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RESUMO 

 

Catalisadores de Ni são amplamente usados em reações de hidrogenação, incluindo na 

redução de CO2, porém este metal não se destaca pela sua seletividade. Existem muitas 

dúvidas ainda sobre os possíveis fatores que controlam a seletividade de catalisadores 

clássicos de níquel na hidrogenação do CO2 em pressão atmosférica, seja para a 

produção de CH4 (Reação de Sabatier) ou CO (Reação de deslocamento gás-água 

reversa - RWGS). Nesta tese, desenvolvemos um estudo sistemático do envelhecimento 

de catalisadores de níquel suportados em sílica (Ni/SiO2) por diferentes atmosferas, e 

chegamos a suprimir totalmente a formação do CH4. Esta mudança foi atribuída à 

formação de uma espécie de carbeto de Ni (Ni3C), capaz de dessorver o CO muito mais 

facilmente comparado com a superfície de Ni livre. Esta melhora na seletividade para a 

RWGS foi observada quando realizamos o recobrimento intencional de Ni com C dopado 

com N (Ni@NC/SiO2). O catalisador conseguiu controlar a seletividade para CO, mesmo 

apresentando um tamanho médio de partícula maior, que, de acordo com o estado-da-

arte, deveria ser melhor para a formação de CH4. Este resultado deve-se a uma interação 

mais fraca do CO* na superfície do catalisador revestido quando comparada com o 

catalisador de Ni clássico. O catalisador Ni@NC/SiO2 também mostrou uma maior 

atividade na hidrogenação de alquinos quando comparado com os catalisadores Ni/SiO2 

e Ni Raney®. Um estudo completo de correlação de Hammet e cálculos teóricos 



mostraram que pode haver uma migração de hidretos gerados na superfície do Ni para 

sítios contendo N piridínico em 25 °C, ou a possibilidade de uma clivagem heterolítica do 

H2 na superfície Ni/C-N, para justificar a maior atividade encontrada. 

Palavras-chave: Catálise, hidrogenação, níquel, nanomateriais, CO2 
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ABSTRACT 

 

Ni catalysts are widely used in hydrogenation reactions, including CO2 reduction, but this 

metal does not stand out for its selectivity. There are still many questions about the 

possible factors that control the selectivity of classical nickel catalysts in the 

hydrogenation of CO2 at atmospheric pressure, either to produce CH4 (Sabatier Reaction) 

or CO (Reverse Gas-Water Shift Reaction - RWGS). In this thesis, we developed a 

systematic study of the aging of nickel catalysts supported on silica (Ni/SiO2) under 

different atmospheres, and we managed to completely suppress the formation of CH4. 

This change was attributed to the formation of a species of Ni carbide (Ni3C), capable of 

desorbing CO much more easily compared to the free Ni surface. This improvement in 

selectivity for RWGS was observed when we performed the intentional coating of Ni with 

N-doped C (Ni@NC/SiO2). The catalyst managed to control the selectivity for CO, even 

with a larger average particle size, which, according to the state-of-the-art, should be 

better for the formation of CH4. This result is due to a weaker interaction of CO* on the 

surface of the coated catalyst when compared to the classical Ni catalyst. The 

Ni@NC/SiO2 catalyst also showed higher activity in the hydrogenation of alkynes when 

compared to the Ni/SiO2 and Ni Raney® catalysts. A complete Hammet correlation study 

and theoretical calculations showed that there may be a migration of hydrides generated 



on Ni surface to pyridine N-containing sites at 25 °C, or the possibility of a heterolytic 

cleavage of H2 on the Ni/C-N surface, to justify the higher activity found. 

 

Keywords: Catalysis, hydrogenation, nickel, nanomaterials, CO2 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A problemática do gás carbônico 

O desenvolvimento de novas tecnologias para captura, estocagem e utilização de 

gás carbônico, denominadas de CCS[1] (do inglês, carbon capture and storage) e CCU[2] 

(do inglês, carbono capture and utilization) tem recebido grande atenção da comunidade 

científica.[3–7] Isto foi desencadeado pela crescente produção deste gás, principalmente 

alavancada pelas revoluções industriais desde o século XVIII e a utilização massiva de 

combustíveis fósseis.[8] Como resultado desse aumento da quantidade de CO2 

produzido, discute-se o papel dele no aumento da temperatura global, influenciando 

diretamente em inúmeros processos vitais para a biosfera.[9] 

Sabe-se que a concentração de CO2 esteve em 2016 com média de 400 ppm na 

atmosfera, sendo que antes da revolução industrial (séc. XVIII) este valor era próximo de 

280 ppm. Existe uma previsão de aumento da concentração deste gás para 

aproximadamente 570 ppm até o final do século XXI (Figura 1).[10] Dados mostram que 

a produção de CO2 é mais de 150 vezes maior do que a sua atual demanda e capacidade 

de ser capturado (Tabela 1).[2] O elemento carbono no CO2 encontra-se na sua forma 

mais oxidada e sabidamente esta molécula é muito estável termodinamicamente e inerte 

cineticamente, sendo utilizada em poucos processos industriais, como por exemplo, na 

síntese da ureia e seus derivados, ácido salicílico e carbonatos.[11] Há uma grande 

demanda industrial por compostos que contenham o elemento carbono, principalmente 

para a produção de hidrocarbonetos, desde os simples aos mais complexos, englobando 
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a produção de combustíveis e até mesmo a indústria farmacêutica.[4,12] Desta forma, 

pode-se aliar o interesse em controlar o aumento da concentração de gás carbônico na 

atmosfera com a utilização do mesmo como matéria prima na indústria química. 

 

 

Figura 1 – Variação da concentração de gás carbônico na atmosfera terrestre medidas em partes por 

milhão. As tendências de longo prazo nas concentrações de CO₂ podem ser medidas em alta resolução 

usando amostras de ar preservadas de núcleos de gelo. Figura adaptada de OurWorldinData.com. 
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Tabela 1 - Potencial da redução de emissão total de CO2 usando métodos atuais e potenciais (possíveis 

de serem desenvolvidos) para a conversão do CO2. Adaptado de Mouljin et al.[2] 

 Técnica 

Capacidade de 

redução de CO2 

(Mt CO2/ano) 

Redução da 

emissão 

total 

Redução do 

CO2 

atmosférico 

Métodos 

atuais 

Sequestro 81.5 0.25 % 0.56 % 

Síntese fina 

de produtos 

químicos 

120 0.37 % 0.83 % 

Potenciais 

usos 

Plásticos 155.5 0.48 % 1.07 % 

Metanol 89.4 0.28 % 0.62 % 

Derivados 

químicos do 

petróleo 

1200 3.73 % 8.28 % 

Gasolina 5364.6 16.67 % 37.03 % 

 

As tecnologias em crescente exploração para a transformação do gás carbônico 

em produtos químicos de extenso uso incluem a síntese de polímeros, oxalatos, 

formatos, éter dimetílico, eteno e propeno. Estes últimos amplamente utilizados para 

produção em larga escala de plásticos.[2] Apesar desta demanda, estima-se que haveria 

uma redução de apenas 0,5% na emissão de CO2 se todo o plástico utilizado no mundo 

fosse produzido com as tecnologias até então empregadas, utilizando o gás carbônico 

como matéria prima. O mesmo para a produção de metanol e produtos químicos, onde 

a redução na emissão seria de apenas 0,3% e 3,8%.  Certamente, o maior impacto na 
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redução das emissões de CO2 será obtido pelo desenvolvimento de tecnologias para o 

seu uso como matéria-prima para a produção de combustíveis. Outro importante passo 

no desenvolvimento de processos cada vez mais eficientes para a transformação do CO2 

em combustíveis tornaria também possível a exploração espacial, buscando a síntese 

de combustíveis por meio da transformação do CO2 obtido por sua combustão.[5,13] 

Além disso, a exploração marciana também será diretamente impactada por tecnologias 

de aproveitamento do CO2, uma vez que mais de 90% da composição da atmosfera de 

marte é composta pelo gás carbônico.[14] 

Políticas públicas e privadas para a diminuição da emissão do CO2 estão sendo 

cada vez mais discutidas e necessárias por um número cada vez maior de países (devido 

à crescente emissão de gases), infelizmente ainda sem o apoio necessário de grandes 

países como: Estados Unidos da América (4,71 Gt, em 2020), onde ainda não há uma 

meta para controle da emissão do gás carbônico, além de China (10,67 Gt) e Índia (2,44 

Gt), países quem ainda discutem a aplicação de políticas de diminuição da emissão de 

CO2.[15] Unindo todos os cenários possíveis de controle ou não da poluição de nossa 

atmosfera por todos os países do mundo, aquele que se mostra mais otimista prevê um 

aquecimento de pelo menos 1,5°C até o final do século, em que a totalidade dos países, 

incluindo aqueles que ainda não preveem controle de suas emissões alcancem sua 

meta. No cenário atual, e pior, o aumento seria de aproximadamente 2,9°C na média da 

temperatura global, seguindo aquilo que já foi firmado como compromisso. Em caso de 

total negligência por parte dos governos e indústrias pelo mundo, o aumento previsto 

seria de aproximadamente 5°C até o final do século, algo que acarretaria desde 
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mudanças no pH marinho, biota terrestre e marinha, até problemas crônicos em grandes 

centros urbanos.[9] (https://climateactiontracker.org/global/temperatures/) 

 

 

Figura 2 – Variação das temperaturas locais no ano 2019 em relação às temperaturas médias relativas ao 

período de 1951-1980. Adaptada de http://berkeleyearth.org/2019-temperatures/. 

 

1.2. Rotas para a transformação do CO2 

O gás carbônico é conhecido pela sua alta estabilidade termodinâmica e por ser 

cineticamente inerte.[11] Portanto, para que sua transformação aconteça de maneira 

energeticamente eficiente, é necessária a utilização de reagentes que sejam altamente 

reativos (como o H2(g)) a fim de contornar o problema termodinâmico, e o emprego de 

catalisadores, responsáveis por contornar o problema cinético atrelado a ativação do 
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CO2.[11] A hidrogenação de CO2 com hidrogênio molecular pode levar a vários produtos, 

como CO através da reação de deslocamento gás-água reversa (RWGS, Eq. 1),[16] CH4 

via Reação de Sabatier (Eq. 2) ou reação de metanação (Eq. 3), CH3OH e, finalmente, 

hidrocarbonetos através da combinação (ou não) de RWGS com Fischer-Tropsch ( 

FT).[17] Dentre as reações de conversão de CO2, a metanação é a termodinamicamente 

mais favorecida.[18,19] No entanto, a reação RWGS leva a um produto mais interessante 

do ponto de vista econômico, o CO(g), que é um intermediário para a síntese de 

hidrocarbonetos líquidos e produtos oxigenados de alto valor agregado por processos 

que envolvem o consumo ou conversão de syngas (gás de síntese).[6] O gás de síntese 

é o nome dado à mistura de CO(g) e H2(g). Uma das vias mais importantes de utilização 

desse gás de síntese é a reação de FT, uma importante metodologia de obtenção de 

hidrocarbonetos de cadeia longa C2+, importantíssima para aplicações na indústria de 

combustíveis.[13] Porém, quando falamos de catálise e aplicação na indústria, os 

processos envolvendo as reações RWGS e FT necessitam de catalisadores que tornem 

possíveis taxas de conversão e seletividade atrativos para futura aplicação em larga 

escala.[16] Para isso, uma vasta gama de metais de transição vem sendo estudada, 

como Ru,[20] Rh,[21] Pt,[22] Pd,[23] Re,[24] Co,[25] Fe,[26] e Ni.[27–30] Catalisadores 

de Ni suportados têm sido extensivamente investigados e são particularmente eficientes 

na conversão de CO2 via reação de hidrogenação com H2(g),[31–33] mas ainda tendo 

como o principal produto o metano.  
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𝐶𝑂2(𝑔)  +  𝐻2(𝑔)   𝐶𝑂(𝑔)   +   𝐻2𝑂(𝑔)      ∆𝐻298
0 = 42,1 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙    (1) 

𝐶𝑂2(𝑔)  +  4𝐻2(𝑔)   𝐶𝐻4(𝑔)   +   2𝐻2𝑂(𝑔)      ∆𝐻298
0 = −165,0 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙  (2) 

𝐶𝑂(𝑔)  +  3𝐻2(𝑔)   𝐶𝐻4(𝑔)   +   𝐻2𝑂(𝑔)      ∆𝐻298
0 = −206,5 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 (3) 

 

Estudos mostram que o tamanho das partículas de Ni possuem uma influência 

muito significativa na seletividade dos produtos da reação de hidrogenação de CO2, os 

catalisadores com partículas metálicas maiores são mais seletivos para CH4 quando 

comparado com catalisadores que possuem partículas menores de Ni, estes tendendo à 

uma maior produção de CO.[34,35] Esses estudos são normalmente baseados em 

catalisadores preparados variando-se a massa de metal, visando a variação do tamanho 

das partículas metálicas ou seja, aumentando o tamanho médio de partículas conforme 

a carga de metal aumenta em relação ao suporte. 

A reação de deslocamento gás-água reversa (RWGS) foi primeiramente 

observada por Carl Bosch e Wilhelm Wild em 1914, quando eles conseguiram produzir 

(com sucesso parcial) H2 a partir de vapor d’água e CO utilizando um catalisador de óxido 

de ferro, durante o estudo da reação de deslocamento gás-água.[36] A RWGS trata-se 

de uma reação endotérmica, portanto favorecida por altas temperaturas, porém 

reversível.[37] Atualmente, a reação reversa (RWGS – eq. 1), que é favorecida em alta 

temperatura, tem recebido atenção visando a produção de gás de síntese para várias 

aplicações e metanol.[2] Essa reação é considerada uma etapa chave para a valorização 

de CO2, uma vez que forma CO (e água), para ser empregada em reatores de reação 
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FT com alimentação direta de CO2.[38] Outro uso muito promissor da reação RWGS é a 

possível aplicação na exploração espacial, devido à alta concentração de dióxido de 

carbono na atmosfera marciana, aproximadamente 95%, e a disponibilidade de H2 como 

um produto na reação de produção de O2.[39] 

A reação de deslocamento gás-água reversa é uma alternativa atrativa para a 

obtenção de gás de síntese pela reação de hidrogenação de CO2 a CO, empregando 

gás hidrogênio de uma fonte externa.[16] Jess et al.[40] discutiram a termodinâmica da 

reação de geração de CO a partir de uma reação de RWGS, observando a 

competitividade com a reação de metanação direta do CO2 para CH4, onde a composição 

no equilíbrio de CH4 formado é muito maior quando a reação ocorre a temperaturas 

menores, geralmente menores que 600 ºC. A formação de CO é favorecida a 

temperaturas maiores que 700 ºC (Figura 2). Todavia, a discussão não envolveu o 

possível papel de um catalisador aumentando a seletividade de um processo em relação 

ao outro, ou até mesmo a possibilidade de reações sob condições mais brandas. 
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Figura 3 - Influência da temperatura no equilíbrio termodinâmico na reação de hidrogenação do gás 

carbônico sob 1 bar e H2:CO2 = 3:1 [mol]. Adaptado de Sekine et al.[41] 

 

Ainda no âmbito da RWGS, Chen et al mostraram como a interação entre metal e 

um óxido como suporte pode levar a diferentes caminhos de hidrogenação do CO2 por 

intermediários distintos, como formiatos ou o próprio CO.[42] Em termos de seletividade, 

uma mudança no método de preparação de um catalisador de Pd suportado em ZnO foi 

suficiente para partir de uma alta seletividade para CO utilizando o método de 

impregnação, chegando a ser mais seletivo para metanol utilizando um método chamado 

por eles de sol-imobilização.[23] Wang et al estudaram a atividade catalítica de 

nanoestruturas baseadas em Ni suportadas sobre óxido de cério. Os catalisadores de 

Ni/CeO2 foram preparados pelo método de co-precipitação com diferentes 
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concentrações de Ni. O catalisador Ni/CeO2 com 2% em massa do metal mostrou 

excelente desempenho catalítico em termos de atividade e seletividade na reação 

RWGS. Os autores sugerem que vacâncias de oxigênio foram formadas na matriz de 

CeO2 devido à incorporação de íons Ni2+ nos retículos cristalinos da céria, e que essas 

vacâncias formadas tem um papel chave nos sítios ativos para a reação RWGS.[43]  

Recentemente, Vogt et al[34] avaliaram as espécies intermediárias presentes 

durante a hidrogenação do CO2 por DRIFTS sobre catalisadores de Ni suportados em 

sílica. Foi identificada a presença de formiatos (1591 cm-1) e CO*(linear em 2060 cm-1; 

em ponte em 1903 cm-1) na superfície do catalisador de Ni/SiO2, e deste estudo 

concluíram por Q-XAS (do inglês: Quick – X-ray Absorption Spectroscopy) que dentre 

todos os intermediários o CO* se mostra o intermediário determinante na questão de 

seletividade do catalisador, uma vez que a sua produção/dessorção é sensível a 

velocidade em que os sítios ativos de Ni do catalisador são oxidados (pelo O* gerado pra 

dissociação do CO2* em CO* + O*) e regenerados (redução do NiO por hidretos na 

superfície, produzindo Ni0 + H2O), continuando assim o processo hidrogenação do CO2. 

Este efeito foi então diretamente correlacionado com o tamanho de partícula, onde 

partículas menores tendem a formar mais CO em detrimento do CH4, uma vez que a 

velocidade de regeneração dos sítios responsáveis pela produção do CO é maior em 

partículas menores (diz-se pelo trabalho 1-2 nm) quando comparado com partículas 

maiores (8 nm). Gonçalves et al.[44] estudaram o comportamento de um catalisador de 

Ni suportado preparado pelo método de magnetron sputtering na reação RWGS e, 

observaram a existência de formação de CH4 pelo catalisador com tamanho de partícula 

reduzido (aprox. 2,3 nm). Surpreendentemente, os autores observaram a supressão da 
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formação de CH4 quando o mesmo material foi submetido a dois ciclos consecutivos de 

reação de hidrogenação (de 100 a 800 °C). Altas temperaturas geralmente favorecem a 

sinterização de partículas metálicas. Portanto, esperava-se que o tamanho das partículas 

metálicas no catalisador submetido ao primeiro ciclo de reação a 800 °C aumentasse, 

levando a uma maior seletividade para CH4, mas o oposto foi observado, ou seja, a 

seletividade de CO aumentou drasticamente. 

A metanação direta do CO2 é conhecida como a principal reação competitiva à 

RWGS.[45] Muitos trabalhos vêm sendo reportados nos últimos anos utilizando metais 

como Ni, Co e Ru, principalmente.[46] Hu et al apresentaram um estudo detalhado da 

aplicação de catalisadores de Ni suportados em alumina, variando % em massa de 

metal, para a reação de metanação do CO2. Eles concluíram que a interação entre metal-

suporte é importante para evitar a sinterização e aumentar a estabilidade do catalisador. 

Ademais, concluíram que a formação de espécies C-O-C na superfície estaria 

relacionada com a supressão de formação de coque, algo visto para concentrações 

maiores que 30% em massa de Ni.[47] Recentemente, Dong et al discutiram o tratamento 

de catalisadores similares aos anteriores com diferentes bases e concluíram que a 

utilização de NaOH mostrou-se a mais eficaz, uma vez que a interação entre o formiato 

gerado como intermediário e o catalisador não era nem muito forte e nem tão fraca, 

favorecendo a subsequente redução a CH4.[48]  

Huang et al. descreveram o que seria uma catálise cooperativa entre a espécie 

de Ni0 e NiO, onde espécies reduzidas de níquel seriam responsáveis pela quebra e 

armazenamento de hidretos superficiais e em sua vizinhança a fase de óxido de níquel 

favoreceria a adsorção de CO2.[49] Em termos de formação de carbono superficial e sua 
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influência na reação de metanação direta do dióxido de carbono, foi publicado um estudo 

utilizando a técnica de Raman em modo operando, onde concluíram que CH4 é a única 

alimentação de gás que deve ser evitada a fim de não haver grande deposição de 

carbono em catalisadores de níquel.[50] Nguyen et al. Mostraram por cálculos por DFT 

os diferentes mecanismos possíveis na metanação, tomando o CO como objeto de 

estudo em diferentes sítios em nano partículas de Ni. Concluíram que o Ni(211) é mais 

favorável que o Ni(111) à metanação devido a uma menor barreira energética para a 

formação dos intermediários CH2* e CH3*.[51] 

A produção concomitante de CO e CH4 durante a hidrogenação do CO2 

caracteriza um problema, sendo a reação de metanação uma reação paralela 

indesejável.[44] A hidrogenação direta do CO2 é termodinamicamente menos favorável 

que a RWGS, porém, por ser exotérmica (Eq. 2), é favorecida por temperaturas mais 

baixas quando comparada com a RWGS.[41] Outra reação amplamente conhecida e que 

atrai muita atenção no âmbito da produção de CO é a reação de Boudouard, a qual se 

trata um equilíbrio termodinâmico entre CO2 e C(s) na formação de CO (Eq. 4). Deve-se, 

portanto, atentar para a possibilidade de formação de carbono, podendo este se 

depositar nas paredes de reatores ou possivelmente sobre o catalisador, sendo uma das 

principais causas de envenenamento de catalisadores. Este equilíbrio tipicamente 

favorece a formação de monóxido de carbono em temperaturas superiores a 700 ºC. 

Assim, percebe-se que a reação de metanação e a formação de carbono sólido são 

dificultadas a temperaturas maiores que 600 ºC, sendo assim mais seletivas 

termodinamicamente à formação de CO (RWGS).[11,52] 

2𝐶𝑂(𝑔)    𝐶𝑂2(𝑔)   +   𝐶(𝑠)      ∆𝐻298
0 = −41,2 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙    (Eq. 4) 
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1.3. Design de catalisadores contendo carbono dopado com nitrogênio 

Nanocatalisadores são uma classe de catalisadores compostos por materiais 

(normalmente metais ou seus óxidos, na catálise) suportados ou não em que a fase ativa 

e/ou o suporte utilizado encontram-se na escala de 1-1000 nm, podendo apresentar 

características químicas e físicas diferentes em relação aos mesmos materiais na suas 

formas em escalas maiores. 

Como visto até aqui os catalisadores de metais de transição abundantes atraem 

muito investimento em pesquisa para aplicações na reação de hidrogenação do CO2 em 

produtos de maior valor agregado.[53] Os materiais de carbono como nanotubos, 

fulerenos, carbono poroso, redes metalorgânicas (MOF, do inglês: Metal Organic 

Framework; que são polímeros de coordenação contendo um metal), grafite e até mesmo 

grafeno vêm atraindo muita atenção da comunidade científica devido à sua extensa 

gama de possibilidades de modificações químicas e eletrônicas.[54][55] Tendo isso em 

vista, o desenvolvimento de diferentes metodologias de preparação de nano 

catalisadores de Ni, Co, Cu e Fe chegaram a uma nova classe de catalisadores, os 

chamados materiais de carbono dopados com nitrogênio (NCs, do inglês “N-doped 

carbons materials). Três são os principais tipos de átomos de nitrogênio são identificados 

nas estruturas de carbono grafítico: N pirrólico, N piridínico e N grafítico (Figura 4).[56] O 

N do tipo pirrólico (cor vermelha) é caracterizado por um N localizado em um anel de 5 

membros, podendo ser observado nas extremidades das estruturas de carbono, ou 

também em vacâncias no interior destas. O N piridínico (cor azul) tem por característica 



35 
 

um átomo de N ligado a dois átomos de carbono na configuração sp2, e, assim como o 

pirrólico, pode ser localizado nas extremidades e vacâncias da estrutura grafítica. Este 

tipo de N também pode ser encontrado com ou sem um átomo de H, além da 

possibilidade da obtenção de óxidos de N piridínico (cor preta). Por fim, quando o N está 

ligado a três carbonos na configuração sp2, diz-se que este N é do tipo grafítico (cor 

verde). Este tipo de N pode ser encontrado de forma centralizada em uma estrutura de 

carbono ou também em uma extremidade, porém a sua quantificação ainda não é 

possível pelas técnicas disponíveis hoje.[55] 

N+ N

N+

N

N

N
N

N

N

N

O- OH

O

NH2

 

Figura 4 - Várias configurações de átomos de N dopados na camada de grafeno. 
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Das várias possíveis metodologias de preparação destas estruturas de carbono 

dopadas com N, pode-se destacar três: Redução do óxido de grafeno;[57] Deposição 

química por vapor;[58] preparação por pirólise de moléculas contendo anéis aromáticos 

utilizadas como modelos contendo carbono e heteroátomo.[59,60] A redução do óxido 

de grafeno é realizada pelo seu tratamento térmico a altas temperaturas (maiores que 

800ºC) e com a adição de NH3. Deste método de preparação é reportado uma 

porcentagem de N em massa máxima de 5%, reduzindo a massa de O de 25% até 2%. 

O método de deposição química a vapor com NH3 é, resumidamente, uma estratégia de 

pirólise de CH4 com NH3 sob altas temperaturas, onde a obtenção de diferentes tipos de 

N e quantidades de camadas de carbono pode ser ajustada com diferentes temperaturas, 

fluxo de alimentação e diferentes alcanos; como o etano, propano, dentre outros. Por 

fim, o método de síntese por moléculas do tipo grafíticas como modelo baseia-se na 

utilização de moléculas que contenham carbono e nitrogênio, onde diferentes tipos de 

moléculas podem levar a diferentes estruturas de carbono grafítico e diferentes tipos de 

N. Esta metodologia usa principalmente a pirólise em atmosfera controlada, e esta será 

a técnica aplicada neste trabalho.[55,58] 

A substituição estratégica de átomos de C na estrutura grafítica por átomos de N 

(ou mesmo B, P e S) pode conferir várias características interessantes para esses 

materiais que possibilitam o seu uso na catálise, dentre elas: Alta tolerância à exposição 

do material ao O2 atmosférico,[61] algo imprescindível quando se pretende manter como 

uma das fases ativas dos metais de transição, principalmente Ni, Cu, Co e Fe, na sua 

forma reduzida, contornando, portanto, o grande problema de formação de uma camada 

de óxido, que leva a diminuição ou desativação completa do catalisador para a ativação 
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da molécula de hidrogênio. Isto o torna interessante para aplicações diretas em reações 

de oxidação, inclusive abrindo portas para formação/uso de peróxidos.[62] 

Outra característica muito valiosa é a capacidade de estocagem e condutividade 

de elétrons, mais eficientes em estruturas grafíticas, aumentando consideravelmente a 

eficiência eletrocatalítica em inúmeras reações. As aplicações em células a combustível 

e em baterias de lítio são amplamente estudadas nos últimos anos, evidenciando 

principalmente a alta estabilidade desses materiais.[63] Características como alta 

estabilidade térmica e a presença de sítios básicos, que podem ser moldados de acordo 

com o tipo de nitrogênio encontrado nas cadeias carbônicas, tornam esses materiais 

interessantes para aplicações de adsorção e materiais sensíveis a determinadas 

moléculas orgânicas. Vale também pontuar características importantes para a 

eletrocatálise e fotocatálise.[55] A estrutura de carbono dopada com N pode ser 

responsável por atribuir ao material uma alta capacidade de condutividade eletrônica e, 

especificamente na fotocatálise a presença de vacâncias no material de carbono com 

presença de N podem gerar regiões ativas, chamadas de hotspots, facilitando o 

fenômeno de transferência de e- do material para o CO2.[64]  

 Na termocatálise para conversão de CO2, Roldán et al.[65] mostram que um 

catalisador de Ru suportado em nanofibras de carbono dopado com N atingiu conversão 

do CO2 próxima ao equilíbrio termodinâmico.  Por meio de técnicas transientes, 

principalmente infravermelho, eles atribuíram a alta seletividade para CH4 à grande 

capacidade do suporte em adsorver grandes quantidades de CO e outros intermediários, 

em especial quando comparado com Al2O3 como suporte. Com uma proposta diferente 

de design de catalisador, Guoxiang et al.[66] mostrou como uma liga de PdAg 
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encapisulada em uma esfera oca de carbono dopado com nitrogênio consegue não 

apenas aumentar a capacidade de adsorver o CO2, como também diminui a energia de 

ativação do mesmo. Eles mostraram também que a utilização de diferentes solventes 

básicos, NaHCO3 apresentando os melhores resultados, aumenta consideravelmente a 

velocidade de reação (TON de 640-2750) de transformação do CO2 em formiato quando 

comparado com a utilização de H2O pura (TON < 50). 

1.4. Hidrogenação dos alquinos usando catalisadores suportados de Ni 

O níquel é um catalisador muito bem estudado e frequentemente aplicado na 

indústria química para hidrogenações, tendo como principal expoente o níquel Raney. 

Também é bem conhecido que H2(g) é dissociado homoliticamente em hidretos na 

superfície de Ni via quimissorção dissociativa com uma barreira de energia baixa, 

estimada de 16,8 kJ/mol.[67] O desenvolvimento de nanopartículas metálicas suportadas 

contendo uma forte interação metal-suporte (SMSI) que produz perturbações eletrônicas 

na interface metal-suporte, pode criar outros possíveis mecanismos de ativação de H2. 

Nosso grupo investigou o mecanismo de clivagem do hidrogênio molecular na interface 

do catalisador de nanopartículas de Au com ligantes.[68–71] Estudos experimentais e 

teóricos usando ligantes nitrogenados adsorvidos em ouro revelaram o desenvolvimento 

de alta atividade para hidrogenação de alquinos devido à contribuição da clivagem 

heterolítica de H2 em pares de H-/H+ na interface metal-ligante/nitrogênio.[68] Mais tarde, 

também demonstramos que a pirólise de ligantes nitrogenados pode construir um 

revestimento de carbono dopado com N no ouro (Au@N) que exibiu alta atividade 

catalítica.[60] Foi proposto que os átomos de N dopados no carbono têm um papel 

importante para promover a ativação heterolítica do H2. Martinez-Pietro et al.[72] 
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sugeriram que nanopartículas de Ru embebidas em carbono dopado com N podem ter 

dois mecanismos diferentes de ativação de H2 para a hidrogenação de ácidos graxos, 

esses mecanismos ocorrem em diferentes sítios ativos: clivagem homolítica de H2 na 

superfície do metal e clivagem heterolítica de H2 na interface metal-suporte. 

A presença de sítios básicos próximos a nanopartículas metálicas foi estudada 

por Fang et al.[73] para Ru suportado em MgO. Eles discutiram como o catalisador pode 

apresentar um perfil de mecanismo duplo durante uma reação de hidrogenação. A 

presença de vacâncias de O próximas às nanopartículas de Ru induz a uma clivagem 

heterolítica de H2, ao invés da homolítica, que se supõe ser um efeito da interação 

metal/interface, e a clivagem homolítica ocorre no terraço metálico de Ru. O uso de 

moléculas contendo N,P com nanopartículas metálicas é muito interessante e desafiador 

do ponto de vista mecanístico. Nos últimos cinco anos tem sido discutido como a 

atividade e a seletividade são afetadas por catalisadores construídos com Pt,[74] 

Au,[68,70] Ru,[72,74], Ni[75] e outros metais com ligantes contendo N e P. Além disso, 

a estratégia de revestimento de carbono dopado com N é amplamente aplicada para 

muitos catalisadores e reações para obter características úteis do nitrogênio incorporado 

no carbono, como basicidade e estabilidade.[76–78] Os diferentes tipos de N (por 

exemplo, piridínico, pirrólico, grafítico) nas estruturas de carbono possibilita um ajuste 

fino usando proporções específicas de tipos N com o objetivo de melhorar a atividade 

catalítica.[55] Nosso grupo descreveu como o Au@NC leva à clivagem heterolítica de H2 

pela interação do nitrogênio ligado ao carbono com o metal,[60] o que já foi discutido 

com Au NPs usando piperazina como ligante,[68] onde um fenômeno de transferência 

de carga no metal-ligante pode ser observado. 
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Existem muitos exemplos de catalisadores projetados para conter nanopartículas 

metálicas incorporadas/revestidas por carbono dopado com N para aplicações em eletro, 

foto e termocatálise.[55] Catalisadores revestidos com carbono dopado com N têm sido 

cada vez mais estudados em reações de hidrogenação de grupos orgânicos redutíveis, 

tais como: R-NO2, R-CHO, alquinos e alquenos.[79] Diferentes temperaturas de pirólise 

foram investigadas para otimizar o desempenho e a estabilidade do catalisador. A 

formação de uma liga entre Ni e Si, além da presença de revestimento de carbono 

dopado com N, proporcionou estabilidade a longo prazo, fácil manuseio e possibilidade 

de realizar reações de oxidação devido à sua alta tolerância ao O2 molecular.[80]  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos gerais 

O objetivo principal desta tese de doutorado é a síntese, caracterização e 

aplicação de catalisadores compostos por nanopartículas de Ni suportadas em SiO2, com 

foco em seus designs utilizando metodologias de síntese e/ou envelhecimento usando 

compostos à base de carbono e carbono dopado com nitrogênio. Estes catalisadores 

serão estudados em reações de hidrogenação, sendo elas a redução do gás carbônico 

(em fase gasosa) ou redução do fenilacetileno (em fase líquida). 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Otimizar a preparação dos catalisadores de Ni suportados em SiO2; 

• Estudar os melhores catalisadores clássicos Ni/SiO2 na RWGS e elucidar os 

fatores responsáveis por perda/ganho de seletividade; 

• Caracterizar os catalisadores como preparados, durante a reação e após a reação 

utilizando técnicas avançadas como: DRX; IV; in situ DRIFTS; TPR-H2; TPO-O2; 

in situ XAS; XPS, dentre outras; 

• Discutir os resultados obtidos corroborando com cálculos teóricos; 

• Otimização e preparação dos catalisadores de Ni recobertos por carbono dopado 

com nitrogênio suportados em SiO2; 
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• Aplicar o melhor catalisador obtido, na RWGS, buscando elucidar o papel do 

recobrimento proposital na seletividade da reação; 

• Caracterizar os catalisadores (com e sem recobrimento) como preparados, 

durante e após a reação utilizando as técnicas já citadas acima; 

• Aplicação do catalisador de Ni recoberto por carbono dopado com nitrogênio na 

reação de hidrogenação de alquinos; 

• Estudar a velocidade de reação em diferentes temperaturas e com diferentes 

substratos; 

• Propor o mecanismo de ativação do H2 na superfície do catalisador; 

• Discutir os resultados obtidos comparando-os com cálculos teóricos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Catalisador clássico de Níquel suportado em SiO2 

Essa parte do trabalho foi realizada de forma colaborativa com a Dra. Thalita S. 

Galhardo que produziu as amostras e realizou a maior parte dos testes catalíticos e com 

o Dr. Adriano Henrique Braga que fez a maior parte das caracterizações dos materiais 

por técnicas in situ e operando.  Os resultados foram publicados no artigo “Optimizing 

Active Sites for High CO Selectivity during CO2 Hydrogenation over Supported Nickel 

Catalysts” Thalita S. Galhardo, Adriano H. Braga, Bruno H. Arpini, János Szanyi, Renato 

V. Gonçalves, Bruno F. Zornio, Caetano R. Miranda, and Liane M. Rossi, J. Am. Chem. 

Soc. 2021, 143, 4268−4280.  https://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c12689 

 

 

3.1.1. Preparação do catalisador 

O suporte usado baseado em nanoesferas de sílica (n-SiO2), foi preparado 

conforme relatado em um trabalho anterior.[44] O catalisador com foi preparado por um 

método de impregnação pela adição de 200 mg de Ni(NO3)2,6.H2O dissolvidos em 10 mL 

de água deionizada a 200 mg de suporte n-SiO2 preparado no nosso laboratório pelo 

método de microemulsão. A mistura foi sonicada por 10 min e evaporada em banho-

maria a 60°C. O catalisador foi seco em estufa a 80°C por 3h. Imediatamente antes dos 

testes catalíticos e já dentro do microrreator tubular de quartzo o catalisador foi reduzido 

sob H2 (50 mL min-1) a 500°C por 1h. O material foi nomeado como 15%Ni/n-SiO2. Outros 

catalisadores com diferentes percentuais de níquel foram obtidos de forma similar. 
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3.1.2. Caracterização do catalisador 

A quantidade em massa de metal no catalisador suportado foi obtida por 

espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS, do inglês Flame Atomic 

Absorption Spectrometry). Cerca de 10 mg do catalisador foram misturados com 8 mL 

de uma solução ácida de HNO3:HCl 1:3 (vol:vol) e aquecidos a cerca de 110°C por 2h. 

A mistura resultante foi diluída em água deionizada e centrifugada para a separação do 

suporte. A solução foi então avolumada a 5 mL analisada em um espectrofotômetro 

Shimadzu AA-6300 com lâmpada de catodo oco de Ni. 

A redução em temperatura programada (TPR, do inglês, Temperature-Programed 

Reduction) foi realizada em um Microrreator-MS integrado equipado com um módulo 

CATLAB-PCS e um módulo QIC-20 MS (Hiden Analytical, Reino Unido). A amostra foi 

primeiramente aquecida a 150ºC por 30 min sob fluxo de Ar, a fim de limpar a umidade 

e outras espécies gasosas adsorvidas. Em seguida, a amostra foi resfriada até a 

temperatura ambiente e uma mistura de 3% de vazão H2/Ar foi admitida no reator (30 mL 

min-1), mantida por 30min para garantir a estabilização, e a temperatura foi aumentada 

para 800ºC. Os produtos/reagentes (H2O m/z = 18; H2 m/z = 2) obtidos nesta análise 

foram analisados por espectrometria de massa (Hiden Analytical QIC-20 MS). 

A dispersão do Ni metálico e a área superficial do metal foram analisadas por 

quimissorção por pulso de CO, em um equipamento Micromeritics AutoChem 2920, pelo 

Dr. Adriano Henrique Braga, no PNNL – Pacifc Northwest National Laboratory. Antes da 

análise, a amostra foi carregada em um reator de quartzo em forma de U e reduzida a 
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500 ºC sob H2/He 5% por 1h; em seguida, a amostra foi resfriada até 30 ºC, temperatura 

na qual pulsos de 5% CO/He foram admitidos ao reator. Um circuito calibrado de 0,5 mL 

foi carregado com a mistura e uma válvula de comutação de gás de 6 portas foi usada 

para alimentar o reator com a mistura. A amostra foi mantida sob vazão de He em todo 

o experimento. Um detector de condutividade térmica (TCD) calibrado foi usado para 

medir a captação de CO e os pulsos foram adquiridos até que não houvesse alterações 

na área do pico de TCD. A absorção cumulativa de CO foi usada para estimar a dispersão 

dos sítios de Ni0, a área metálica e o diâmetro das nanopartículas.  

Dessorção em Temperatura Programada de CO quimissorvido (do inglês, 

Temperature Programmed Desorption of chemisorbed CO ou TPD-CO) foi realizada na 

mesma unidade que foram realizados os experimentos de H2-TPR para investigar a força 

de ligação de CO na amostra recém reduzida (nos mesmos parâmetros conforme 

indicado anteriormente); A quimissorção de CO foi feita a 50 ºC por fluxo de mistura de 

CO/Ar a 5% (30 mL min-1) por 10min, seguido de purga de Ar por 30min (30 mL min-1), 

quando então o aquecimento começou até 800 ºC a 10 ºC min-1. 

 

3.1.3. Testes de reação de hidrogenação de CO2, envelhecimento e oxidação em 

temperatura programada (TPO) 

As reações de hidrogenação de CO2 foram realizadas em um sistema 

Microrreator-MS integrado equipado com um módulo CATLAB-PCS e um módulo QIC-

20 MS (Hiden Analytical, Reino Unido) usando 15 mg do catalisador 15%Ni/n-SiO2 

colocado em um reator tubular de quartzo (comprimento: 200 mm, largura: 5 mm). Antes 

de qualquer teste de reação, o catalisador foi reduzido a 500°C por 1 h sob fluxo de H2 
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(50 mL min-1). Em uma reação típica, a mistura dos reagentes gasosos contendo 1% em 

volume de CO2, 4% em volume de H2 e 95% em volume de inerte (Argônio) foi passada 

através do reator com uma taxa de fluxo total de 100 mL min-1 e aquecida a 10 °C min-1 

desde a temperatura ambiente até atingir 800°C. A composição do gás na saída do 

reator, em porcentagem, foi obtida a partir de sinais de massa aplicando fatores de 

resposta (FR) obtidos por calibração e usando o sinal Ar (m/z 40) como padrão interno. 

Os valores de conversão e seletividade foram determinados com base nas seguintes 

equações: 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2(%) = [(𝐹𝐶𝑂2,𝑒𝑛 − 𝐹𝐶𝑂2,𝑠𝑎𝑖) (𝐹𝐶𝑂2,𝑒𝑛)⁄ ] 𝑥 100%    (Eq. 1) 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑂(%) = [𝐹𝐶𝑂,𝑠𝑎𝑖/(𝐹𝐶𝑂,𝑠𝑎𝑖 + 𝐹𝐶𝐻4,𝑠𝑎𝑖)] 𝑥 100% (Eq. 2) 

Diferentes experimentos foram realizados no microrreator CATLAB, como segue:  

1) Teste de estabilidade em dois ciclos sucessivos de reação: A reação foi 

acompanhada durante duas rampas térmicas sequenciais de 100 a 800 ºC sob 

1CO2/4H2 a fim de sondar modificações nas propriedades catalíticas.  

2)  Testes de pré-tratamentos em diferentes atmosferas: O catalisador 

previamente reduzido foi pré-tratado sob aquecimento até 800°C em fluxos de 

Ar puro, CO2 puro, H2 puro, C3H8 puro, CH4 puro ou 5% CO/Ar, e 

posteriormente investigado na reação típica de hidrogenação de CO2 como 

descrito acima. Amostras novas de catalisador foram usadas em cada 

experimento. 

3) Teste de limpeza da superfície do catalisador: Uma etapa de oxidação em 

temperatura programada (TPO, do inglês temperature programed oxidation) 
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foi feita da temperatura ambiente até 800°C, sob fluxo de 5% de O2/Ar, no 

catalisador gasto em (1), para limpar a superfície do catalisador. Então, o 

catalisador foi reduzido novamente e estudado em dois ciclos de reação 

sequenciais, da mesma forma que em (1). 

 

3.1.4. Estudos da modificação dos sítios catalíticos  

As fases cristalinas presentes nas amostras dos catalisadores antes e após os 

testes catalíticos foram obtidas pela análise dos padrões de difração de raios X (XRD) 

registrados com um difratômetro Rigaku MiniFlex usando radiação CuK (1,54 Kα) a 2θ = 

15–90° com um tamanho de passo de 0,05°.  

A morfologia do catalisador foi investigada por microscopia eletrônica de 

transmissão (HRTEM) em microscópio Jeol 2100F operando a 200 kV. A amostra foi 

preparada dispersando-os em isopropanol, sonicando-os por 5 min e então aplicando a 

solução do material em grades de cobre revestidas com carbono (TedPella). As imagens 

foram medidas em modo de alta resolução usando um detector CCD Orius 4k x 4x pixels 

e em modo Scanning-TEM, com detector High-Anngular Dark Fiel (HAADF), com 

tamanho de ponto de 1 nm. 

A estrutura local dos catalisadores foi investigada por espectroscopia de absorção 

de raios X com dispersão de energia (ED-XAS, do inglês energy dispersive X-ray 

absorption spectroscopy) durante a etapa de redução e em condições de reação. O 

espectro de XAS pode ser dividido em duas regiões distintas: Espectroscopia de 

absorção de raios X próximo da borda (XANES, do inglês X ray absorption near edge 
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structure) e Espectroscopia de absorção de raios X de estrutura fina (EXAFS, do inglês 

extended X ray absorption fine structure). As análises de foram realizadas na borda Ni K 

(8333 eV) na linha de luz DXAS do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em 

modo de transmissão no ponto focal, com amostras posicionadas axialmente ao feixe de 

raios X. A detecção foi realizada por meio de um detector CCD, cada espectro levou 

cerca de 60 segundos para ser adquirido, garantindo a detecção da reação em tempo 

real. A amostra (60 mg de 15%Ni/n-SiO2 diluído em 60 mg de BN) foi prensada para 

formar uma pastilha. Os dados de XAS foram obtidos durante a etapa de redução com 

H2 (500°C, 1 h, sob fluxo de 5% H2/He).  Os dados foram adquiridos em condições de 

reação (operando) durante a reação de hidrogenação de CO2 sob mistura gasosa de 1 

vol.% CO2 e 4 vol.% H2 em He, nas temperaturas de 300, 400 e 500°C. A razão 

Massacat/Fluxoreação foi ajustada para ser a mesma do reator de leito fixo usado nos testes 

catalíticos. A reação catalítica foi monitorada pela análise dos gases em um 

espectrômetro de massas. Os dados de ED-EXAFS foram ajustados com um intervalo k 

limitado (2,5-9,6). Devido ao baixo intervalo k, ED-EXAFS foi usado qualitativamente, 

para investigar mudanças nos caminhos de espalhamento durante a reação de 

hidrogenação de CO2.  

Um segundo conjunto de dados na região do EXAFS foram adquiridos na linha de 

luz XAFS2 no LNLS, usando um monocromador de cristal duplo Si(111) e três câmaras 

de ionização para detectar fluxos de fótons incidentes e transmitidos. As amostras (60 

mg de 15%Ni/n-SiO2 diluídos em 60 mg de BN) foram prensadas em pastilhas. Os dados 

EXAFS foram obtidos após a redução por H2 (500°C, 1h, sob fluxo de 5% H2/He), 

resfriados à temperatura ambiente, e então adquiridos in-situ durante a reação de 
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hidrogenação de CO2 sob mistura gasosa de 1 vol.% CO2 e 4 vol.% H2 em He, nas 

temperaturas de 300, 400 e 500°C. A reação catalítica foi monitorada com um 

espectrômetro de massa. Para garantir a boa reprodutibilidade durante a coleta de 

dados, o espectro XANES da folha de Ni foi medido simultaneamente e a energia foi 

calibrada alinhando as respectivas bordas de absorção. A normalização dos dados da 

borda foi realizada após uma subtração linear antes da borda e a regressão de um 

polinômio quadrático além da borda, usando o software ATHENA.[81] Espectros padrão 

de NiO e Ni metálico foram coletados nas mesmas condições experimentais, a fim de 

investigar as propriedades redox do catalisador por um ajuste de combinação linear 

(LCF); O LCF dos espectros Ni na borda K foi realizado dentro de -20 a 30 eV com 

espectros normalizados usando o pacote de software Athena – IFEFFIT.[81] Os ajustes 

de EXAFS foram realizados pelo Dr. Adriano Henrique Braga.  

Os intermediários formados na superfície do catalisador durante a reação de 

hidrogenação do CO2 foram estudados por Espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier pela técnica de refletância difusa (DRIFT, do inglês Diffuse 

Reflectance Infrared Fourier Transform) em uma cela da Harrick. Esses estudos foram 

realizados pelo Dr. Adriano Henrique Braga em visita ao grupo de pesquisa do Prof. 

János Szanyi, no Pacific Northwest National Laboratory (PNNL, EUA). O pó do 

catalisador, em torno de 20 mg, foi colocado em um copo de amostragem. O gás foi 

admitido na cela através de medidores de vazão de gás na composição de 1 vol.% CO2 

e 4 vol.% H2 balanceados com Ar, na vazão de 50 mL min−1. A amostra primeiramente 

foi reduzida a 500°C, 1 h, sob fluxo de H2/He a 10% e, após a mudança para os gases 

da reação de hidrogenação de CO2, os espectros de infravermelho foram coletados 
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durante o aquecimento de 50 a 500°C, em etapas de 50°C, no primeiro e segundo ciclo 

catalítico. Os espectros para correção de background foram adquiridos sob fluxo de He 

em cada temperatura de reação, antes de qualquer exposição à mistura de reação. Os 

espectros de FTIR foram registrados usando um Thermo iS50R com detecção MCT 

equipado com um divisor de feixe KBr e os espectros foram coletados com resolução 

espectral de 4 cm-1 e 32 varreduras. Adicionalmente, para sondar as modificações do 

sítio de Ni, foram realizados experimentos de quimissorção de CO na amostra fresca, 

após redução conforme descrito acima, após o primeiro ciclo de reação de hidrogenação 

de CO2 e após o segundo ciclo de reação de hidrogenação de CO2, sempre à 

temperatura ambiente. Para os experimentos, 10 mL min-1 de 5% CO/He, diluídos em 20 

mL min-1 de He puro foram alimentados à cela por 5 min; em seguida, a purga de He (20 

mL min-1) foi realizada e os espectros foram adquiridos sem influência do CO em fase 

gasosa. Experimentos de dessorção em temperatura programada de CO quimissorvido 

(CO-TPD) foram realizados para investigar a força de ligação do CO ao Ni; os perfis de 

TDP foram adquiridos na amostra previamente reduzida (mesmo procedimento das 

reações de hidrogenação de CO2) e na amostra já utilizada em um ciclo de hidrogenação 

de CO2 (mesmo procedimento descrito acima).  

As medidas de espectroscopia de fotoemissão de raios X (XPS, do inglês X Ray 

Photoelectron Spectroscopy) foram realizadas no LNLS, pelo Dr. Adriano Henrique 

Braga, em um espectrômetro Specs PHOIBOS HSA, utilizando irradiação de raios X Al 

K-α (1,4 keV), e detectadas por um detector hemisférico tipo channeltron. Para detectar 

com precisão as mudanças nos espectros de Ni 2p e C 1s XPS, as energias de ligação 

foram referidas à energia de Si 2s (103,5 eV) do suporte. Para investigar as modificações 
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sofridas na superfície do catalisador, uma amostra de 15%Ni/n-SiO2 foi submetida a 

medidas de XPS nas seguintes condições:  

1) com o precursor de catalisador fresco preparado;  

2) após o catalisador ser reduzido (500°C, fluxo de H2/He a 5% por 1 h) à 

temperatura ambiente;  

3) catalisador após a primeira reação de hidrogenação de CO2 e após a segunda 

reação de hidrogenação de CO2;  

4) catalisador reduzido a 500 °C, após tratamento com oxigênio (TPO);  

5) catalisador após a reação de hidrogenação de CO2 e após a segunda reação 

de hidrogenação de CO2.  

Todos os tratamentos foram realizados em uma pré-câmara de reação conectada 

ao equipamento XPS, sem qualquer exposição ao ar. Após os tratamentos, a amostra à 

temperatura ambiente foi degaseificada para uma faixa de vácuo de 10-3 torr; transferido 

para uma câmara de alto vácuo e evacuado para 10-8 torr; e finalmente transferido para 

a câmara principal a ser medida, a um nível de vácuo de 10-9 torr. 
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Esquema 1 – Configuração das etapas de redução, reação, oxidação e recondicionamento do catalisador 

15%Ni/SiO2. 

 

3.1.5. Cálculos de Primeiros Princípios 

Esta seção surgiu como parceria com os doutores Bruno F. Zornio e Prof. Caetano 

R. Miranda, responsáveis por calcular e discutir os resultados com nossos resultados 

experimentais. 

As simulações de primeiros princípios foram realizadas usando o Vienna Ab Initio 

Simulation Package (VASP)[82] dentro da teoria do funcional da densidade (DFT) para 

obter propriedades eletrônicas e estruturais. A aproximação do gradiente generalizado 

(GGA) descrita por Perdew Burke Ernzenhof (PBE) foi usada para o funcional de 

correlação.[83] Para lidar com as forças de dispersão, foi usado um funcional de troca 

VdW-DF autoconsistente.[84,85] Os potenciais do núcleo atômico foram descritos como 

pseudopotenciais usando o método de onda aumentada do projetor.[86,87] Para todas 
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as simulações, o corte de energia cinética foi estabelecido em 550 eV. O modelo usou o 

esquema Monkshorst-Pack[88] para amostrar as zonas de Brillouin usando as seguintes 

malhas de malha: 5×5×5 Ni bulk, 5×5×3 Ni3C bulk, 3×3×1 para Ni (111) e Ni3C (001) 

superfícies para otimizações geométricas e 7×7×1 para otimizações eletrônicas. 

Otimizações geométricas foram realizadas com base no método do gradiente conjugado 

(CG) usando critérios de convergência de forças de 0,0001 eV Å−1 para Ni e 0,005 eV 

Å−1 para Ni3C bulk, e 0,01 eV Å−1 para lajes.[89,90] Mais detalhes em fornecido nas 

Informações de Apoio 

 

3.2. Catalisador híbrido de Níquel suportado em SiO2 na reação de hidrogenação 

do gás carbônico 

 

3.2.1. Preparação do catalisador  

A preparação de catalisador com 5% em massa de níquel embebido em carbono 

dopado com N e suportado em sílica (Ni5@NC/SiO2) foi inspirada no método de pirólise 

previamente descrito por Beller e colaboradores para preparação de catalisadores de 

cobalto e ferro [59,61] e Rossi e colaboradores para a preparação de catalisadores de 

ouro.[60] O catalisador foi preparado imobilizando um complexo de níquel com 1,10-

fenantrolina gerado in-situ em um suporte de sílica HDK® T40 (360-440 m2.g-1), com 

posterior pirólise do material a 800°C em uma atmosfera de N2 por 2 h. Para isso 

Ni(OAc)2.6H2O (0,85 mmol) e 1,10-fenantrolina (1,7 mmol) foram dissolvidos em etanol 

(10 mL) sob agitação magnética e aquecidos a 60 ºC durante 1 h. Em seguida, adicionou-

se 1 g de suporte e agitou-se a mistura durante 12 h à temperatura ambiente. O solvente 
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foi evaporado sob aquecimento (40°C) e vácuo em rotaevaporador. O sólido obtido foi 

pirolisado em um forno sob fluxo contínuo de N2 puro a uma taxa de aquecimento de 10 

°C.min-1 e mantido a 800°C por 2 h. Um catalisador análogo contendo 5% em massa de 

níquel embebido em uma matriz de carbono livre de N (Ni5@Carbon/SiO2) foi preparado 

por um procedimento semelhante usando fenantreno, que é uma fonte de carbono livre 

de N, seguindo as quantidades exatas relatadas acima. As demais etapas seguiram 

aquelas descritas para o catalisador Ni5@NC/SiO2. Um catalisador de níquel sem 

qualquer recobrimento contendo 5% em massa de Ni em sílica (Ni5/SiO2) foi preparado 

usando as mesmas etapas, porém sem uma fonte de C e/ou N. Além disso, outro 

catalisador de níquel com 5% em massa de Ni em sílica (Ni5/SiO2-Incipient) foi preparado 

por impregnação utilizando Ni(NO3)2.6H2O, seguido por uma etapa de calcinação sob ar 

sintético a 800°C por 2 h, na tentativa de obter um catalisador com tamanhos de 

partículas de Ni maiores. 

 

3.2.2. Caracterização do catalisador 

 Análises de difração de raios X (DRX) foram realizadas usando um difratômetro 

RIKAGU Miniflex® fonte CuK (1,54 Kα) a 2θ = 10–90° com um tamanho de passo de 

0,1°) para investigar a estrutura cristalográfica das amostras pré-tratamento, como 

preparadas e pós-redução. As análises foram realizadas na Central Analítica do IQUSP. 

 Análises de microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram realizadas em um 

microscópio Jeol 2100F, operando a 200 kV com uma pistola de emissão de campo. 

Imagens de campo claro (BF) foram adquiridas em um detector Gatan Orius CCD, e 
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imagens de campo escuro anular de alto ângulo (HAADF) em modo Scanning-TEM 

(STEM) foram adquiridas para melhorar o contraste entre nanopartículas de óxido de 

níquel e suporte; as imagens foram adquiridas com um tamanho de ponto de 1 nm. A 

distribuição de tamanho de partícula foi avaliada a partir de imagens STEM-HAADF 

contando cerca de 300 partículas utilizando o programa ImageJ, e um histograma foi 

ajustado a uma função log-normal para alcançar a distribuição de tamanho de partícula. 

Estas análises foram realizadas na Central Analítica do IQUSP. 

 A redução por temperatura programada (TPR) foi realizada para todos os 

catalisadores fluindo pelo microrreator de quartzo de leito fixo (unidade CATLAB da 

Hiden Analytical) 20 mL min-1 de uma mistura de 5% H2/Ar, variando a temperatura de 

100 até 800°C. O consumo de H2 foi detectada por um espectrômetro de massa calibrado 

acoplado à saída do reator. O perfil de redução foi representado com base na produção 

de H2O originado pela redução do NiO por H2, seguindo fragmentos de massa da H2O 

no Módulo MS QIC-20 (Hiden Analytical, Reino Unido). 

 A espectroscopia de fotoemissão de raios X (XPS) foi realizada no Instituto de 

Física de São Carlos (IFSC - USP), em colaboração com o Prof. Renato Vitalino 

Gonçalves, para avaliar a composição superficial dos catalisadores. As medidas foram 

realizadas em um espectrômetro Scienta-Omicron ESC+, usando radiação Al Kα como 

fonte de excitação, e detectadas por um detector hemisférico do tipo channeltron, usando 

um canhão de elétrons de baixa energia para compensação de carga. Os níveis centrais 

de alta resolução foram registrados com uma energia de passagem de 30 eV com 0,05 

eV por etapa. Para detectar com precisão as alterações nos espectros Ni 2p e C 1s XPS, 

as energias de ligação foram referidas à energia Si 2p (103,5 eV para SiO2) do suporte 
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e a análise dos dados foi realizada usando o software Casa XPS (Casa Software Ltd), 

com uma função Voigt aplicada para ajuste de pico. 

Dados de espectroscopia de absorção de raios X com dispersão de energia (ED-

XAS) foram realizados na borda K do Ni (8333 eV) na linha de luz DXAS do Laboratório 

Brasileiro de Luz Síncrotron (LNLS) em modo de transmissão, usando um 

monocromador de cristal Si (111) e detecção de CCD. Os espectros com resolução 

temporal tão boa quanto 1s foram adquiridos durante o pré-tratamento de redução das 

amostras e durante a reação de hidrogenação do CO2 de 25 até 800 ºC. As amostras 

em pó foram diluídas com BN na proporção de 60 mg de catalisador e 60 mg de BN e 

prensadas para produzir pastilhas; em seguida, as pastilhas foram colocadas em um 

reator tubular de quartzo, axialmente ao feixe de raios X. A redução foi realizada a 500°C 

por 1 h, com fluxo de 100 mL min-1 de uma mistura H2/He a 5%. Após isso, a amostra foi 

resfriada sob He, e então utilizada na reação de hidrogenação do CO2 (100 mL min-1 de 

2% de CO2 e 8% de H2, em He). Os mesmos tempos de residência alcançados em reator 

de leito fixo em escala de bancada foram usados para os experimentos de XAS. O ajuste 

de combinação linear foi realizado para investigar o comportamento redox dos 

catalisadores sob pré-tratamento com H2 e reação de hidrogenação do CO2, usando 

folha de Ni e pó de NiO como referências. O ajuste foi realizado entre cada espectro 

resolvido por tempo/temperatura e as referências, permitindo construir uma distribuição 

de espécies metálicas e de óxidos juntamente com os experimentos. 

A espectroscopia de absorção de raios X de estrutura fina (EXAFS) foi realizada 

na linha de luz XAFS2 do LNLS, no modo passo a passo, com um monocromador de 

cristal duplo de Si (311). Após a redução da amostra, os espectros foram adquiridos à 
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temperatura ambiente, sob fluxo de mistura de H2, e durante a reação de hidrogenação 

do CO2 em estado estacionário, em temperatura ambiente e 450°C. Pastilhas foram 

preparadas da mesma forma que nas medições de ED-XANES. Os espectros foram 

adquiridos no modo de transmissão, utilizando três câmaras de ionização preenchidas 

com mistura N2/Ar, o que permite registrar os espectros da amostra e da referência (folha 

de Ni) simultaneamente. Os dados experimentais foram ajustados na faixa k de 3-12 Å-

1, com média de pelo menos três espectros. O modelo para ajustar os dados EXAFS 

considerou um núcleo de Ni reduzido com possível contribuição da superfície oxidada 

(NiO). Os modelos FEFF foram construídos com estruturas Ni fcc e NiO fcc (F d-3 m) 

usando o software Demeter.  

 

3.2.3. Testes catalíticos na hidrogenação do CO2 

Todos os catalisadores foram testados para hidrogenação de CO2 em pressão 

atmosférica e condições de fluxo usando um reator tubular de quartzo (comprimento: 200 

mm, largura: 5 mm) em um sistema Microrreator-MS integrado equipado com um módulo 

CATLAB-PCS e um módulo QIC-20 MS (Hiden Analytical, Reino Unido). Os 

catalisadores (aproximadamente 15 mg) passaram por tratamento de redução antes da 

avaliação catalítica, fluindo uma mistura de 10% H2/90% Ar (100 mL min-1) a 500°C, por 

1 h. Posteriormente, os catalisadores reduzidos foram resfriados a 100°C sob fluxo de 

Ar, quando a mistura de reação (H2, CO2 e Ar) foi alimentada ao reator de leito fixo 

contendo o catalisador. A avaliação da reação foi realizada em patamares de 

temperatura de 30 min cada, de 100 até 550°C. Foram utilizadas duas composições 

gasosas diferentes com 2% ou 8% de H2 correspondendo à razão molar CO2:H2 de 1:1 
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ou 1:4 e um fluxo total de 100 mL min-1, com Ar como padrão e diluente. Os tempos de 

residência foram variados para investigar a seletividade ao longo do leito do catalisador 

variando o fluxo total com uma razão CO2:H2 constante de 1:4.  

Para investigar possíveis modificações nos catalisadores Ni5@NC/SiO2 e 

Ni5/SiO2-Incipiente, as amostras previamente reduzidas foram usadas em dois ciclos 

consecutivos de reação (CO2:H2 de 1:4 vol:vol) com rampa de aquecimento contínua de 

100 a 800°C. Após um ciclo de reação de hidrogenação de CO2, os catalisadores 

previamente usados foram avaliados por análise de Oxidação em Temperatura 

Programada (TPO) para investigar o possível acúmulo de carbono. Para o TPO, uma 

mistura de 10% O2/Ar (100 mL min-1) foi passada através do reator de leito fixo contendo 

os catalisadores usados, com uma rampa de aquecimento contínuo de 10°C min-1 de 50 

a 800ºC; a quantidade de CO2 formada em função da temperatura no catalisador usado 

foi comparada com o catalisador fresco. Depois, os catalisadores foram reduzidos 

novamente (mesmas condições anteriores) e testados em um terceiro ciclo de reação de 

hidrogenação do CO2.  

A conversão de CO2 foi calculada com base na Equação 1. FCO2,en é a vazão molar 

na entrada do reator e FCO2,sai é a vazão molar na saída do reator. A seletividade foi 

estimada com base na produção de CO e CH4, Equação 2, onde FCO é o fluxo molar de 

CO e FCH4 é o fluxo molar de CH4 na saída do reator. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2(%) = [(𝐹𝐶𝑂2,𝑒𝑛 − 𝐹𝐶𝑂2,𝑠𝑎𝑖) (𝐹𝐶𝑂2,𝑒𝑛)⁄ ] 𝑥 100%    (Eq. 1) 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑂(%) = [𝐹𝐶𝑂,𝑠𝑎𝑖/(𝐹𝐶𝑂,𝑠𝑎𝑖 + 𝐹𝐶𝐻4,𝑠𝑎𝑖)] 𝑥 100%   (Eq. 2) 
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3.2.4. Estudos de DRIFTS in-situ de quimissorção de CO 

Os experimentos de quimissorção de CO-DRIFTS foram realizados para sondar 

os sítios de superfície de Ni nas amostras reduzidas (a 500ºC, por 1 h, sob um fluxo de 

10% H2/He, 20 mL min-1), para Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2-Incipient. Os experimentos de 

redução e reação foram realizados em uma cela de alta temperatura Harrick com ótica 

Praying-Mantis. Após redução, a amostra foi resfriada até temperatura ambiente sob 

fluxo de He, a temperatura na qual a quimissorção de CO foi realizada. Um fluxo de 10 

mL min-1 de 5% CO/He, diluído em 20 mL min-1 de He puro foi alimentado à cela por 5 

min, tempo suficiente para saturar a superfície; em seguida, foi realizada purga de He 

(20 mL min-1) para remoção do CO em fase gasosa. Os espectros de FTIR foram 

medidos em um equipamento Thermo iS50R, com detecção de MCT, coletando 64 

varreduras com resolução de 4 cm-1. Os espectros para correção de background foram 

obtidos à temperatura ambiente na amostra reduzida sob fluxo de He. Esses estudos 

foram realizados pelo Dr. Adriano Henrique Braga em visita ao grupo de pesquisa do 

Prof. János Szanyi, no Pacific Northwest National Laboratory (PNNL, EUA). 

 

3.2.5. Estudos de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) in situ de hidrogenação de CO2 

Os espectros de FTIR foram registrados usando um espectrofotômetro IR Prestige 

21 (Shimadzu) equipado com um detector MCT e uma cela de transmissão com janelas 

CaF2. A amostra (aproximadamente 10 mg) foi prensada em um disco e pré-reduzida por 

1 h a 500°C (com aquecimento a 10°C min−1), sob um fluxo de 30 mL min−1 de 50 % H2 

em Ar. A amostra foi resfriada até 25 °C em Ar e espectros de FTIR (64 varreduras com 
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resolução de 4 cm−1) foram coletados sob um fluxo de CO2:H2:Ar=1:4:4 (fluxo total de 50 

mL min−1), e depois a temperatura foi aumentada em patamares a cada 50°C até 500°C. 

Em cada temperatura, os espectros foram coletados sob condições de reação durante 

15 min. 

 

3.3. Estudo do catalisador híbrido de Níquel em SiO2 na reação de hidrogenação 

do fenilacetileno 

 

3.3.1. Preparação dos catalisadores  

O procedimento para a preparação de NPs de níquel foi baseado em protocolos 

da seção 3.2. O catalisador comercial de níquel Raney foi tratado de acordo com o 

procedimento descrito por Shigeo Nishimura com adaptações.[91] A composição de 

níquel nos catalisadores preparados foi determinada por F-AAS (Shimadzu AA – 6300). 

 

3.3.2. Procedimento geral para Hidrogenação de Alcinos 

Antes de cada reação, os catalisadores Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2 foram reduzidos 

em reator tubular de quartzo sob 10% v/v de H2 diluído em Ar (100 mL min-1) a 500 ºC 

por 1 h. O procedimento típico para a semi-hidrogenação de alquinos passa pelas 

seguintes condições: alquino (0,15 mmol), catalisador Ni (1 mol% Ni) e 5 mL de solvente 

foram colocados em um reator modificado de vidro tipo Fischer-Porter de 100 mL. O 

reator foi purgado cinco vezes com H2 (2 bar), então cheio até 6 bar de H2. A mistura 

resultante foi vigorosamente agitada com uma barra magnética e a temperatura (25, 40 
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ou 80°C) foi controlada com um banho de silicone em chapa de aquecimento e agitação. 

Após o tempo desejado, o catalisador foi removido por centrifugação, e os produtos 

foram analisados por CG (Shimadzu GC - 2010) com um padrão interno para determinar 

a conversão e seletividade de alquinos hidrogenados.  

O estudo do efeito de grupos doadores e sacadores de elétrons na atividade 

catalítica para construção de um gráfico de Hammet foi realizado com 4-etinilanisol, 4-

etiniltolueno, fenilacetileno, 1-bromo-4-etinilbenzeno e 4-etinil-α,α,α-trifluorotolueno em 

condições análogas às citadas anteriormente. A comparação entre o efeito eletrônico e 

de adsorção dos substratos foi estudada em condições análogas às anteriores (somente 

a 25 °C), utilizando uma mistura do alquino não substituído, fenilacetileno, e as 

correspondentes moléculas de anisol, tolueno, benzeno, bromobenzeno ou α,α,α-

trifluorotolueno. A reutilização do catalisador foi realizada após a lavagem do catalisador 

com EtOH por três vezes, o sólido centrifugado foi seco sob vácuo por 1 h, sendo 

finalmente utilizado no ciclo catalítico. Após o 5º ciclo, o catalisador foi reduzido em H2 

para posterior comparação da atividade. 

 

3.3.3. Detalhes computacionais 

Os cálculos da teoria do funcional de densidade (DFT) foram realizados pelo Dr. 

Jhonatan Luis Fioro, em colaboração com Jan-Ole Joswig e Thomas Heine, da 

Technische Universität Dresden - Alemanha, usando o Vienna Ab Initio Simulation 

Package (VASP 5.4.4)[82,92] A troca e a correlação foram tratadas dentro do Perdew–

Burke–Ernzerhof (PBE) aproximação de gradiente generalizado (GGA),[83] e correção 
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de dispersão de Londres D3[93] com BJ.[89] Os elétrons de valência foram descritos por 

conjuntos de base de onda plana com uma energia de corte de 600 eV, e a convergência 

eletrônica autoconsistente foi definida para 10−6 eV. O esquema Monkhorst-Pack foi 

usado para gerar uma grade de pontos K na zona de Brillouin, e a grade de pontos K 

4x4x1 foi adotada para todos os cálculos. Para as otimizações geométricas, os mínimos 

locais e os estados de transição foram convergidos para uma força residual menor que 

0,03 eV Å−1. 

Para modelar a superfície do catalisador, usamos uma unidade 7x7 de Ni(111) de 

4 camadas previamente otimizada e, em seguida, adsorveu uma estrutura de carbono 

dopada com nitrogênio composta por 65 átomos, onde as bordas da estrutura foram 

saturadas com hidrogênio. Durante a otimização estrutural, as duas camadas inferiores 

foram fixadas, enquanto as duas camadas superiores, a estrutura de carbono dopada 

com nitrogênio e os adsorbatos foram totalmente relaxados. Uma região de vácuo de 20 

Å foi definida entre as placas repetidas periodicamente para evitar a interação entre as 

imagens. Para testar a convergência das energias de adsorção, uma supercélula 8x8 da 

superfície de Ni(111) também foi empregada, e nenhuma mudança óbvia na energia foi 

encontrada. Moléculas em fase gasosa foram relaxadas em uma caixa 25×25×25 Å3. Os 

estados de transição foram localizados seguindo o procedimento de banda elástica com 

deslocamento de imagem de escalada (CI-NEB), e confirmados pela diagonalização da 

matriz hessiana numérica obtida por deslocamentos de ±0,02 Å. 

A energia de adsorção (∆Eads) foi definida como: 

∆𝐸𝑎𝑑𝑠 =  𝐸𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜/𝑁𝑖5@𝑁𝐶  − 𝐸𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜 −  𝐸𝑁𝑖5@𝑁𝐶 (1) 



65 
 

onde 𝐸𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜/𝑁𝑖5@𝑁𝐶, 𝐸𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑜 and 𝐸𝑁𝑖5@𝑁𝐶 referem-se às energias do sistema 

combinado, o adsorbato em fase gasosa e a superfície Ni5@NC, respectivamente. A 

barreira de energia relativa para cada etapa elementar na hidrogenação de fenilacetileno 

foi definida como, 

∆𝐸𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣 =  𝐸𝑇𝑆  −  𝐸𝑅 (2) 

onde ETS foram as energias do estado de transição correspondente, e ER correspondeu 

às energias do reagente na placa (R). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Estudo da estabilidade das espécies de carbono depositadas sobre 

catalisadores suportados de Ni durante a hidrogenação de CO2 e sua 

correlação com a seletividade a CO  

 

4.1.1. Caracterização do catalisador 15%Ni/SiO2 

O catalisador de níquel suportado em sílica nanométrica empregado neste estudo 

foi preparado por um método simples de impregnação-redução para obter uma carga de 

15% em massa de Ni. Outros percentuais de níquel podem ser obtidos pela variação na 

quantidade do precursor metálico no processo de impregnação. O perfil de redução de 

temperatura programada (Figura 5) é composto por um pico de baixa intensidade que 

aparece em aproximadamente 260°C, que pode ser atribuído à redução de precursores 

de NO3- para espécies de N2O; um pico agudo e intenso em 320 ºC que pode ser 

atribuído à redução de NO3- a NO2, coincidindo com um pico acentuado de formação de 

água.[94] Então, um pico amplo centrado em 370°C coincidindo com a formação de água 

com a mesma forma pode ser atribuído à redução das espécies Ni2+ → Ni0, e NO3- e 

hidróxidos remanescentes formados na sílica. A redução completa das partículas 

metálicas foi alcançada em aproximadamente 500°C. 
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Figura 5 - Dados de H2O, NO2 e N2O obtidos durante a redução por temperatura programada do catalisador 

15%Ni/SiO2. 

 

A redução do catalisador 15%Ni/SiO2 também foi monitorada por XANES 

resolvido em temperatura (Figura 6). O espectro no início do processo de redução se 

assemelha ao do Ni2+, com a linha branca bem pronunciada da borda K do Ni centrada 
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em aprox. 8350 eV. O aquecimento sob H2 desloca a borda de absorção para valores de 

energia mais baixos (aprox. 8333 eV) e diminui a intensidade da linha branca, que são 

evidências da redução de Ni2+ a Ni0. A formação de partículas metálicas começou por 

volta de 310°C e a redução completa só é alcançada a 500°C, em boa concordância com 

os dados do TPR. No entanto, o LCF mostra que a redução ocorre através da formação 

de uma espécie intermediária de NiO. Conforme o perfil de TPR (Figura 5), da 

temperatura ambiente até 250 ºC, o NO3
- é decomposto em N2O e NO2, com dessorção 

da água de hidratação. Nesta etapa, a fase de NiO é formado (máximo a cerca de 320 

ºC) provavelmente devido à reação do Ni2+ com hidroxilas superficiais da sílica (Figura 

6). A redução a Ni0 ocorre após a formação de NiO, atingindo um alto grau de redução 

apenas durante a etapa isotérmica de 500 ºC. 

 

 

Figura 6 - Espectros de ED-XAS resolvidos por temperatura (a) durante a redução (Redução 1) para 

Ni/SiO2 como catalisador preparado e (b) distribuição de espécies no ajuste de combinação linear. 
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Os padrões de difração de raios-X (DRX) foram adquiridos na amostra “como 

preparada” e após a redução (tratamento com H2 a 500 °C), após um ciclo de reação de 

hidrogenação de CO2 (de temperatura ambiente até 800 °C) (corrida 1) e após um 

segundo ciclo de reação (de temperatura ambiente até 800°C) (corrida 2), em condições 

ex situ.  Os padrões de DRX do catalisador nos diferentes estágios de vida são 

mostrados na Figura 7. 

 

Figura 7 - Padrões de difração de raios X da SiO2 (a) e de amostras do catalisador 15%Ni/SiO2 em 

diferentes estágios: amostra “como preparada” antes da redução (b), após redução (c), após o primeiro 

ciclo (corrida 1) (d) e após o segundo ciclo de reação (corrida 2) (e) 

 

Como esperado, os padrões de difração do suporte de SiO2 puro apresentam 

apenas uma banda relativa à sua fase amorfa entre 2θ = 15 e 30º, que também pode ser 
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observada nas diferentes amostras. Para a amostra de Ni/SiO2 como preparada, picos 

de difração atribuídos ao precursor de Ni(NO3)2.6H2O podem ser observados (Figura 7b). 

O catalisador de 15%Ni/SiO2 reduzido (Figura 7c) e após a corrida 1 (Figura 7d) e a 

corrida 2 (Figura 7e) de reações de hidrogenação de CO2 mostram picos de difração de 

2θ = 44,5°, 51,8° e 76,4° que podem ser atribuídos aos planos cristalinos (111), (200) e 

(220) de Ni metálico, em boa concordância com a fase Ni cúbica de face centrada (fcc) 

do padrão (JCPDS No. 04-0850). Isso indica que o tratamento de redução foi eficaz na 

formação de partículas de Ni0 na superfície de SiO2 e permaneceu metálica após as 

reações. 

A caracterização da amostra recém-reduzida por análise de quimissorção de CO 

revelou uma dispersão metálica de 7%, uma área metálica de 47 m2 gmetal
-1 e um tamanho 

de partícula de 14 nm, que está de acordo com o tamanho de partícula médio de 9 ± 4,0 

nm determinado por MET. As imagens obtidas por MET foram adquiridas nas amostras 

previamente reduzidas e nas amostras gastas após a Corrida 1 e a Corrida 2 (Figura 8). 

Os histogramas de distribuição de tamanhos revelam um aumento do tamanho médio 

das partículas após o primeiro ciclo de reação para 15 ± 8 nm e uma redução de tamanho 

depois do segundo ciclo para 8 ± 4 nm. O alto valor de desvio observado da medida após 

a corrida 1 pode ser um efeito de amostragem. 

É importante mencionar que a quimissorção de CO também foi realizada para os 

catalisadores gastos (após as corridas 1 e 2), no entanto, a área metálica e a dispersão 

para essas amostras não puderam ser estimadas, uma vez que não foi observada 

quimissorção de CO nessas nanopartículas sob as dadas condições experimentais. 
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Figura 8 - Imagens MET representativas do catalisador 15%Ni/SiO2 (a) após o tratamento de redução, (b) 

após o primeiro ciclo de hidrogenação de CO2 e (c) após o segundo ciclo de hidrogenação de CO2. 
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4.1.2. Atividade catalítica na reação de hidrogenação do CO2  

Conversão e seletividade obtidas em duas reações sucessivas com rampa de 

aquecimento de 10°C min-1 de 100 a 800°C sob CO2/H2 (1/4) para catalisadores de níquel 

suportados em sílica contendo 1 a 15% em massa de níquel preparados pelo método de 

impregnação-redução, são exibidos na Figura 9. O catalisador com massa de metal de 

15% foi selecionado para estudos adicionais após a triagem de diferentes catalisadores 

para a reação de hidrogenação de CO2, por ser aquele que produz mais metano no 

primeiro ciclo de reação. Os catalisadores recém-reduzidos começaram a converter CO2 

em torno de 250°C e produziram CO (RWGS) e CH4 (reação de metanação) 

concomitantemente em temperaturas entre 300 e 600 °C. Para testar a estabilidade dos 

catalisadores, os mesmos foram utilizados em um ciclo sucessivo de reação de 

hidrogenação de CO2 (corrida 2), mas a produção de CH4 foi suprimida e o CO foi o 

principal produto em todas as temperaturas. A conversão obtida experimentalmente de 

CO2 foi menor do que os valores de conversão de CO2 de equilíbrio termodinâmico 

calculados para a composição de gás 1:4 (CO2:H2), à pressão atmosférica e na faixa de 

temperatura mostrada na Figura 9. A composição termodinâmica da fase gasosa, a 

conversão de equilíbrio de CO2 e os rendimentos de CH4 e CO são dados na Figura 10. 

O produto termodinamicamente favorecido CH4 é preferencialmente produzido na 

superfície de catalisadores de Ni em temperaturas na faixa de 250-450°C, mas a 

supressão de CH4 na corrida 2 na Figura 9 é incomum e será investigada posteriormente.  
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Figura 9 - Conversão e seletividade para hidrogenação de CO2 em duas corridas sucessivas (Corridas 1 

e 2) para catalisadores de Ni/SiO2 com 15, 10 e 1% em massa de Ni preparados pelo método de 

impregnação-redução. 
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Figura 10 - (a) Conversão de equilíbrio de CO2 e rendimentos para CH4 e CO; (b) composição 

termodinâmica da fase gasosa. 

 

Como pode ser observado nos dados apresentados na Figura 11, a taxa de 

formação de metano aumenta conforme aumenta a carga de níquel no catalisador. O 

aumento da taxa de formação de CH4 é esperado, pois com o aumento da massa de 

metal, deve ocorrer também o aumento do tamanho das partículas, um efeito já descrito 

na literatura [35] Por outro lado, todos os catalisadores exibiram a supressão incomum 

de CH4 na segunda corrida, independente da carga de metal. Esse comportamento já 

havia sido observado em um trabalho anterior do nosso grupo de pesquisa [44], porém 

até o momento não tínhamos uma justificativa plausível para esse efeito.  Pensando de 

forma racional e considerando que houve aumento de tamanho médio de partículas no 

catalisador após o primeiro ciclo de reação, era de se esperar um aumento na taxa de 

formação de metano no catalisador usado e não o contrário. 
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Figura 11 - Comparação da taxa de formação de CH4 a 430°C para as amostras preparadas (frescas, após 

a Redução 1) com 15, 10 e 1% em peso de Ni. 

 

Um estudo mais aprofundado do efeito da temperatura na seletividade dos 

catalisadores de níquel foi realizado, obtendo-se outro conjunto de dados de 

hidrogenação de CO2 em duas corridas sequenciais sob condições semelhantes àquelas 

usadas na Figura 9, exceto para a rampa de temperatura de t.a. até somente 500°C 

(Figura 12). Esse estudo revelou que um catalisador exposto às condições de reação 
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(fluxo de CO2 + H2 a 500°C) não suprimiu a formação de CH4 na Corrida 2, sugerindo 

que as modificações da estrutura do catalisador só são alcançadas em temperaturas 

superiores a 500°C. 

 

Figura 12 - Conversão de CO2 (a) e rendimento de CH4 (b) durante as reações realizadas nas Corridas 1, 

2, 3 e 4 (informações sobre a configuração experimental são fornecidas no Esquema 1 do manuscrito). 

mcat=15 mg; fluxo total de gás 100 mL min-1; composição molar de alimentação de gás 2 CO2:8 H2: 90 Ar. 

 

O tratamento de partículas de Ni por diferentes atmosferas e temperaturas já foi 

reportado a fim de entender melhor as modificações estruturais que a decomposição 

controlada de hidrocarbonetos em condições de alta temperatura.[95] O tipo de estrutura 

de carbono formada em um catalisador de nano partículas de Ni suportadas pode ser 

finamente ajustada para estruturas tais quais: carbono grafítico; nanotubos de carbono, 

carbono amorfo, ou coque. Estes últimos são amplamente discutidos em reações de 

reforma do metano ou de craqueamento de hidrocarbonetos como os principais motivos 
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para a desativação dos catalisadores de Ni, sendo, portanto, um grande problema a ser 

contornado. Levando tudo isso em consideração, foram realizados estudos mais 

aprofundados do catalisador 15%Ni/SiO2 para melhor compreensão do efeito da 

temperatura e da atmosfera de reação na seletividade. Assim, foi realizada uma etapa 

de pré-tratamento do catalisador 15%Ni/SiO2 sob diferentes atmosferas gasosas (CO2, 

CO, Ar, CH4, C3H8), a partir da t.a. até 800ºC. Posteriormente, os catalisadores pré-

tratados foram testados em uma nova reação de hidrogenação de CO2 da t.a. até 800°C 

(Figura 13). As taxas de formação de CH4 medidas a 430°C após o pré-tratamento em 

cada uma das atmosferas são mostradas na Figura 14.  

 

Figura 13 - Conversão de CO2 e rendimento de CH4 em função da temperatura do catalisador 15%Ni/SiO2 

que foi pré-tratado a 800°C sob diferentes atmosferas gasosas (CO2, Ar, CO, CO2+H2, CH4 e C3H8). As 

linhas vermelhas representam alta formação de CH4, as linhas azuis representam baixa formação de CH4. 
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Figura 14 - Comparação da taxa de formação de CH4 a 430°C após pré-tratamento do catalisador sob 

diferentes atmosferas (CO2, H2, Ar, CO, CO2+H2, C3H8 e CH4), e para o não tratado (fresco, após a 

Redução 1). 

 

A taxa de formação de CH4 diminuiu significativamente depois que o catalisador 

foi envelhecido em atmosferas de Ar, CO2 e CO, em relação ao catalisador não tratado. 

Investigação adicional por DRX realizada nas amostras pré-tratadas (Figura 15) mostrou 

que o aquecimento do catalisador até 800 °C sob Ar induz a redispersão de NPs de Ni 

(ampliação de picos de difração: largura a meia altura para Ni (111) pico de 1,45 em 

comparação com 0,75 para a amostra reduzida), enquanto o pré-tratamento do 

catalisador sob CO, o CO2 tem menos efeito em sua estrutura em comparação com a 

amostra recém reduzida. Esta redispersão pode explicar a diminuição da formação de 
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metano observada, já que se espera que menos metano seja formado em partículas 

menores. 

 

Figura 15 - Padrões de difração para o catalisador 15%Ni/SiO2 que foi pré-tratado sob atmosferas de Ar, 

CO, CO2, comparado ao catalisador reduzido (Redução 1); à direita é mostrado o pico ampliado de Ni 

(111) com os respectivos valores de largura a meia altura (FHWM). 

 

O pré-tratamento do catalisador com uma fonte de carbono adequada, como 

hidrocarbonetos (CH4 ou C3H8) ou a mistura de reação (CO2 + H2) levou a uma redução 

expressiva nas taxas de formação de CH4: 95% para a mistura gasosa CO2+H2 e 99% 

para pré-tratamentos em CH4 ou C3H8. Esses resultados sugerem que pode ter ocorrido 

modificação estrutural e/ou superficial de sítios metálicos de Ni, alterando os sítios mais 

ativos para formação de CH4 pelo acúmulo de espécies de carbono na superfície do 
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catalisador, isto é: coque,[19,96,97] ou a formação de carbeto de níquel.[98,99] É 

possível observar que após o envelhecimento sob condições de reação de hidrogenação 

de CO2 ou pré-tratamento do catalisador com CH4 a 800 °C, o catalisador se torna estável 

por 8 h em fluxo sem nenhuma alteração adicional na seletividade (Figura 16). 

Curiosamente, se o mesmo catalisador 15%Ni/SiO2 for testado duas vezes em sequência 

para a reação de hidrogenação de CO (1CO:3H2), em vez de hidrogenação de CO2, a 

formação simultânea de CH4 e CO2 foi mantida em ambos os ciclos de reação (Figura 

17), sugerindo a concomitante ocorrência de metanação de CO e reação de 

deslocamento água-gás (WGS) para produzir CO2. No entanto, quando o catalisador de 

Ni foi pré-tratado sob corrente de CH4 até 800°C, houve uma severa desativação do 

catalisador para a via de metanação de CO, produzindo menos CH4, o que está de 

acordo com os resultados dos estudos de hidrogenação de CO2. 
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Figura 16 - Conversão de CO2 e seletividade para CO com tempo em fluxo (8 h) a 400 ºC, para o catalisador 

15%Ni/SiO2 reduzido a 500 ºC e pré-tratado sob condições de hidrogenação de CO2 (1CO2:4H2) a 800 ºC 

ou sob CH4 (800 ºC) atmosferas. mcat=15 mg; vazão total de gás 100 mL min-1; composição molar de 

alimentação de gás 2 CO2:8 H2: 90 Ar. 
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Figura 17 - Conversão e distribuição do produto para a reação de metanação de CO realizada em 

catalisador de 15%Ni/SiO2 previamente reduzido (500 ºC). (a) primeiro ciclo de reação (corrida 1), e (b) 

segundo ciclo de reação em sequência (corrida 2) e em (c) a metanação de CO após um pré-tratamento 

sob fluxo de CH4 até 800 ºC. mcat=15 mg; fluxo total de gás 100 mL min-1; composição molar de alimentação 

de gás 1 CO2:3H2: 96 Ar. 

 

A supressão da formação de metano após os procedimentos de pré-tratamento 

na atmosfera reacional (ou metano ou propano) até 800°C parece ser um comportamento 

que pode ser generalizado, sendo que não parece depender do tamanho das partículas 

de níquel no catalisador. Catalisadores com diferentes massas de metal, tamanho de 

partícula ou suporte, exibiram o mesmo perfil com formação de CH4 na Corrida 1 e a 

supressão de CH4 na Corrida 2, indicando que esse fenômeno pode ser estendido a 

outros catalisadores de Ni suportados (Figura 18). Catalisadores preparados por 

impregnação-redução com diferentes cargas metálicas (1 a 15 m%), pelo método de 

impregnação-calcinação-redução (15 m%), pelo método de deposição por magnetron 

sputtering[44] e catalisador de Ni suportado em outros óxidos, como CeO2, todos 

responderam de forma semelhante a etapa de pré-tratamento de alta temperatura. 
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Figura 18 - Conversão de CO2 e rendimentos de CO e CH4 para diferentes catalisadores de Ni: (a) 

15%Ni/SiO2 calcinado a 500 ºC antes dos ciclos de redução e reação e (b) 1,5%Ni/CeO2. mcat=15 mg; fluxo 

total de gás 100 mL min-1; composição molar de alimentação de gás 2 CO2:8 H2: 90 Ar. 
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4.1.3. Análise da estrutura local do catalisador 15%Ni/SiO2 por ED-XAS  

O catalisador 15%Ni/SiO2 foi caracterizado por ED-XAS programado em 

temperatura sob condições de reação, simulando as condições do reator de leito fixo, 

para a etapa de redução e dois ciclos sucessivos de hidrogenação de CO2. Em geral, 

sob condições de reação, os espectros de ED-XANES da borda K do Ni obtidos durante 

duas reações sucessivas de hidrogenação de CO2 não mudaram, com o Ni 

permanecendo no estado metálico (Figuras 19 e 20). Para melhor observar as 

modificações que a amostra pode ter sofrido, o ED-EXAFS foi extraído das medidas 

resolvidas pela temperatura, e os dados obtidos são mostrados na Figura 21. O 

aparecimento de uma nova contribuição de espalhamento em aproximadamente 1,6 Å 

nos espectros corrigidos sem fase é evidente, tanto na corrida 1 quanto na corrida 2. O 

artefato em 1,6 Å começa a aparecer após 500 °C sob condições de hidrogenação de 

CO2, o que explica por que o CH4 não é suprimido na corrida 2 quando na corrida 1 é 

realizado a partir de t.a. até 500 °C apenas (Figura 12). Esta contribuição pode ser 

atribuída à ligação Ni-C. Nota-se que os dados de XANES característicos de NiO não 

foram observados. Seria esperado uma mudança na energia de borda de adsorção para 

valores mais altos e aparecimento da linha branca em cerca de 8350 eV. Isso confirma 

que a contribuição de espalhamento em aproximadamente 1,6 Å provavelmente vem da 

ligação Ni-C.  
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Figura 19 - Operando (a) espectros ED-XAS resolvidos por temperatura sob CO2 (esquerda) no Teste 1 e 

no Teste 2 e respectiva evolução da reação medida por espectrometria de massa on-line. mcat=30 mg de 

15%Ni/SiO2; vazão total de gás 200 mL min-1; composição molar de alimentação de gás 2 CO2:8 H2: 90 

Ar. (b) Dados brutos ED-XAS ponderados em k1 correspondentes. 
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Os parâmetros de ajuste EXAFS para o catalisador de Ni/SiO2 após a Redução 1 

e após a Corrida 1, medidos em t.a. e durante a reação de hidrogenação de CO2 em 300, 

400 e 500°C, estão representados na Tabela 2. Os espectros (Figura 20) assemelham-

se à estrutura metálica de Ni, com apenas caminhos de dispersão Ni-Ni (centrados em 

cerca de 2,15 Å em espectros EXAFS sem correção de fase). O ajuste dos espectros 

mostra que, após a redução, o primeiro número de coordenação da casca é 10,4 e a 

distância de ligação Ni-Ni encontrada para a amostra reduzida é 2,48 Å, um valor típico 

para nanopartículas metálicas de Ni. Não foram observadas mudanças significativas no 

número de coordenação Ni-Ni e distância de ligação Ni-Ni para os catalisadores gastos 

após a Corrida 1 e Corrida 2. Esses resultados, comparados com os da Figura 21, 

indicam que a ligação Ni-C nas nanopartículas de Ni neste ponto só poderia existir em 

condições observadas em utilização. Para melhor sondar quaisquer modificações no 

catalisador sob condições de reação e possível formação de ligação Ni-C, a 

Transformada Wavelet de Cauchy (WT) contínua foi aplicada aos espectros EXAFS, 

seguindo o procedimento relatado por Struis et al.[98,99]  

  



88 
 

Tabela 2 - Parâmetros EXAFS para o catalisador 15%Ni/SiO2 após Redução 1, Corrida 1 e Corrida 2, 

medidos em t.a., e durante a reação de hidrogenação de CO2 em três temperaturas diferentes. 

Condição NC* R* (Å) σ2* (×10-3 Å2) 

Redução 1 10.4±0.4 2.483±0.002 6.2±0.3 

Corrida 1 – 300 ºC 10.5±0.6 2.481±0.004 11.3±0.5 

Corrida 1 – 400 ºC 10.2±0.7 2.480±0.005 13.0±0.7 

Corrida 1 – 500 ºC 9.9±0.8 2.477±0.007 14.6±0.9 

Após corrida 1 11.2±0.4 2.482±0.002 6.2±0.2 

Corrida 2 – 300 ºC 10.7±0.5 2.479±0.003 11.3±0.4 

Corrida 2 – 400 ºC 10.5±0.6 2.477±0.004 13.1±0.5 

Corrida 2 – 500 ºC 10.3±0.6 2.474±0.004 14.7±0.6 

*NC é o número médio de coordenação Ni-Ni da primeira camada; R é a distância de ligação e σ é o fator 

Debye-Waller 
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Figura 20 - Espectros k3-weight R-space EXAFS da (a) amostra reduzida de 15%Ni/SiO2 a 500 ºC antes 

de qualquer tratamento ou reação e amostra após a Corrida 1, ambas tomadas em t.a.; Espectros EXAFS 

do espaço R do catalisador sob condições de reação da Corrida 1 (b) e da Corrida 2 (c), tomadas a 300 

ºC, 400ºC e 500 ºC. 

 

Este procedimento permite correlacionar a coordenação de camadas de átomos 

que têm a mesma distância de ligação enquanto produzem contribuições de 

retroespalhamento provenientes de diferentes intervalos k, especialmente quando 

diferentes elementos estão envolvidos[98] O espectro por diferença de wavelet (amostra 

após a corrida 1 menos amostra reduzida) é mostrado na Figura 22e. A contribuição do 

espalhamento Ni-Ni desaparece quase completamente. Curiosamente, novas 

contribuições podem ser observadas a partir da análise WT, em aproximadamente 1-2 Å 

em espectros não corrigidos de fase, que podem ser atribuídos ao espalhamento Ni-C, 

Ni-O pode ser descartado, pois não há evidência de espectros XANES mudando para 

energias mais altas ou aparência de linha branca (Figuras 6 e 19). Surpreendentemente, 

a análise de diferença WT apresentada na Figura 22e é muito semelhante à referência 
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Ni3C (Figura 22d), com o espalhamento Ni-C em cerca de 1,5 Å (não corrigido por fase), 

um valor próximo aos relatados anteriormente na literatura.[98,99] A ausência de um 

sinal relacionado ao espalhamento Ni-Ni vindo do Ni3C (distância de ligação de 2,66 Å) 

indica uma alta dispersão de carbono na superfície do Ni. A Figura 23 mostra os 

espectros EXAFS adquiridos em condições in-situ. 

 

 

Figura 21 - Espectros ED-XAS de borda Ni K resolvidos por temperatura para 15%Ni/SiO2 sob condições 

de hidrogenação de CO2 durante (a) Corrida 1 e (b) Corrida 2 (mcat=30 mg; vazão total de gás 200 mL min-

1). 
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Figura 22 - Contorno 2-D os resultados da transformada wavelet com dados experimentais χ(k) de (a) 

referência de folha de Ni, (b) referência de Ni3C, (c) catalisador de 15%Ni/SiO2 reduzido (H2 a 500 °C, 

Redução 1), (d (mcat=30 mg; vazão total de gás 200 mL min-1); os espectros wavelet sob condições de 

reação são mostrados na figura 24. 
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Figura 23 - Diferença dos espectros EXAFS dos resultados usados na Análise da Transformada Wavelet. 

A diferença foi feita no espectro medido em 15%Ni/SiO2 (reduzido) e gasto na Corrida 1 à temperatura 

ambiente, espectros de diferença (curva preta); e entre a Corrida 2 e a Corrida 1, medida in situ a 300 ºC 

(curva vermelha) e a 400 ºC (curva azul). 

 

Modificações da estrutura do catalisador também foram avaliados por EXAFS 

operando sob condições de reação durante dois ciclos sucessivos de reações de 

hidrogenação de CO2. Os espectros foram medidos a 300 e 400°C, temperaturas nas 

quais CH4 é formado concomitantemente com CO. Os espectros são mostrados na 

Figura 19 e os resultados do ajuste de EXAFS são descritos na Tabela 2. Nenhum 

espalhamento de Ni-C foi observado, de forma semelhante ao espectro obtido em t.a. 

após a corrida 1. Portanto, a análise WT também foi aplicada aqui e os gráficos de 

contorno WT são mostrados na Figura 24. 
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Figura 24 - Gráficos de contorno 2-D in-situ resultados da transformada wavelet com dados experimentais 

χ(k) adquiridos sob hidrogenação de CO2: Corrida 1 (a) e Corrida 2 (b) a 300 °C; Corrida 1 (d) e Corrida 2 

(e) a 400°C; os painéis inferiores mostram a diferença entre a Corrida e a Corrida 2 a 300 °C (c) e a 400 

°C (f). mcat=30 mg; vazão total de gás 200 mL min-1. 
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Novamente, a análise EXAFS e o WT correspondente não permitem identificar o 

espalhamento Ni-C. Para superar isso, a diferença WT dos espectros medidos in-situ 

durante os ciclos de reação a 300 e 400°C foi aplicada, revelando uma contribuição de 

espalhamento em aprox. 1,5 Å (400°C), Figura 24f, que se tornou significativa à medida 

que a contribuição dominante de Ni-Ni diminuiu da operação de subtração. Isso indica 

que sob condições de reação a 400°C, espécies de carbono quimissorvidas estão 

presentes e podem ser precursores para Ni3C de superfície. Após a amostra ser 

aquecida até 800°C, resfriada e submetida a outro ciclo de reação, a contribuição do Ni-

C torna-se mais evidente. Embora seja difícil observar qualquer outra contribuição que 

não o Ni-Ni no WT dos espectros medidos a 400°C, a subtração da corrida 1 e corrida 2, 

nesta temperatura, quase cancelou a contribuição do Ni-Ni, deixando apenas as 

características nos espectros que se assemelham ao diagrama WT da referência Ni3C 

(Figura 24d). Esse tratamento fornece fortes evidência da presença de espécies de 

superfície Ni3C durante o segundo ciclo de reação, enquanto a reação de hidrogenação 

de CO2 ocorre e produz principalmente CO. Esse resultado sugere que a fase Ni3C é 

responsável por impedir a formação de CH4. 

A fim de explorar os intermediários de superfície sob condições de reação, o 

DRIFTS do CO adsorvido foi realizado na amostra reduzida (Redução 1), após a corrida 

1 e após a corrida 2. Os espectros são mostrados na Figura 25. Uma vez que os 

experimentos foram conduzidos em t.a. na presença de um fluxo de CO, as saturações 

são realizadas para cada amostra. Na amostra de 15%Ni/SiO2 recém-reduzida, a banda 

centrada em aprox. 2063 cm-1 é atribuída a carbonilas ligadas linearmente a sítios 

metálicos de Ni. Esta banda tem contribuições de moléculas de CO adsorvidas em 
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diferentes sítios de Ni0; altamente coordenado em terraços e pouco coordenado em 

quinas e arestas.[34] Uma segunda banda em aproximadamente 1947 cm-1 pode ser 

atribuído a carbonilas bidentadas[32] adsorvidas principalmente nas fases (100), 

enquanto a terceira banda que aparece em aproximadamente 1855 cm-1 podem ser 

atribuídos a carbonilas tridentadas (adsorvidas em sítios ocos nas fases (111) na 

amostra. No entanto, as formas dos picos e, mais importante, as intensidades das 

bandas de IV são muito diferentes daquelas da amostra reduzida. A banda IV atribuída 

ao CO ligado linearmente permaneceu em 2063 cm-1 e um ombro apareceu em 2075 cm-

1, enquanto a banda característica representando CO ligado em ponte em 1947 cm-1 não 

está mais presente. A banda referente ao CO ligado triplamente a sítios vazios não 

mudou em energia. Durante a corrida 1, o C se acumulou na superfície das partículas de 

Ni, o que reduz o número de átomos de Ni disponíveis na superfície. Consequentemente, 

nesta superfície modificada, a população de CO adsorvido bidentado diminuiu, enquanto 

a de linearmente ligada aumentou. A maior força de ligação de carbonilas polidentadas 

pode preencher a superfície com espécies de maior tempo de residência de superfície 

(carbonilas bidentadas e tridentadas) na superfície de Ni em comparação com as 

monodentadas, e pode estar disponíveis para hidrogenação em CH4.[100] A população 

de CO monodentado pode ser mais facilmente dessorvida como CO gasoso. A fim de 

atestar a força de ligação do CO sobre o catalisador após a Redução 1 e após a Corrida 

1, foi realizado CO-TPD (Figura 26). Dois picos de dessorção (aprox. 145 e 460°C) foram 

observados para o catalisador recém-reduzido, enquanto apenas um pico de dessorção 

menos intenso a baixa temperatura (aprox. 170°C) foi observado para o catalisador 

gasto. O pico a 460°C é mais intenso que o de 145°C, mostrando uma maior população 
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de CO fortemente quimissorvido na superfície do Ni. A ausência deste pico em uma 

temperatura mais alta para o catalisador usado na corrida 1 indica que a superfície é 

povoada por CO fracamente adsorvido. A mudança nos modos vibracionais de CO e 

picos de dessorção de CO quando as amostras são frescas ou usadas (em um ou dois 

ciclos de reação) sugerem que as interações do CO e da superfície do catalisador são 

um ponto central para justificar a seletividade. 
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Figura 25 - Espectros de DRIFTS de CO adsorvido na amostra de Ni/SiO2: após a Redução 1 (Red 1), 

após a Corrida 1 e após a Corrida 2; “CO fraco” está relacionado à ligação linear do CO ao Ni e “CO forte” 

está relacionado à ligação bidentada e 3 vezes do CO ao Ni; A quimissorção de CO foi feita sob vazão de 

10 mL min-1 de 5% CO/He, diluído em 20 mL min-1 de He puro foi alimentado à célula por 5 min e a 

aquisição do espectro foi realizada em t.a. 
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Figura 26 - CO-TPD realizado após Redução 1 (curva vermelha) e após a corrida 1 (curva azul); mcat=50 

mg (reação de hidrogenação de CO2). 

 

Simulações de primeiros princípios foram realizadas para descrever a força de 

adsorção de CO na superfície do catalisador e para obter informações sobre o 

mecanismo subjacente. Estes estudos foram realizados em colaboração com o Dr. Bruno 

F. Zornio e o professor Dr. Caetano R. Miranda do IF-USP. Os sítios de adsorção de CO 

foram sistematicamente explorados nos modelos de superfície do catalisador fresco e 

usado[101,102] A energia, estrutura, estabilidade e frequências vibracionais foram 

determinadas. A superfície plana de Ni (111) foi usada para modelar o catalisador fresco, 

conhecido como a superfície mais estável de baixo índice de níquel,[103] e amplamente 

usada como modelo de catalisador para várias reações.[102,104–107] As energias de 

adsorção de CO no Ni (111) são mostrados na Figura 27 (mais detalhes na Tabela A1). 

Nesta superfície, existem quatro sítios de adsorção (conforme listado) e podem ser 
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classificados de acordo com o ambiente local do C: linear (C ligado a um Ni), bidentado 

(C ligado a dois Ni) e tridentado (C ligado a três Ni) (Figura A1). A energia de adsorção 

calculada (Eads) é menor (mais estável) quando o número de interações C-Ni é maior. A 

força de ligação de Ni-CO segue: tridentado (Eads = -175 kJ mol-1) > bidentado (Eads = -

166 kJ mol-1) > linear (Eads = -149 kJ mol-1). A tendência nas frequências vibracionais 

calculadas no Ni (111) concorda com o comportamento observado experimentalmente 

nas medidas de CO-DRIFTS. O modo de estiramento de CO é altamente afetado por 

interações de retrodoação π, para ligações Ni-CO (quanto maior o número de 

coordenação, maior retrodoação π), levando a um deslocamento para menores energias 

(redshift) característico. Para interações C-CO, em vez disso, não há retrodoação π, não 

causando deslocamento para menores energias de estiramento de CO (Tabela A2).[108] 

As observações experimentais (ED-XAS) e a literatura[101,104,107] sugerem fortemente 

a formação de uma fase de carboneto de níquel no catalisador gasto. Portanto, a 

superfície Ni3C (001) foi tomada como modelo para o catalisador usado [101,106,109] 

(Figuras 28 e 29). O Ni3C (001) pode apresentar duas terminações de superfície 

diferentes, que podem ser distinguidas por sua camada superior: carbono (terminado em 

C) ou níquel (terminado em Ni). A energia de superfície γ pode ser avaliada para cada 

laje (Equação A1, apresentada em Informações Complementares): A superfície relaxada 

com terminação Ni produz um terraço com terminação γNi=1,992 J m-2, enquanto a 

superfície relaxada com terminação C mostra terminação γC= 1,808 J m-2. A energia 

superficial mais baixa indica que a terminação C é favorecida em relação à de Ni. A 

adsorção de CO produz dois modelos de ligação linear diferentes na terminação C: 

linear-C e linear-Ni, enquanto o CO se liga linearmente com o níquel ou carbono exposto 
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(Figuras 24 e 25), e uma estrutura de coordenação de tridentada com o sítio de Ni 

exposto. As energias de adsorção de CO são mostradas para a superfície de Ni na 

Tabela A2. Na Figura 27b, a energia de adsorção de CO para o Ni3C com terminação C 

(001) é comparada com Ni (111). Como pode ser visto, quando o CO está ligado ao 

níquel (Ni linear), a energia de adsorção aumenta muito (-67,17 kJ mol-1), indicando que 

o monóxido de carbono se liga fracamente à superfície no sítio topo_C (um 

comportamento intermediário para tridentado em Ni3C com Eads de -125,21 kJ mol-1). 

Embora o CO se ligue fortemente (-158 kJ mol-1) com a superfície do carbono (o modelo 

linear-C é comparável com a adsorção de CO no Ni (111)), os sítios Ni são 

intrinsecamente mais frequentes que os sítios C (proporção 5:1). Sob condições de alta 

cobertura (como uma atmosfera saturada), o monóxido de carbono será mais 

frequentemente adsorvido nos sítios de Ni (topo_Ni e polidentados) e, portanto, mais 

lábil. Além disso, em coberturas maiores, a energia de adsorção tende a aumentar,[110] 

o que, por sua vez, diminui a energia de ligação, induzindo uma ligação CO-superfície 

ainda mais lábil. A adsorção de CO leva a reconstruções da estrutura da superfície 

(Tabela A2), nas quais a camada superior de C é comprimida (topo_Ni: Δ12= -44% e 3 

vezes Δ12= -178%). Este resultado indica que o Ni fica mais exposto (e disponível) com 

a coordenação do CO. 



101 
 

 

Figura 27 – (a) Modelos de estruturas de adsorção de CO em Ni (111) e modelo de estruturas de adsorção 

de CO em Ni3C com terminação C (001); mais detalhes no apêndice. (b) Energia de adsorção de CO em 

Ni (111) (linhas cinza escuras) e Ni3C com terminação C (001) (linhas azuis). 
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Figura 28 - (a) Vista superior dos três possíveis locais de adsorção de CO em Ni3C (001) C-terminado. (b) 

modelo linear de adsorção de CO-Ni; (c) modelo linear de adsorção de C-CO. (d) modelo de adsorção de 

CO tridentado. Dois sítios de adsorção exibem geometria de adsorção linear e um terceiro exibe simetria 

de 3 vezes. Os átomos cinzas são Ni, (a) camada superior cinza escura de Ni, camada superior C azul 

clara; azul grande é carbeto C e azul pequeno C de monóxido de carbono; e os átomos vermelhos são O. 
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Figura 29 - (a) Vista superior dos três possíveis locais de adsorção de CO em Ni3C (0 0 1) Ni-terminado. 

(b) modelo de adsorção de CO fcc; (c) modelo de adsorção de hcp C CO; (d) modelo de adsorção de CO 

hcp_C. Todos os sites exibem geometria tridentado (multidentado). Os átomos cinzas são Ni, (a) camada 

superior de Ni cinza escuro; o azul grande é o carbeto C e o azul pequeno C do monóxido de carbono, e 

os átomos vermelhos são O. 

  

Para entender melhor se o acúmulo de carbono nas condições de reação (CO2 + 

H2 + CO + CH4) modifica os sítios catalíticos com carbono, um catalisador usado após 

dois ciclos de reação foi submetido à oxidação em temperatura programada (TPO) até 

800°C para limpar a amostra de espécies de carbono. Em seguida, a amostra de 

catalisador tratada com oxigênio (TPO) foi reduzida em H2 a 500°C e usada para conduzir 

dois ciclos de reação de hidrogenação de CO2 adicionais, seguindo a configuração 

experimental do Esquema 1. Após um tratamento de limpeza da superfície por TPO 

(Oxidação) e redução (Redução 2), o catalisador recuperou o mesmo comportamento 

observado para o catalisador fresco na Corrida 1, o que significa que a curva de 

conversão voltou para uma temperatura mais baixa. Consequentemente, uma maior 
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quantidade de CH4 foi formada na Corrida 3. No entanto, na Corrida 4, a curva de 

conversão mudou novamente para temperaturas mais altas com a supressão de CH4 

(Figura 30). Esses resultados sugerem que a modificação do catalisador que afeta a 

seletividade do CH4 não é permanente, mas pode ser controlada pela depleção ou 

acúmulo de carbono sob condições de reação. O deslocamento da curva de conversão 

para temperaturas mais baixas e a seletividade recuperada após o procedimento de TPO 

(Oxidação e Redução 2 no Esquema 1) sugerem a presença de superfície de Ni metálico 

(livres de C). 

 

Figura 30 - (a) Conversão de CO2 e (b) rendimento de formação de CH4 durante os diferentes estágios de 

vida do catalisador (antes e depois de TPO). mcat=15 mg de Ni/SiO2; vazão total de gás 100 mL min-1; 

composição molar de alimentação de gás 2 CO2:8 H2: 90 Ar. 
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Análises por XPS foram realizadas para entender a modificação da superfície do 

níquel sob condições de reação. A Figura 31a exibe os espectros XPS de Ni 2p e C 1s 

para diferentes tratamentos de amostras. As Figura 31b e c mostram as tendências da 

taxa de formação de CH4 em cada etapa experimental com a energia de ativação 

aparente (Eap) e a razão de superfície C/Ni obtida por XPS. Após a redução (Redução 

1), observou-se principalmente níquel metálico (61 at%) com alguma contribuição de Ni2+ 

(39 at%). Após a Corrida 1, o componente óxido desapareceu e dois componentes Ni 

2p3/2 foram observados em aprox. 852 eV e 853 eV, correspondendo a Ni metálico e 

Ni3C, respectivamente.[111] Após a Corrida 1, observou-se um aumento dramático da 

concentração de carbono na superfície (razão C/Ni, Figura 31c, Tabela A3). Nos 

espectros C 1s XPS (Figura 31a), o pico atribuído ao carbono adventício (aprox. 284,6 

eV) está presente em todas as amostras. Após a Corrida 1, dois novos picos C1s 

apareceram com energias de ligação de aprox. 281,7 eV e aprox. 287,2 eV. O pico de 

baixa energia de ligação é atribuído à espécie NiCx, em uma concentração atômica de 

~18%, e é metaestável,[112,113] enquanto componentes que poderiam ser atribuídos a 

Ni3C (aprox. 283 eV[112,114]) não foram observados; os componentes de maior energia 

são atribuídos a ligações C-O na estrutura CO3
-,[32] que está fortemente ligada ao 

suporte (cerca de 8 at%). Após TPO e subsequente redução a 500°C (Redução 2), a 

concentração de carbono na superfície diminuiu significativamente, e o pico em aprox. 

281 eV desaparece, o que pode ser atribuído à limpeza da superfície. Após o 

procedimento de limpeza, em um novo ciclo de reação (Corrida 3, pós-oxidação e 

redução TPO/H2), a quantidade de carbono superficial aumentou novamente, seguido 

por um novo aumento após o quarto ciclo de reação (Corrida 4). Na região C 1s, novos 
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picos apareceram em aprox. 283,4 eV e em energias de ligação mais altas, em aprox. 

287,4 eV (Figura 31a). O primeiro pode ser atribuído a uma solução sólida de carbono 

dissolvido intersticialmente em Ni metálico ou a uma estrutura Ni3C.[114] Esse resultado 

indica que o ciclo de reação subsequente induz o acúmulo de carbono na amostra. 

Observações semelhantes foram relatadas para o passo inicial para a formação de 

filamentos de carbono. Os picos de energia de ligação mais altos foram atribuídos a CO2
- 

(286,2 eV[32]) quimicamente adsorvido e a carbonatos (CO3
-, 288-289 eV[32,105]), 

presentes na quimissorção de CO2 observados por XPS de pressão próxima ao ambiente 

em superfícies de Ni(110), e pode ser um precursor para a dissociação de CO2 em 

CO+O, e posteriormente hidrogenado a CH4 no processo Sabatier. Aqui, o pico em 

aprox. 287,4 eV pode surgir da contribuição dos formatos de superfície, estáveis como 

os relatados na literatura para superfícies de Cu.[115,116] Tais espécies são mais 

provavelmente ligadas ao suporte e permanecem na superfície mesmo sob alto vácuo. 

No entanto, a evolução da razão C/Ni de superfície é inversamente correlacionada com 

a taxa de formação de CH4 (Figura 31b), e diretamente correlacionada com a energia de 

ativação aparente, sugerindo que o carbono desempenha um papel crucial na supressão 

da reação de metanação, e consequentemente diminui a atividade do Ni. As espécies de 

carbono observadas após ciclos de reação de alta temperatura (corridas 1, 3 e 4) indicam 

a presença de carbono atômico interagindo com a superfície do Ni. As alterações 

observadas a partir da Corrida 1 e dos ciclos de reação após a Oxidação/Redução 2 

(Corrida 3 e Corrida 4) podem estar correlacionadas com a concentração de carbono; de 

carbono quimissorvido na superfície (Corrida 1) para dissolução na superfície de Ni com 

possível formação de Ni3C (Corridas 3 e 4). Ainda assim, as espécies observadas na 
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região Ni 2p3/2 permanecem bastante estáveis. Os gráficos de Arrhenius para a 

hidrogenação de CO2 em todos os estágios de vida do catalisador são mostrados na 

Figura 28. A taxa de formação de CH4 durante a Corrida 1 é alta, com um rendimento de 

aprox. 40%, mas na corrida 2, quase nenhum CH4 foi formado. Após a oxidação/redução 

2, a Corrida 3 mostra uma alta taxa de formação de CH4, mas menor do que no 

catalisador fresco; a Corrida 4 não produz quase nenhum CH4. A Eaapp estimada com 

base na conversão de CO2 em cada ciclo de reação também está representada na Figura 

32b. O menor valor de Eaapp (71 ± 1 kJ mol-1) foi encontrado na Corrida 1 enquanto após 

a Oxidação e Redução 2, o Eaapp aumentou levemente (82 ± 2 kJ mol-1). Em contraste, 

os valores de Eaapp na Corrida 2 e Corrida 4 foram 129 ± 1 e 129 ± 2 kJ mol-1, 

respectivamente, mostrando um aumento substancial na barreira de energia para 

ativação de CO2 nas partículas do tipo Ni3C. 
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Figura 31 - (a) Espectros Ni 2p3/2 e C 1s XPS do catalisador Ni/SiO2 em diferentes estágios de vida. (b) 

Taxa de formação de CH4 a 430°C e as energias de ativação aparentes durante a reação de hidrogenação 

de CO2 com Ni/SiO2 em cada estágio (mcat=30 mg; vazão total de gás 200 mL min-1; dados de reação para 

gerar o painel b são mostrados na Figura 27), e (c) concentração de superfície de C/Ni e energias de 

ligação de Ni 2p3/2 em diferentes estágios de vida do catalisador obtidos por XPS (concentrações de 

superfície e energias de ligação são relatadas na Tabela A3). 
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Figura 32 - Gráficos de Arrhenius para os catalisadores em diferentes estágios de vida, com base na taxa 

de reação: conversão de CO2 (esquerda), taxa de formação de CO (meio) e taxa de formação de CH4 

(direita). mcat=15 mg de 15%Ni/SiO2; vazão total de gás 100 mL min-1; composição molar de alimentação 

de gás 2 CO2:8 H2: 90 Ar. 

 

Finalmente, para explorar os intermediários de superfície da reação, experimentos 

DRIFTS foram realizados no catalisador reduzido (que tem um alto rendimento de CH4) 

e após a Corrida 1 (que quase não produz CH4) (Figura 33). O experimento foi conduzido 

alimentando a mistura 1CO2:4H2 e aumentando a temperatura de 50 até 500°C em 

etapas de 50°C. O espectro da amostra reduzida em condições de reação a 50°C 

mostrou bandas em aprox. 1487 cm-1 e 1633 cm-1, que podem ser atribuídos ao 

bicarbonato, formado a partir da reação entre CO2 e hidroxilas de superfície de SiO2.[117]  

Bandas atribuídas a espécies de formato no suporte podem ser observadas em aprox. 

1529 cm-1; uma banda fraca em aprox. 1824 cm-1 está presente mesmo em baixas 

temperaturas, o que pode ser atribuído ao CO multidentado, formado a partir da 

decomposição de CO2 em nanopartículas de Ni. Após aquecimento a 100°C, as bandas 

atribuídas aos bicarbonatos desaparecem prontamente. Continuando o aquecimento, a 
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150°C, as bandas atribuídas às espécies de formato (espécies monodentadas, HCOOm, 

1529 cm-1) diminuem, enquanto uma banda a 1595 cm-1 atribuída aos formatos 

bidentados (HCOOb) aparece; também aparecem as bandas em 1910 e 2030 cm-1, que 

são características do CO em configurações bidentadas e lineares, respectivamente. Os 

formatos bidentados aparecem como espectadores, sendo estáveis o suficiente para 

serem observados mesmo após alto vácuo durante as medições de XPS (Figura 31a). 

Foi possível observar que a purga do catalisador com Ar não foi suficiente para dessorver 

as espécies de formato e carbonato de forma eficiente, apenas as espécies de carbonila, 

conforme mostrado na Figura 33. Conforme discutido anteriormente no experimento CO-

DRIFTS, os modos de tri e bidentados resultam em uma forte quimissorção de CO ao Ni, 

enquanto o modo linear de CO representa uma quimissorção fraca. Aqui, como na Figura 

25, a maior intensidade de CO multidentado pode indicá-lo como a espécie precursora 

para a formação de CH4, devido à maior estabilidade e tempo de residência na superfície 

de Ni. O aquecimento adicional até 300°C aumenta a contribuição do CO quimicamente 

adsorvido, especialmente o linear. Quando os sítios de Ni mais reativos são preenchidos 

com CO fortemente ligado, a superfície do Ni começa a ser coberta por CO fracamente 

ligado em modos lineares. Após essa temperatura, as espécies gasosas CO e CH4 

aparecem e aumentam até 500°C, em detrimento das espécies de superfície CO e 

HCOO, que contribuíram principalmente para os espectros. Uma banda intensa em 

aprox. 1770 cm-1 está presente ao longo de todo o experimento in-situ. Esta espécie 

pode ser atribuída aos policarbonatos, um espectador, apenas presentes em condições 

de fluxo de CO2. As Figuras 33b e 33c também mostram as intensidades integradas das 

espécies de superfície, mais as espécies de produtos CO e CH4. A banda de 1770 cm-1 
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não foi mostrada por não ser uma espécie ativa. Na segunda reação (linhas tracejadas) 

nas Figuras 33a e 35, pode-se notar que a intensidade de carbonilas de CO (1910 e 2030 

cm-1) são comparáveis à Corrida 1, embora essas espécies sejam mais dominantes em 

altas temperaturas na Corrida 2. No entanto, a região atribuída às espécies gasosas de 

CH4 é evidentemente menos intensa. Isso se correlaciona bem com as curvas de reação 

da Figura 9, nas quais a conversão de CO2 muda quase 100°C. As condições 

experimentais na célula DRIFTS não permitiram mimetizar o reator de leito fixo em 

termos de temperatura. A temperatura máxima alcançada foi aprox. 720°C. Mesmo que 

a formação de espécies de carbono não tenha sido suficiente para suprimir a formação 

de CH4 como no reator de leito fixo (Figura 9), o papel desta espécie para impedir a 

formação de CH4 é evidente (Figuras 33b e 33c) 
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Figura 33 - Espectro DRIFT em função da temperatura durante a reação de hidrogenação de CO2 sobre 

catalisador Ni/SiO2 (a), Corrida 1 no catalisador pré-reduzido é representado por linhas em negrito 

enquanto a corrida 2 em amostra gasta, por linhas tracejadas. As intensidades integradas em cada 

temperatura para as espécies de superfície são dadas em (b) para o Teste 1 e em (c) para o Teste 2. 
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Figura 34 - Procedimento de reação/purga. Espectros de DRIFT coletados a 50 ºC (superior) e 150 ºC 

(inferior) quando o gás de alimentação foi trocado de 1 CO2:4 H2 (azul) para He (vermelho), sobre 

15%Ni/SiO2 reduzido (esquerda) e sobre a amostra gasta em Corrida 1 (direita). A amostra permaneceu 

20 min sob cada fluxo. mcat=20 mg de Ni/SiO2; vazão total de gás 50 mL min-1; composição de alimentação 

de gás 2 CO2 :8 H2: 40 He. 
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Figura 35 - Espectros de DRIFTS adquiridos em condições de hidrogenação de CO2, mostrando as 

espécies gasosas. As linhas sólidas representam os espectros adquiridos durante a Corrida 1 e as linhas 

tracejadas os espectros adquiridos durante a Corrida 2, de 50°C até 500°C. mcat=20 mg de 15%Ni/SiO2; 

vazão total de gás 50 mL min-1; composição de alimentação de gás 2 CO2 :8 H2: 40 He 

 

A reação de metanação requer quimissorção de CO suficientemente forte e a 

presença de hidretos, ambos nas partículas metálicas. Nas superfícies metálicas limpas 

de Ni, esses processos são bastante fáceis, e o CH4 pode ser produzido e, também, CO 

(Figura 9). No entanto, com a deposição de C na superfície das partículas metálicas de 

Ni, a força de adsorção do CO é bastante diminuída (Figura 26), o que acaba resultando 

na supressão quase completa da reação de metanação do CO. No entanto, a reação 
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RWGS é pouco afetada por este carbono, sugerindo que a ativação do H2 não é 

suprimida pelo acúmulo de C no Ni. 

A extensa avaliação espectroscópica (XAS, XPS, DRIFTS) e morfológica (DRX, 

MET) do catalisador de 15%Ni/SiO2 apresenta evidências claras do papel das espécies 

de carboneto de Ni de superfície formadas in-situ em altas temperaturas na supressão 

da formação de CH4 durante a hidrogenação de CO2. O catalisador como preparado é 

capaz de converter CO2 sob condições brandas em CO e CH4, que são os produtos 

esperados para catalisadores de Ni. Duas rotas principais para a formação de CO na 

hidrogenação de CO2 são descritas na literatura: i) uma rota redox regenerativa, com 

dissociação de espécies carboxílicas em CO + O[101,118] ou ii) uma rota associativa na 

qual os intermediários carboxílicos são hidrogenados diretamente em espécies formiato 

estáveis, que é relatada como menor em catalisadores de Ni.[103,119] Aqui, resultados 

de DRIFTS in situ durante a reação de hidrogenação de CO2 sugerem que a adsorção 

de CO2 é favorecida em grupos hidroxila de superfície do suporte de SiO2 em vez de Ni, 

produzindo espécies de bicarbonato. A ativação do H2 ocorre nas nanopartículas de Ni, 

fornecendo hidretos para hidrogenar bicarbonatos em espécies de formato. Uma via 

paralela pode ser a dissociação de CO2 em CO através de um intermediário carboxila 

instável na interface metal/óxido.[118] A reação de hidrogenação de CO realizada duas 

vezes no mesmo catalisador de 15%Ni/SiO2 (Figura 13) mostrou que CO não foi eficaz 

na criação de estrutura capaz de suprimir sua hidrogenação a CH4 como no caso de 

catalisadores de Ni expostos a CO2/H2 ou CH4 (veja também a Figura 13). Normalmente, 

espera-se que um aumento na razão C para Ni cause a desativação dos catalisadores 

de Ni,[112] mas o principal efeito aqui foi observado na reação de metanação. Sob 
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condições de hidrogenação do CO2, as espécies de formato inativo se acumulam na 

superfície a partir da quimissorção de CO2 antes mesmo da formação de CO 

quimicamente adsorvido. Em uma temperatura baixa (50°C), a formação de espécies de 

carbonato e formato monodentados é suprimida no catalisador já exposto ao CO2/H2 

para um ciclo de reação. A etapa de purga sugere que o formiato não é uma espécie 

ativa. Além disso, a formação de uma camada superficial semelhante a carbeto e a 

dissolução de carbono em nanopartículas de Ni foram encontradas em pequenas 

concentrações em Ni/Al2O3 usado na metanação de CO.[32] Resultados de DFT 

relatados por Wang et al. revelaram que, em geral, a energia de adsorção de monóxido 

de carbono em Ni3C é menor do que em superfícies de Ni (Ni3C (001) < Ni3C (111) < Ni 

(211) < Ni (111)).[101] Aqui, a reação RWGS (ou seja, via de formação de CO) não é 

realmente afetada pelas reações consecutivas de CO2/H2, enquanto a reação de 

metanação é de fato suprimida pelos múltiplos ciclos de reação. Os dados de 

espectroscopia mostram que as partículas de Ni ficam cobertas de C (parcialmente, e 

pode haver alguma dissolução de C), o que afeta significativamente a força de adsorção 

de CO. Assim, a grande diminuição na seletividade de CH4 no catalisador coberto com 

C vem da desativação das partículas de Ni devido à presença de C (em qualquer forma). 

Os dados de XPS e XAS mostram claramente a presença de espécies C nas amostras 

usadas, o que foi associado a interações Ni-C. O IV-FT mostra mudanças dramáticas 

nas posições dos modos vibracionais característicos do CO, e TPD revela estabilidade 

muito baixa do CO adsorvido. Tudo isso aponta para a supressão da formação de CH4 

enfraquecendo a ligação metal-CO (ou seja, diminuindo o tempo de residência na 

superfície do CO adsorvido diminuindo assim a probabilidade de sua reação adicional 
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com átomos de H da superfície). Não foi possível determinar com precisão como a 

presença de C de superfície afeta a dissociação de H2 nas partículas de Ni, mas 

sugerimos que este processo ainda é bastante fácil, uma vez que a redução inicial de 

CO2 a CO não é fortemente afetada pela presença de C em partículas de Ni. 
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4.2. Ajustando a seletividade da hidrogenação de CO2 pelo recobrimento de 

níquel com carbono dopado com nitrogênio 

 

4.2.1. Caracterização do material 

Diferentemente do último capítulo, neste estudamos uma diferente estratégia para 

modificação de um catalisador de níquel suportado em sílica. O método baseia-se em 

estratégias de recobrimento de nanopartículas por carbono dopado com N já usadas na 

literatura.[55] O catalisador de níquel suportado em sílica e recoberto por carbono 

empregado neste estudo foi preparado pelo método clássico de impregnação em SiO2 

de um complexo entre Ni2+
(aq) e a 1,10-fenantrolina, onde o material já impregnado foi 

pirolisado a fim de que nanopartículas de Ni se formem, preservando sobre elas um 

recobrimento de carbono dopado com átomos de nitrogênio oriundos, estes, da 1,10-

fenantrolina. A este catalisador foi dado o nome de Ni5@NC/SiO2. Outros catalisadores 

foram preparados para comparação: Ni5@Carbon/SiO2 (sem a presença de átomos de 

N); Ni5/SiO2 (sem a formação de um complexo entre Ni2+ e a 1,10-fenantrolina); Ni5/SiO2-

Incipiente (análogo ao anterior, porém preparado pelo método de impregnação incipiente 

a seco). 

A caracterização inicial da estrutura cristalina do catalisador Ni5@NC/SiO2 foi 

realizada por DRX. A Figura 36 mostra os padrões de DRX registrados para diferentes 

catalisadores de níquel. Todos os catalisadores mostraram uma fase amorfa relacionada 

ao suporte de SiO2 em um ângulo de 2θ mais baixo e picos de difração atribuídos a uma 

estrutura cúbica de face centrada (fcc) de NiO (cartão JCPDS nº 22-1189) com o pico 

mais intenso em 2θ = 43,3°. Os catalisadores Ni5/SiO2 e Ni5/SiO2-Incipiente 
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apresentaram picos de difração com menores larguras a meia altura do que o catalisador 

Ni5@NC/SiO2, o que sugere uma melhor dispersão (tamanho menor) das nanopartículas 

de NiO nos catalisadores sem recobrimento.  

 

 

Figura 36 - Padrões de difração de raios X de Ni5@NC/SiO2, Ni5/SiO2-Incip e Ni5/SiO2. 

 

A Figura 37a mostra uma imagem obtida por microscopia de transmissão de alta 

resolução do catalisador Ni5@NC/SiO2 conforme preparado. A imagem mostra uma 

distribuição estreita de tamanho de partícula no suporte, com NiO NPs na faixa de 17 

(±1,4) nm (histograma é mostrado na Figura 37a). No entanto, as amostras Ni5/SiO2 

(Figura 37b) e Ni5/SiO2-Incipiente (Figura 37c) mostraram uma distribuição de tamanho 

de partícula multimodal com uma população de pequenas NPs de NiO dispersas na faixa 

de 2-3 nm e outra população de tamanhos de partículas polidispersas variando de 5 a 
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até 60 nm. Comparando os catalisadores Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2, em que a única 

diferença foi o precursor metálico utilizado no método de preparação, Ni(phen)2 e 

Ni(OAc)2, respectivamente, é possível concluir que a pirólise de Ni(phen)2 impregnada 

em sílica levam a nanopartículas maiores e uma distribuição de tamanho de partícula 

mais estreita, corroborando os dados de DRX (Figura 36).  

 

 

Figura 37 - Microscopias e respectivos histogramas obtidos contando o tamanho das NPs de imagens 

MET de (a) Ni5@NC/SiO2, (b) Ni5/SiO2, (c) Ni5/SiO2-Incipient e (d) o Ni5@NC/SiO2 após um ciclo de 

reação. 
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Diferentes ligantes e métodos de preparação influenciam fortemente a distribuição 

de tamanho de nanopartículas em rotas de síntese coloidal [69,120] ou métodos de 

impregnação.[121–123] Por exemplo, Carriat et al.[121] mostraram que o uso de ligante 

etilenodiamina leva a partículas menores em comparação com nitrato de níquel. Aqui, 

observamos que o ligante 1,10-fenantrolina leva a uma distribuição mais uniforme de 

partículas grandes (aprox. 17 nm) quando comparado ao acetato de níquel. Foi relatado 

anteriormente que os grupos -OH de superfície podem atuar como ligantes que 

estabilizam Ni2+ na superfície da sílica, o que aumenta a interação metal-suporte durante 

tratamentos térmicos típicos sob condições de ar para a formação de NiO, levando a 

uma maior dispersão de níquel.[123] Portanto, o complexo Ni(phen)2 pode dificultar a 

interação de Ni2+ com terminações -OH na superfície da SiO2, reduzindo a influência da 

superfície de suporte na etapa de nucleação-crescimento e, assim, permitindo a 

formação de nanocristais ordenados.[124]  

A análise de XPS teve como objetivo elucidar as espécies de superfície e sua 

configuração eletrônica no catalisador Ni5@NC/SiO2. O espectro do Ni 2p (Figura 38) 

exibe dois picos característicos centrados em 855 eV para Ni 2p3/2 e 873 eV Ni 2p1/2 e 

seus respectivos satélites centrados em 861 eV e 879 eV, que podem ser atribuídos a 

NiO.[125] O espectro de N 1s mostra três espécies diferentes de nitrogênio. O pico 

centrado em 398 eV atribuído ao tipo N piridínico, o pico em aprox. 400 eV para N 

pirrólico e, finalmente, o de aprox. 402 eV que é característico do N quaternário,[126] 

sugerindo a formação de uma estrutura de carbono contendo N como heteroátomo 

durante o processo de pirólise, que pode ser atribuída a uma estrutura de carbono 

dopada com nitrogênio. Além disso, os espectros C 1s mostraram quatro espécies de 
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carbono diferentes.[127,128] A energia de ligação C-C sp2 está centrada em 284,1 eV, 

e o pico centrado em 286 eV pode ser atribuído a espécies de carbono C-N-sp2. Além 

disso, as espécies de carbono C-N sp3 e C=O de menor intensidade estão centradas em 

287 e 289 eV, respectivamente. O espectro O 1s mostrou um pico centrado em 533,5 eV 

que pode ser atribuído ao óxido de níquel, e o pico centrado em 532 eV pode ser atribuído 

a espécies Si-O.[129] 

 

Figura 38 - Espectros XPS de Ni 2p, C 1s, O 1s e N 1s do catalisador Ni5@NC/SiO2. 
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O perfil de redução do catalisador Ni5@NC/SiO2 como preparado foi obtido por 

análise ED-XAS in situ. A Figura 39 mostra a evolução dos espectros XANES sob 

condições de redução com H2 em função da temperatura. O espectro inicial adquirido 

em t.a. mostra a energia de borda de absorção em 8344,8 eV e uma linha branca 

pronunciada em 8352,1 eV que pode ser atribuída ao Ni2+ em uma estrutura de NiO,[130] 

concordando com os resultados de DRX. A região verde na Figura 4 mostra que o NiO 

permanece estável ao aquecer até aprox. 370°C. Durante a etapa de redução, a energia 

da borda de absorção do Ni muda para energias mais baixas (8332,1 eV) com uma 

diminuição substancial da característica da linha branca (região azul), indicando uma 

transição acentuada de Ni2+ para Ni0, que começou em 350°C e foi até 500 °C. Por fim, 

a região cinza após 420 °C apresenta um progresso de redução mais lento, com a 

maioria do Ni no estado metálico. Ao final do processo, o LCF revelou uma mistura de Ni 

metálico e NiO restante (75% de Ni com 25% de NiO restante), conforme mostrado na 

Figura 40.  
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Figura 39 - XANES in-situ da amostra Ni5@NC/SiO2 na etapa de redução com aquecimento de 10°C min-

1 sob 10% de H2 diluído em Ar. 
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Figura 40 - Porcentagem correspondente de Ni e NiO (dos resultados de LCF) em função da temperatura 

durante a etapa de redução da amostra Ni5@NC/SiO2. 

 

Os perfis de TPR para o catalisador Ni5@NC/SiO2 e para as outras amostras sem 

recobrimento por carbono são mostradas na Figura 41. O catalisador Ni5/SiO2 

apresentou um pico amplo e assimétrico relacionado à redução de NiO a partir de aprox. 

200°C seguido por outros máximos a 280, 380, 430 e 620°C, enquanto o catalisador 

Ni5/SiO2-Incipient apresentou um perfil mais estreito com redução de NiO começando 

em aprox. 390°C e outros picos máximos centrados em 425 e 630°C. No caso da amostra 

de Ni5/SiO2, os picos observados em 280 e 380°C podem ser atribuídos à redução de 

NPs de NiO maiores em SiO2 que requerem menos energia para serem reduzidos por 

H2.[131] Os picos em 430 e 620°C podem podem ser atribuídos à presença de NPs de 
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NiO menores com diferentes interações com o suporte, exigindo mais energia para 

formar níquel metálico,[131] indicando assim alguma heterogeneidade no tamanho das 

partículas de NiO. O perfil de redução Ni5/SiO2-Incipient também sugere 

heterogeneidade da amostra, embora em menor grau do que Ni5/SiO2, mostrando um 

pico pronunciado em aprox. 435°C com espécies adicionais sendo reduzidas a 620°C; a 

ausência de picos em baixas temperaturas sugere uma melhor dispersão das 

nanopartículas de NiO sobre o suporte. Finalmente, o Ni5@NC/SiO2 apresentou redução 

de NiO a partir de aprox. 390°C com apenas um pico estreito em aprox. 466°C, sugerindo 

maior uniformidade nas populações de tamanho de nanopartículas e menor interação 

metal-suporte do que as amostras peladas de Ni5/SiO2. 

 

Figura 41 - (a) Perfis de H2-TPR de Ni5@NC/SiO2, Ni5/SiO2-Incipiente e Ni5/SiO2; 
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Para comparar a estrutura local do níquel em amostras de Ni5@NC/SiO2 e 

Ni5/SiO2, os espectros EXAFS foram registrados nos catalisadores reduzidos conforme 

exibido na Figura 42. Os parâmetros EXAFS (número de coordenação, distância de 

ligação e fator Debye-Waller) estão resumidos na Tabela 3. A distância de ligação de 

aprox. 2,5 Å é característica do caminho de espalhamento Ni-Ni do Ni metálico, e aquela 

em aprox. 2,9 Å pode ser atribuída ao caminho de espalhamento Ni-Ni de NiO, de acordo 

com as distâncias obtidas para as amostras de referência.[132,133] O caminho de 

espalhamento em 2,04 Å correlaciona-se bem com a distância de ligação Ni-O, mas pode 

ser atribuído a elementos mais leves que Ni (C, N) na amostra Ni5@NC/SiO2. 

Comprimentos de ligação na faixa de 1,9-2,1 Å foram observados para estruturas Ni/N-

C preparadas a partir da pirólise do complexo Ni(phen)3 em MgO.[134] O número de 

coordenação Ni-Ni obtido para o catalisador Ni5@NC/SiO2 (NC Ni-Ni= 7,8) é 

consideravelmente maior do que para o catalisador Ni5/SiO2 (NC Ni-Ni = 5,6), enquanto 

a contribuição do caminho de espalhamento de Ni-O (NC de 4,2) se torna mais 

significativa no catalisador Ni5/SiO2 às custas de Ni metálico.  
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Figura 42 - Espectros de EXAFS das amostras reduzidas de Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2 medidas à 

temperatura ambiente, sob fluxo de He, e compostos de Ni de referência. As linhas pontilhadas são o 

ajuste dos espectros observados. 
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Tabela 3 - Parâmetros EXAFS dos catalisadores reduzidos a 500ºC, e as referências de Ni metálico e NiO. 

Número de coordenação (CN), distância de ligação (R) e fator Debye-Waller (σ). 

Amostra Espalhamento NC R (Å)  σ (×10−3 Å2) 

Folha de Ni Ni-Ni S0
2 =0,79±0.01 2,482±0.005 6,1±0,3 

     

NiO Ni-O S0
2=0,81±0,03 2,074±0.005 5,5±0,6 

 Ni-NiNiO  2,947±0.003 6,3±0,3 

     

Ni5@NC/SiO2 Ni-O 1,67±0.13 2,036±0.008 5,4±0,3 

 Ni-Ni 7,85±0.11 2,483±0.002  

 Ni-NiNiO 3,16±0.17 2,947±0.005  

     

Ni5/SiO2 Ni-O 4,17±0.19 2,074±0.005 7.4±1,2 

 Ni-Ni 5,61±0.16 2,502±0.003 14.7±0,6 

 Ni-NiNiO 5,76±0.24 2,984±0.005  

 

Dessa forma, o catalisador Ni5@NC/SiO2 como preparado apresenta um caráter 

metálico mais alto (NC Ni-Ni/ NC Ni-O/C/N) em comparação com o catalisador Ni5/SiO2, 

o que está de acordo com os dados de ED-XAS e TPR (Figura 37) para essas amostras. 

A evolução da amostra pela análise de XANES in situ registrada durante a redução com 

H2 com temperatura programada (Figura 39) e durante um ciclo de reação de 

hidrogenação de CO2 com o catalisador Ni5@NC/SiO2 (Figura 43) mostrou que a 

redução do Ni2+ restante na amostra (aprox. 25% após o processo de redução a 500°C, 

Figura 36) só foi concluída em aprox. 700ºC em condições de reação (Figura 44), 

confirmando uma forte interação com o suporte. Os ajustes da combinação linear e os 
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espectros utilizados como referência são mostrados na Figura 10. As espécies de Ni2+ 

restantes na amostra Ni5@NC/SiO2 após o processo de redução in situ pode vir de 

espécies de NiO ou Ni2+ coordenado a átomos de nitrogênio na estrutura de carbono 

dopada com N. Na ausência de 1,10-fenantrolina (com ou sem submeter a amostra ao 

tratamento de pirólise), os cátions Ni2+ são prontamente disponíveis para interagir com 

as hidroxilas de superfície, levando a tamanhos de partículas menores, conforme 

observado por TEM, DRX e medidas de TPR. O papel das espécies de superfície -OH 

na estabilização de aglomerados de NiO tem sido amplamente investigado.[123,124] No 

complexo Ni(phen)2, o ligante 1,10-fenantrolina pode evitar a interação de cátions Ni2+ 

com as hidroxilas de superfície nos estágios iniciais da preparação do catalisador e ser 

convertido em carbono dopado com N durante a pirólise, permitindo a formação de 

nanopartículas maiores de Ni. 
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Figura 43 - Espectros XANES in situ do catalisador Ni5@NC/SiO2 obtidos durante a reação de 

hidrogenação de CO2 em função da temperatura (aquecimento de 10°C min-1 sob vazão de 100 mL min-1 

contendo 8% de H2: 2% de CO2: 90% de He). 
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Figura 44 - Porcentagem correspondente de Ni0 e NiO (dos resultados do LCF) na amostra Ni5@NC/SiO2 

em função da temperatura durante a reação de hidrogenação de CO2. 

 

 



133 
 

 

Figura 45 - Ajuste de combinação linear de espectros XANES do catalisador Ni5@NC/SiO2: (esquerda) 

catalisador como preparado e após tratamento com H2 (500°C, 1 h), e (direita) antes e depois da reação 

até 800 oC. Os compostos de referência utilizados foram: folha de Ni (Ni0) e pó de NiO. 
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4.2.2. Testes catalíticos na reação de hidrogenação do CO2 

O desempenho dos catalisadores Ni5@NC/SiO2, Ni5/SiO2 e Ni5/SiO2-Incipient foi 

avaliado comparativamente na hidrogenação de CO2, em um reator de leito fixo, 

utilizando composição gasosa 1:4 (CO2:H2 vol:vol) em 100 mL min-1 (2% CO2, 8% H2, 

equilíbrio de Ar) e temperatura na faixa de 200 a 550°C. A conversão de CO2 para todos 

os catalisadores é semelhante, começando em aproximadamente 250°C e atingindo 

altos níveis de conversão de aprox. 55% a 550°C (Figura 46). 
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Figura 46 - Conversão de CO2 (coluna) e seletividade de CO (esfera) em função da temperatura para 

diferentes catalisadores de níquel reduzidos (500 °C por 1 hora) suportados em sílica (15 mg) com 

alimentação de 2% de CO2 e 8% de H2 diluído em Ar com 100 mL min-1 da vazão total em função da 

temperatura. Cada catalisador foi mantido na temperatura escolhida por 1 h, com monitoramento da 

composição do gás de saída. O balanço de carbono é >99% e CH4 é o único outro produto observado. 
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Figura 47 - Conversão de CO2 (triângulos) e seletividade de CO (esfera) em função da temperatura para 

diferentes catalisadores de níquel reduzidos (500 °C por 1 hora) suportados em sílica (15 mg) com 

alimentação de 2% de CO2 e 2% H2 diluído em Ar com 100 mL min-1 de vazão total.  

 

A conversão de CO2 usando composição de alimentação de gás 1:1 (CO2:H2 

vol:vol) atingiu aprox. 30% a 550°C (Figura 47). A seletividade para CO (via RWGS) foi 

consistentemente maior no catalisador Ni5@NC/SiO2 em comparação com os 

catalisadores Ni5/SiO2 e Ni5/SiO2-Incipient, independentemente da temperatura. Vale 

ressaltar que o CO2 não foi consumido na ausência de H2 na alimentação do gás (Figura 

48), evidenciando que o carbono já presente na estrutura NC não está sendo utilizado 

para formar CO via reação inversa de Boudouard (C + CO2 ↔ 2CO). Com base na 

caracterização das amostras, esperava-se que os catalisadores sem recobrimento 

“Ni5/SiO2”, que possuem partículas menores que o catalisador Ni5@NC/SiO2, 



137 
 

apresentassem maior seletividade ao CO. A literatura sugere que nanopartículas maiores 

produzem mais CH4 em comparação com nanopartículas menores, devido à maior 

mobilidade das espécies intermediárias na superfície do Ni.[35] Ainda assim, o oposto 

foi observado na Figura 46. O catalisador Ni5@NC/SiO2 foi o mais seletivo para produção 

de CO em toda a faixa de temperatura, com formação máxima de metano a 450 °C 

(aprox. 85% de CO e 15% de CH4). Os catalisadores Ni5/SiO2 e Ni5/SiO2-Incipient 

apresentaram menor seletividade ao CO de 72 e 50%, respectivamente. O catalisador 

Ni5/SiO2-Incipient produziu CH4 e CO em proporção equimolar na temperatura de 

450°C. Vale lembrar que esses resultados foram obtidos em condições estequiométricas 

para a reação de metanação (1:4 CO2:H2), com excesso de H2 que favorecerá a 

formação de CH4 fornecendo H* suficiente para hidrogenar completamente as espécies 

*C.[35,51] Tentando esclarecer o papel do N-heteroátomo na seletividade do catalisador, 

outro catalisador de referência de Ni com uma camada de carbono sobre Ni sem 

nitrogênio foi preparado por pirólise de uma mistura de Ni2+ e fenantreno 

(Ni5@Carbon/SiO2) e seu desempenho catalítico também é dado na Figura 46. O perfil 

de TPR obtido para o catalisador Ni5@Carbon/SiO2 (Figura 49) se assemelha ao 

catalisador Ni5/SiO2-incipient e é mais amplo que o perfil do catalisador Ni5@NC/SiO2 

contendo carbono dopado com N (Figura 41), sugerindo que o complexo Ni(phen)2 

desempenha um papel crucial em fornecer uma distribuição homogênea de espécies de 

Ni na superfície de suporte. No caso do fenantreno, não há complexação com o níquel e 

o ligante pode sublimar durante a pirólise antes de criar estruturas de carbono, levando 

à formação de diferentes populações de distribuição de tamanhos. Vale ressaltar que a 

quantidade de carbono depositada no catalisador Ni5@carbon/SiO2 foi de aprox. 5% em 
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massa do encontrado no catalisador Ni5@NC/SiO2 derivado de Ni(phen)2 medido por 

TPO (Figura 50). Devido a essas diferenças, não podemos atribuir o desempenho de 

ambos os catalisadores e/ou correlacionar a seletividade do CO com a presença ou não 

de N-heteroátomos na camada de carbono. 

 

 

Figura 48 - Sinais de massas do CO2 e CO, em teste utilizando o catalisador Ni5@NC/SiO2 reduzido (500 

ºC por 1 hora) mcat = 15 mg, com 2% de CO2 e diluído em Ar com 100 mL min-1 de vazão total. 
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Figura 49 - Figura 14 – Análise por TPR-H2 do catalisador Ni5@Carbon/SiO2 como preparado. 
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Figura 50 - Análise de TPO-O2 dos catalisadores de Ni5@Carbon/SiO2 e Ni5@NC/SiO2 como preparados. 

 

A variação do tempo de residência (fluxo total de 40 a 100 mL min-1) foi realizada 

com catalisadores Ni5/SiO2-Incipient e Ni5@NC/SiO2 para entender melhor se a 

seletividade do catalisador híbrido é devido ao design da superfície ou envenenamento 

dos sítios ativos, afetando a cinética da reação, responsável pela hidrogenação completa 

de CO2 a CH4. O menor fluxo de gás através do leito do catalisador, ou seja, o maior 

tempo de residência dos reagentes na superfície do catalisador, leva a maiores 

conversões de CO2 (Figura 51a). Este comportamento foi verificado para ambos os 

catalisadores, apresentando inclinações semelhantes em relação à conversão vs. vazão 

total. Assim, as diferentes superfícies com e sem revestimento de carbono dopado com 

N são igualmente afetadas pelo tempo de residência dos reagentes. Como esperado, 

houve diferenças na seletividade em cada catalisador (Ni5@NC/SiO2 é mais seletivo 
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para CO do que Ni5/SiO2-Incipient), mas ambos se tornam menos seletivos com menor 

fluxo de gás (Figura 51b), uma vez que tempos de residência mais longos levam a maior 

disponibilidade das espécies *CO e *H para serem hidrogenadas consecutivamente em 

CH4. Esse comportamento também sugere que a metanação está ocorrendo em série, 

tendo o CO como espécie intermediária. Em ambos os casos, a menor formação de 

metano deve se originar da diminuição do tempo de residência superficial do *CO, que é 

mais pronunciado em Ni5@NC/SiO2. A tendência na conversão e seletividade concorda 

com o trabalho recentemente publicado por Lalinde e colaboradores[18] com medições 

espacialmente resolvidas para RWGS e metanação usando um catalisador Ni/Al2O3. 

Falbo e colaboradores[135] também mostraram uma tendência semelhante para 

catalisadores à base de Ru, no entanto, este efeito não foi tão evidente em comparação 

com catalisadores à base de Ni. Portanto, as tendências de seletividade parecem não 

estar relacionadas com a disponibilidade de *H nas superfícies limpas de Ni ou cobertas 

por estrutura de carbono contendo N. 
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Figura 51 - Conversão de CO2 (a) e seletividade de CO (b) para Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2 a 400°C em 

função do fluxo total de 40 mL min-1 a 100 mL min-1. A concentração total do reagente (CO2 + H2) foi de 

20% (v/v%) e a razão CO2:H2 foi de 1:4. 

 

Várias abordagens teóricas e experimentais por técnicas em operando (XPS e 

DRIFT) têm sido empregadas para elucidar os mecanismos de hidrogenação de CO2 de 

diferentes intermediários (formatos, CHx, CO, carbonatos, etc.) com conversão em 

produtos com crescimento de cadeia,[136] bem como CH4,[34,51,137–139] CO[140] e 

ácido fórmico.[107] Wind et al.[51] discutiram uma adsorção preferencial de CO nos sítios 

dos planos Ni(211) em comparação com os planos de Ni(111), e as espécies *CH2 e 

*CH3 melhor estabilizadas sobre Ni(211), concluindo que tais espécies possuem maior 

energia de ligação aos sítios de degrau, o que favorece sua hidrogenação, 

diferentemente dos sítios tipo terraço Ni(111). Além disso, os efeitos do tamanho das 
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partículas podem alterar as vias de reação para a hidrogenação do CO2, como 

investigado por Chen et al.[35] comparando a atividade e seletividade de catalisadores 

de Ni/SiO2 com dois tamanhos de partículas diferentes (atomicamente dispersos e aprox. 

9 nm). Pequenas partículas de Ni tendem a favorecer uma via de hidrogenação 

consecutiva de CO2 a CO. Em contraste, em NPs maiores de Ni ocorre uma combinação 

da via consecutiva com uma via paralela de CO2 a CH4 via hidrogenação de espécies 

*HCOO, tornando assim o catalisador mais seletivo para CH4. No entanto, Vogt et al.[34] 

observaram que o *CO domina a superfície do catalisador em NPs de Ni maiores (6 nm), 

enquanto o formato quimissorvido e o CO gasoso foram observados preferencialmente 

em NPs de Ni de aprox. 2nm. Além disso, para pequenas NPs de Ni, a taxa de 

hidrogenação do formato é menor do que a via de dissociação do CO, favorecendo a 

formação de CO em vez de CH4. Finalmente, diz-se que a etapa determinante da taxa 

na hidrogenação de CO2 é a dessorção de espécies de carbono da superfície, que se 

correlaciona inversamente com a força de ligação e estabilidade dessas espécies em 

sítios de superfície de Ni. 

Para investigar as configurações das adsorções de moléculas de CO nas 

superfícies dos catalisadores Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2-Incipient, foram realizados 

DRIFTS in situ de CO quimissorvido (Figura 52). As bandas de absorção de CO na 

superfície de Ni com ligação linear aparecem em frequências de 2100-2000 cm-1, 

enquanto os modos de CO em ponte (bidentado) e multidentados aparecem em 2000-

1900 cm-1 e < 1900 cm-1, respectivamente. A quimissorção fraca de CO dá origem a 

modos lineares de CO, enquanto a quimissorção forte de *CO na superfície de Ni é 

caracterizada pelos modos de *CO em ponte e polidentado.[34,131] O catalisador 
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reduzido de Ni5@NC/SiO2 em contato com o fluxo de gás CO em t.a. apresentaram 

bandas intensas centradas em 2048 cm-1 com um ombro em 2077 cm-1, atribuídas ao 

*CO ligado linearmente e banda de baixa intensidade centrada em 1920 cm-1 atribuída 

ao *CO ligado em ponte. Vale ressaltar que o primeiro espectro adquirido para o 

catalisador Ni5/SiO2-Incipient difere daquele do catalisador Ni5@NC/SiO2 por uma maior 

contribuição da banda em 2080 cm-1 (*CO linear) e uma maior contribuição de 

configuração em ponde do *CO ligada em aprox. 1930 cm-1 em comparação com as 

bandas correspondentes no catalisador Ni5/SiO2-Incipient (Figura 52). As bandas em 

2077 (Ni5@NC/SiO2) e 2080 cm-1 (Ni5/SiO2-Incipient) podem ser atribuídas ao CO linear 

adsorvido aos sítios Ni de canto, na configuração Ni(CO)X (x >1). Os resultados são 

consistentes com a estrutura dos dois catalisadores. A amostra contendo uma população 

de partículas menores (catalisador Ni5/SiO2-Incipiente) apresenta uma banda mais 

intensa em 2080 cm-1. O catalisador revestido com carbono dopado com N com 

partículas maiores mostra um ombro mal definido em 2077 cm-1. Além disso, o 

revestimento de carbono pode estar localizado em sítios de Ni nas bordas, bloqueando 

a adsorção de CO nestes sítios, uma vez que o carbono parece ser mais estável nesses 

sítios do que sítios em superfícies planares.[104,141] Para avaliar a força de ligação do 

CO, a amostra foi purgada com He, e os espectros sucessivos foram registrados em 

função da temperatura da amostra. O *CO linear foi facilmente dessorvido do catalisador 

Ni5@NC/SiO2 à temperatura ambiente, como pode ser visto pela diminuição das bandas 

em 2048 e 2077 cm-1, especialmente a banda em 2048 cm-1, que é atribuída ao 

Ni(CO).[142] Para o catalisador Ni5/SiO2-Incipient, a purga de He foi insuficiente para 

dessorver CO e exigiu aquecimento a 250°C sob corrente de He para dessorver o CO 
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completamente. Este resultado indica uma forte quimissorção de CO no catalisador de 

Ni sem recobrimento e, consequentemente, uma dessorção de CO mais difícil para a 

fase gasosa. A diferença de tempo de residência sugere que o revestimento do 

catalisador com carbono dopado com N diminui a força de ligação do CO adsorvido, o 

que facilita a dessorção do CO como produto, consequentemente diminuindo a produção 

de CH4, pela subsequente hidrogenação do CO, em relação ao catalisador pelado 

(Figura 52). A conversão de CO2 não afetada na presença de carbono dopado com N na 

superfície do catalisador sugere que a cobertura com o mesmo não afeta a 

disponibilidade das espécies *H. 
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Figura 52 - Quimissorção de CO seguida de estudo FTIR de catalisadores previamente reduzidos de (a) 

Ni5/SiO2-Incipiente e (b) Ni5@NC/SiO2 (20 mg). A curva vermelha mostra o CO quimiossorvido (t.a.) em 

nanopartículas de Ni, seguido de dessorção por purga de He com uma vazão total de 40 mL min-1 à 

temperatura ambiente (cinza claro); após a estabilização, a temperatura foi aumentada para dessorver CO 

fortemente ligado. 

 

Finalmente, para identificar possíveis espécies de superfície evoluídas sob 

condições de reação (CO2/H2 em proporção de 1/4), os espectros FTIR resolvidos em 

temperatura do catalisador Ni5@NC/SiO2 foram registrados durante a hidrogenação de 

CO2 de 40°C a 500°C (Figura 53). A 40°C, as bandas características de superfície de 

bicarbonato *HCO3– (1625 cm-1) e carbonato *CO3 (1400 cm-1) foram observadas. Após 

aquecimento a 100°C, a banda *CO ligada linearmente aparece em aprox. 2065 cm-1 e 

as bandas características atribuídas às espécies de formato de superfície aparecem em 

1575 cm-1 e 2860 cm-1, enquanto as bandas de carbonato e bicarbonato desaparecem, 

sugerindo a formação de *HCOO- a partir de *CO3 e *HCO3. Essas espécies de formato 
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diminuem com o aumento da temperatura e desaparecem acima de 350°C. O *CO linear 

fracamente ligado em 2065 cm-1 desapareceu com o aumento da temperatura de 150°C 

até 500 °C, enquanto *CO fortemente multidentado aparece em aprox. 1920 e 1830 cm-

1. Quando o catalisador está ativo (acima de 350 °C, como mostrado na Figura 11), nada 

mais é visto nos espectros de FTIR in situ além de CO fortemente adsorvido, o que é 

consistente com a ideia de que os verdadeiros intermediários devem ter vida curta na 

superfície do catalisador e não pode ser detectado. Além disso, o aparecimento de CH4 

e CO livres em aprox. 3015 cm-1 e 2100-2200 cm-1, respectivamente, acima de 350°C 

coincide com a temperatura de início da formação de CO e CH4 no teste catalítico (Figura 

11). De acordo com os intermediários detectados em baixa temperatura, a formação de 

CO pode ocorrer por via regenerativa (dissociação de espécies carboxílicas em *CO e 

*O) ou associativa (hidrogenação de carboxila em formato),[34] enquanto intermediários 

altamente reativos podem não ser detectados. 
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Figura 53 - Espectros FTIR in situ do catalisador Ni5@NC/SiO2 durante a hidrogenação de CO2 (CO2/H2 

com proporção de 1/4) em diferentes temperaturas. 

 

Experimentos adicionais foram planejados para entender a estabilidade do 

catalisador e rastrear eventuais modificações de superfície durante o curso da reação, 

como crescimento de partículas de Ni,[143,144] mudança na dispersão de Ni,[145] ou 

mudanças nas seletividades do catalisador.[29,44] Lembrando que no subcapítulo 

anterior, mostramos que um catalisador de Ni /SiO2 suprimiu a formação de CH4 após 

ser exposto a condições de hidrogenação de CO2 até 800°C, atribuído ao acúmulo de 

carbono na superfície na forma de carbeto de Ni. Experimentos de CO-DRIFTS e 
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cálculos de DFT apontaram que o CO quimissorvido significativamente mais fraco em 

Ni/Ni3C em comparação com uma superfície de Ni, favorecendo a formação de CO. 

Considerando que o catalisador de Ni contendo um revestimento de carbono dopado 

com N produz menos CH4 do que o Ni5/SiO2-Incipient, comparamos seu desempenho 

em dois ciclos sucessivos de hidrogenação de CO2 (Figura 54). A produção total de CH4 

(obtida pela integração da quantidade total de CH4 formada de 100°C até 800°C, Figura 

20) diminuiu substancialmente para ambos os catalisadores no segundo ciclo de reação, 

reproduzindo o efeito observado anteriormente.[29] Para compreender o papel 

anteriormente atribuído a esse depósito de carbono, ambos os catalisadores foram 

tratados com O2 usando o protocolo de oxidação programada por temperatura (TPO) 

para remover qualquer carbono da superfície do catalisador. Após serem reduzidos para 

regenerar os sítios metálicos de Ni, ambos os catalisadores foram testados em uma 

terceira corrida de reação e, novamente, a quantidade de CH4 produzida aumentou. 

Curiosamente, o catalisador Ni5@NC/SiO2 após TPO produziu ainda mais CH4 do que 

no primeiro ciclo de reação, confirmando que o revestimento de carbono existente do 

protocolo de síntese impacta diretamente na seletividade para CO (Figura 53). O 

catalisador Ni5/SiO2-Incipiente após TPO restaurou a produção de CH4 como no primeiro 

ciclo de reação (Figura 54). Assim, esses resultados sugerem que o carbono 

depositado/formado na superfície do catalisador foi removido, deixando os sítios Ni 

disponíveis para a hidrogenação completa de CO2/CO a CH4. Novamente, a presença 

de carbono (do protocolo de pirólise ou depositado durante a reação em alta 

temperatura) induz a dessorção de CO enquanto dificulta a hidrogenação a CH4.  
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Figura 54 - (a) Configuração experimental usada para sondar os efeitos da camada de carbono na taxa de 

formação de CH4; (b) a taxa total de formação de metano durante a reação após três tratamentos diferentes 

para Ni5@NC/SiO2. Etapa 1 - redução do catalisador (500ºC, 10% H2/Ar,1 h). Etapa 2 – 1º ciclo de reação 

(100 até 800ºC, 2% CO2: 8% H2: 90% Ar); Etapa 3 - 2ª reação nas mesmas condições da Etapa 2; Etapa 

4 - Procedimento de TPO (100 a 800ºC, 10% O2/Ar); Etapa 5 - redução em condições semelhantes à Etapa 

1; Etapa 6 – reação nas mesmas condições das Etapas 2 e 3. 
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Figura 55 - Formação de metano durante diferentes ciclos de hidrogenação de CO2 (catalisador fresco, 

gasto e após remoção de carbono por TPO-O2) para catalisadores Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2-Incipiente. 

 

Por fim, foi realizado um teste de longa duração com o objetivo de investigar uma 

possível mudança na seletividade com o tempo de uso do catalisador. O catalisador 

híbrido Ni5@NC/SiO2 foi estável (média de 50% de conversão) e manteve a seletividade 

por 13 horas a 500°C sob excesso de H2 (8% de H2 e 2% de CO2) em 100 mL min-1 de 

total fluxo (Figura 56). A seletividade do CO começou em 85% e aumentou lentamente 

para 90% em 5 horas em fluxo, então, nenhuma mudança adicional de seletividade foi 

observada. A avaliação do catalisador gasto Ni5@NC/SiO2 por MET não mostrou 

alterações morfológicas significativas (37d) em relação ao catalisador reduzido (37a), 

sugerindo resistência à sinterização. Os difratogramas de DRX foram adquiridos para o 

Ni5@NC/SiO2 após a etapa de redução e gastos no 1º e 2º ciclos de reação, eles 

mostraram a fase Ni0 predominante (Figura 57); a fase restante de NiO provavelmente 
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está presente devido à passivação da superfície da amostra durante o manuseio e 

medições em condições ex-situ. 

. 
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Figura 56 - Teste de estabilidade de Ni5@NC/SiO2 durante a hidrogenação de CO2 (8% H2 e 2% CO2) a 

500 °C por 13 horas. O catalisador foi previamente reduzido a 500°C durante 1 hora. 
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Figura 57 - Padrões de XRD de (i) Ni5@NC/SiO2 como preparado; (ii) Ni5@NC/SiO2 reduzido a 500°C por 

1 hora, sob 10% H2/Ar com 100 mL.min-1; (iii) após o 1º ciclo de reação e (iv) 2º ciclo de reação (condições 

100 até 800ºC, 2% CO2: 8% H2: 90% Ar). 

 

A quantidade de carbono presente no catalisador Ni5@NC/SiO2 após a redução 

(etapa 1) e após o 1º ciclo de reação (etapa 2) foi determinada por TPO-O2, fornecendo 

o perfil da quantidade de CO2 originado pela oxidação de espécies carbonáceas na 

superfície do catalisador (Figura 58). O catalisador fresco tem um sinal de CO2 

pronunciado próximo a 500°C com um ombro menos intenso entre 300 e 400ºC. O sinal 

mais intenso está relacionado à estrutura grafítica do carbono e o ombro está relacionado 
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às estruturas carboniladas e carbono amorfo.[63] O catalisador gasto apresentou um 

perfil de CO2 mais amplo, correspondendo a um aumento de aprox. 2 vezes a quantidade 

de carbono em mols, devido à deposição de carbono durante a reação (etapa 2), de 

acordo com a literatura.[29,146] A deposição de mais carbono leva a uma melhor 

seletividade de CO no segundo ciclo da reação (etapa 3). 

 

 

Figura 58 - Dados de CO2 obtidos por TPO-O2 do Ni5@NC/SiO2 de 100 a 800 ºC (2% O2/Ar, 100 mL min-

1) após redução e após o 1º ciclo de reação. 
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4.3. Impulsionando a hidrogenação de alquinos usando catalisador de Ni 

carbono dopado com N 

 

4.3.1. Testes catalíticos na hidrogenação de alquinos 

O catalisador híbrido Ni5@NC/SiO2 bem como para a transformação do CO2, 

também foi estudado em reações de hidrogenação de alquinos, inspirado por trabalhos 

anteriores do nosso grupo.[60] A ideia do estudo experimental e teórico mais 

aprofundado deste catalisador surgiu para entender, primeiramente, o aumento da 

velocidade de reação quando o catalisador de Ni é recoberto por carbono dopado com 

nitrogênio. Destes resultados em condições mais amenas (comparada às envolvendo a 

hidrogenação do CO2) pode-se então extrair informações imprescindíveis quanto aos 

mecanismos de adsorção e ativação de diferentes moléculas na superfície de 

catalisadores de níquel recobertos por carbono dopado com nitrogênio. 

Testes catalíticos foram realizados na hidrogenação do fenilacetileno, inicialmente 

sob 80°C e 6 bar de H2(g), para entender o papel do revestimento de carbono dopado 

com N em nosso catalisador Ni5@NC/SiO2, comparando com o análogo Ni5/SiO2 sem 

nenhum revestimento e o comercial Nickel Raney® (Figura 59). 
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Figura 59 - (a) Comparação de Conversão de Fenilacetileno em Estireno vs tempo dos catalisadores 

Ni5@NC/SiO2; Ni5/SiO2 e Níquel Raney® sob 80°C e 6 bar H2(g) e (b) comparação da seletividade vs 

conversão dentre todos os catalisadores nas mesmas condições citadas acima. 
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A partir da Figura 59a acima foi possível observar que o catalisador Ni5@NC/SiO2 

apresentou maior atividade durante os estudos cinéticos nas reações de hidrogenação 

de alquinos (TOF = 703 mol mol-1h-1) quando comparado ao seu análogo sem o 

revestimento com carbono dopado com N (TOF = 268 mol mol-1h-1) e o catalisador 

comercial (Níquel Raney®). Em termos de seletividade, os catalisadores Ni5@NC/SiO2 

e Ni5/SiO2 não apresentaram diferença significativa (Figura 59b). Esses resultados 

mostram que a presença de uma camada de carbono dopada com nitrogênio 

desempenha um papel importante no aumento da atividade do catalisador, sem afetar 

sua seletividade. O Ni5@NC/SiO2 foi testado para conhecer sua estabilidade a longo 

prazo (Figura 60). O catalisador apresentou conversão total do fenilacetileno até o 6º 

ciclo, no 7º a conversão decaiu para 76% e ainda mais (27%) no 8º ciclo. Também foi 

realizada uma tentativa de recondicionamento do catalisador através de outra etapa de 

redução; no entanto, nenhuma conversão completa de fenilacetileno foi alcançada. Isso 

pode mostrar que o catalisador pode ser envenenado pelos produtos gerados pelas 

reações anteriores, ou a perda do carbono superficial. 
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Figura 60 - Conversão obtida em reações sucessivas com a mesma amostra de Ni5@NC/SiO2. Nas 

primeiras 7 reações, o catalisador foi lavado com EtOH. Antes da 8ª reação, o catalisador foi reduzido a 

500°C numa vazão de H2/Ar a 10% de 100 mL min-1 por 1 hora. 

 

O catalisador recoberto com carbono dopado com N também foi utilizado em uma 

triagem com diferentes alquinos para comparar sua atividade e seletividade uma vez que 

apresentam estruturas moleculares diferentes. O esquema 2 mostra que quando o 

catalisador é usado para a hidrogenação de alquinos alifáticos a seletividade é 

ligeiramente menor em comparação com moléculas contendo aromáticos. Para as 
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moléculas a, b e c nota-se que altas conversões (>90%) são alcançadas apenas após 2 

horas, por outro lado a maioria das moléculas aromáticas (ou cíclicas) estudadas (d, f, g, 

m – r) apresentou maiores conversões em cerca de 1 hora ou menos, o que pode indicar 

uma dessorção facilitada do alceno cíclico ou aromático. 
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Esquema 2 - Reação de hidrogenação de alquinos a alquenos usando Ni5@NC/SiO2 como catalisador. 

 

4.4. Avaliação cinética por correlação de Hammet 

O estudo de efeito de substituintes na molécula de fenilacetileno na reação de 

hidrogenação permitiu construir a correlação de Hammet para os catalisadores 
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Ni5@NC/SiO2 e Níquel Raney®, visando obter mais informações mecanísticas sobre a 

reação. A utilização de vários alquinos aromáticos para-substituidos nas hidrogenações 

foi realizada com ambos os catalisadores, variando a temperatura de 25 a 80°C (Figura 

61). O gráfico de Hammet a 80°C mostrou resultados semelhantes utilizando os dois 

catalisadores, mostrou que eles não são sensíveis ao substituinte, com valor de ρ 

próximo a 0, indicando que não há efeito de ganho ou perda de carga durante o ciclo 

catalítico. No entanto, quando a reação é realizada a 25°C, o catalisador recoberto com 

carbono Ni5@NC/SiO2 revela-se sensível aos grupos substituintes. Nessa temperatura, 

os grupos doadores de elétrons aumentaram a velocidade da reação, com valor negativo 

de ρ (ρ = -0,70; R² = 0,93). Esse interessante valor negativo pode revelar a presença de 

carga positiva durante o ciclo catalítico. Esses resultados mostram uma dependência 

pouco usual da temperatura no mecanismo de dissociação do H2 na superfície do 

catalisador Ni5@NC/SiO2, sugerindo que pode estar ocorrendo uma clivagem 

heterolítica do H2 e/ou o fenômeno spillover (onde a dissociação do H2 ocorre no Ni 

metálico seguida da transferência do H* para o suporte). Jiang et al.[147] mostrou em 

um excelente trabalho de spillover onde o hidrogênio dissociado no Pd segue para o Cu, 

independente da faceta dos metais, porém a hidrogenação por spillover de alquinos 

apenas ocorre em nas fases Pd1/Cu(100). Portanto, é possível que haja a transferência 

dos hidretos formados na superfície metálica de Ni, migrando então para os sítios-N 

gerando as espécies HN+. A comparação com Níquel Raney® a 25°C não foi possível 

devido à sua inatividade nesta temperatura, porém, não se espera sensibilidade ao grupo 

substituinte por meio de um mecanismo de clivagem homolítica de H2. 
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Figura 61 - Gráfico de correlação de Hammett para a hidrogenação de quatro alquinos p-substituídos e 

fenilacetileno pelos catalisadores Ni5@NC/SiO2 e Nickel Raney® sob 25 ou 80°C, e 6 bar de H2, em etanol. 

 

Martínez-Pietro et al.[72] propuseram dois possíveis mecanismos para a 

hidrogenação de ácidos graxos na superfície de Ru incorporado em carbono dopado com 

N. O catalisador contendo uma quantidade significativa de -NH próximo ao sítio metálico 

pode dissociar o H2 heterolíticamente, reduzindo o grupo carboxilato com maior 

velocidade de reação, ao invés de sítios de Ru livres responsáveis pela hidrogenação do 

grupo arila com menor velocidade de reação, quando esses estão suficientemente longe 

do carbono dopado com nitrogênio. Foi demostrado também que o envenenamento de 

sítios metálicos livres revela a presença de diferentes sítios ativos como os responsáveis 
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pela clivagem heterolítica do H2.[73] Além disso, pode revelar a presença de um processo 

de migração de hidrogênio de uma região responsável pela dissociação do H2 para outro 

sítio ativo onde a reação pode ocorrer, corroborando com a possibilidade da presença 

de spillover do H* ou clivagem heterolítica. A partir disso, realizamos um estudo do 

envenenamento dos catalisadores por CO(g) durante uma reação de hidrogenação de 

fenilacetileno e seu impacto na taxa de reação utilizando o Ni5@NC/SiO2 e o Ni5/SiO2, 

os resultados são apresentados na Tabela 2. Foi possível observar que a taxa de reação 

do catalisador recoberto com carbono não foi afetada pela presença de CO, enquanto o 

análogo sem carbono foi severamente afetado. 

  



165 
 

Tabela 4 - Comparação dos catalisadores Ni5@NC/SiO2 e Ni5/SiO2 durante a hidrogenação de 

fenilacetileno a 25°C com ou sem adição de CO(g). Valores representam a conversão relativa entre os 

catalisadores e na presença de CO. 

Catalisador Sem CO(g) Com CO(g) 

Ni5@NC/SiO2 1 1 

Ni5/SiO2 0,6 0,06 

 

Buscando obter mais informações, foi estudado um possível efeito de adsorção 

devido à presença de diferentes grupos funcionais na molécula na cinética de 

hidrogenação do fenilacetileno, o que poderia ser responsável pelo notável aumento ou 

diminuição da taxa de reação de hidrogenação em função do para-substituinte (Figura 

61). Reações de hidrogenação com misturas de fenilacetileno com os respectivos 

compostos aril substituídos (Figura 62) foi realizada nas mesmas condições mostradas 

na Figura 3. Não foram observadas mudanças significativas na velocidade da reação do 

fenilacetileno (ρ=0) quando os grupos funcionais não estão na mesma molécula. A 

presença de moléculas aromáticas para-substituídos não afetaram a taxa de conversão 

da molécula de fenilacetileno (Figura 62). Isso confirma que há um efeito eletrônico no 

alquino (fenilacetileno para-subsituído) que afeta a taxa de reação quando o catalisador 

Ni5@NC/SiO2 foi empregado. Esse catalisador deve ser capaz de gerar carga por 

clivagem heterolítica de H2 ou ter um fenômeno de spillover de hidrogênio a 25°C levando 

à inclinação observada na Figura 61 e reproduzida abaixo na Figura 62 para facilitar a 

visualização. 
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Figura 62 - Comparação do efeito de adsorção de cinco moléculas aromáticos para-substituidos na 

superfície de Ni5@NC/SiO2 na cinética de hidrogenação do fenilacetileno. Os resultados com os 

respectivos alquinos p-substituídos são apresentados para comparação. 
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4.4.1. Simulações computacionais 

 

Para entender o mecanismo de ativação do hidrogênio, usamos simulações 

atomísticas de primeiros princípios para imitar a superfície do catalisador em colaboração 

com o Dr. Jhonatan Fiorio e sua equipe da Universidade de Dresden, na Alemanha. O 

modelo criado foi o recobrimento da superfície de Ni(111) com uma folha de grafeno 

dopada com N posicionada plana na superfície (Figura 63a), contendo as três 

configurações de N observadas experimentalmente (espécies de nitrogênio piridínico, 

grafítico e pirrólico)[30]. Estruturalmente, no modelo construído, existem dois tipos 

diferentes de sítios catalíticos potenciais, ou seja, sítios relacionados ao Ni e sítios 

interfaciais Ni-NC. Em termos da barreira de dissociação H2, analisamos inicialmente a 

via homolítica e um possível mecanismo de ativação heterolítica (Fig. 63b), conforme 

descrito anteriormente para um catalisador Ni1-NC.[134] A dissociação heterolítica de H2 

entre um átomo de Ni e um átomo de N piridínico do suporte ocorre com uma barreira 

energética de 0,91 eV, enquanto a dissociação homolítica de H2 ocorre através de uma 

barreira de energia de apenas 0,12 eV. No caso da dissociação homolítica, ela corre 

sobre o níquel e um dos átomos de hidrogênio é então transferido para os átomos de 

nitrogênio (Fig. 63c) do suporte. O nitrogênio do tipo piridínico apresenta a menor barreira 

para o spillover (0,18 eV), seguido do nitrogênio quaternário (0,25 eV) e do tipo pirrólico, 

com a maior barreira (0,69 eV). Calculamos ainda o mecanismo (Fig. 64d) da semi-

hidrogenação do fenilacetileno considerando uma ativação heterolítica ou homolítica de 

H2 seguida de spillover. O alquino é ativado na superfície através da ligação -C≡C-, a 

adsorção é exotérmica por -1,66 eV (I). Em seguida, a adsorção de H2 (II) também é 

exotérmica em -0,05 eV, e é seguida por sua ativação (TSI). No mecanismo heterolítico, 
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a ativação ocorre através de uma barreira de 0,91 eV, e este mecanismo é mais provável 

de ocorrer somente quando toda a superfície de Ni estaria coberta pela estrutura de 

carbono dopada com nitrogênio. Em contraste, a ativação homolítica é endotérmica em 

0,12 eV, e os hidretos podem ser trasnferidos para o suporte por um processo de 

spillover. O hidreto (TSII) na superfície do níquel é transferido para o alquino ativado 

através de uma barreira de 0,90 eV, formando o alquenil intermediário. Então, o próton 

da estrutura nitrogênio-carbono eventualmente se transfere para o intermediário alquenil 

(TSIII) com uma barreira de 0,72 eV. O alqueno requer 0,83 eV para dessorção (III). 

Curiosamente, o modelo Ni-recoberto com carbono tem que ultrapassar uma barreira de 

energia maior (0,93 eV) do que o Ni(111) (0,65 eV) para que a hidrogenação do estireno 

(Fig. 64e) ocorra, mostrando assim uma maior seletividade para o estireno. 
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Figura 63 - (a) Modelos otimizados por DFT dos catalisadores usados para os cálculos. Os átomos de 

hidrogênio da estrutura de carbono dopada com nitrogênio não são mostrados. b) Barreira energética para 

a dissociação heterolítica e homolítica de H2 no modelo prop proposto para o catalisador Ni5@NC. Para 

a dissociação heterolítica, a molécula de H2 se divide entre um átomo de Ni e um nitrogênio piridínico da 

estrutura NC. c) Barreiras previstas para spillover de hidrogênio da superfície de Ni para as espécies de 

nitrogênio da estrutura NC. d) Perfil energético da hidrogenação do fenilacetileno sobre o modelo proposto 

para catalisadores Ni5@NC seguindo um mecanismo heterolítico (azul) ou homolítico com spillover de 

hidrogênio (preto). e) Barreira calculada para hidrogenação do estireno. 
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5. CONCLUSÕES 

Catalisadores clássicos de Ni/SiO2 preparados por métodos de impregnação sofrem 

modificação de superfície quando expostos a atmosferas de CO2/H2 ou CH4 sob alta 

temperatura, o que pode direcionar sua seletividade na hidrogenação de CO2. A 

formação de CO segue uma via de decomposição de CO2 em vez de uma via de formato, 

e assim a produção de CH4 pode ocorrer a partir da hidrogenação de CO na superfície 

do Ni. O catalisador clássico de Ni reduzido, com superfície limpa, promove ambas as 

vias de reação, RWGS e metanação, a primeira ocorrendo preferencialmente em sítios 

de Ni com CO linear fracamente ligado e a segunda ocorrendo preferencialmente em 

espécies de CO multidentadas fortemente ligadas. Observamos que após um primeiro 

ciclo de reação até 800 °C, a superfície do catalisador de Ni foi enriquecida com espécies 

de Ni-C, levando a modificações na estrutura eletrônica do Ni. Nós correlacionamos o 

enriquecimento de espécies Ni-C na superfície de Ni durante o processo de 

envelhecimento com um subsequente aumento da seletividade de CO e supressão da 

hidrogenação completa para CH4 durante a hidrogenação de CO2. Esta etapa é 

fundamental para a conversão direta de CO2 em produtos de alto valor agregado. Os 

dados de caracterização in-situ e operando obtidos indicam a dissolução do carbono na 

estrutura das nanopartículas de Ni, produzindo uma fase tipo carbeto de níquel (Ni3C). 

Quando essas espécies de carbono são removidas das nanopartículas de Ni por 

oxidação, o catalisador torna-se ativo para a hidrogenação completa novamente. Após 

nova deposição de carbono na superfície das nanopartículas de Ni, a seletividade volta 

para a via RWGS, produzindo apenas CO. Este protocolo fácil baseado na adição de 

carbono a locais específicos da superfície de um catalisador de Ni obtido por métodos 
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clássicos de impregnação-redução, que se aplica a catalisadores com várias cargas de 

metal e tamanhos de partículas, para ganhar seletividade representa um conhecimento 

importante para o uso comercial de CO2 para produção de CO que poderia ser 

empregado no processo Fischer-Tropsch, na produção de metanol e outras aplicações 

de gás de síntese, evitando a produção de outro gás de efeito estufa, como o CH4. 

Com base nos estudos de deposição de carbono em níquel, um novo catalisador 

foi desenvolvido empregando um complexo de níquel com o ligante 1,10-fenantrolina, 

que atua como fonte de carbono e nitrogênio quando submetido a um processo de 

pirólise sob atmosfera de N2 a 800 °C. O catalisador híbrido de níquel embebido em 

carbono dopado com nitrogênio, Ni5@NC/SiO2, apresentou maior seletividade ao CO na 

hidrogenação do CO2 quando comparado a um catalisador clássico. O comportamento 

deste catalisador foi mais parecido com o catalisador tratado em alta temperatura 

(Ni/Ni3C) descrito acima, e também pode ser explicado por experimentos in situ DRIFTS-

CO. O catalisador Ni5/SiO2-Incipient apresentou maiores quantidades de modos de 

adsorção de CO multi-lineares em Ni, e isso está relacionado à maior força de ligação e 

disponibilidade de CO na superfície para formação de CH4. No entanto, o catalisador 

Ni5@NC/SiO2 apresentou CO adsorvido predominantemente linearmente, que se liga 

mais fracamente às partículas de Ni, tornando sua dessorção fácil como produto da 

RWGS. A remoção de carbono por um tratamento de oxidação levou a uma maior 

formação de CH4, de acordo com o comportamento anteriormente. A presença de 

carbono parece ser o determinante para a maior seletividade, mas até agora não 

conseguimos elucidar qualquer papel específico dos átomos de nitrogênio e 

continuaremos nossos estudos para fazê-lo no futuro. Em conclusão, este trabalho 
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fornece um guia para o desenvolvimento de um catalisador de Ni híbrido para 

hidrogenação de CO2 e mostra a influência da superfície revestida com carbono dopado 

com N para ajustar a seletividade para CO. Abrem-se muitas possibilidades para projetos 

de catalisadores de Ni variando fontes de carbono e nitrogênio, diferentes suportes e 

temperaturas de preparação de catalisadores, sempre considerando uma aplicação 

econômica e eficiente na captura e conversão industrial de CO2 via hidrogenação em 

moléculas valiosas através do intermediário CO. 

Um próximo passo foi investigar este mesmo catalisador Ni5@NC/SiO2 na 

hidrogenação de alquinos utilizando H2(g) em fase líquida inicialmente buscando 

investigar a seletividade. Surpreendentemente, esse catalisador levou a um aumento na 

velocidade de reação quando comparado com catalisadores clássicos, sem o uso da 

1,10-fenantrolina na etapa de preparação do catalisador, e com o catalisador clássico 

Niquel Raney®. Os valores de taxas de reação chegaram a ser mais de 200 % maiores 

para o catalisador híbrido em 80°C. Nenhum grande efeito na seletividade para a 

semihidrogenação em estireno foi observado, principalmente quando comparado com o 

catalisador Ni5/SiO2. Para entender o possível mecanismo que leva a este aumento 

inerente da velocidade de reação foram realizações estudos de correlação de Hammet 

em 80 e 25°C, onde foi estudada a hidrogenação de fenilacetileno p-substituídos, 

mostrando que há de fato uma dependência da velocidade de reação com a densidade 

eletrônica das triplas ligações quando a reação acontece em 25°C. Os diferentes grupos 

substituintes não tiveram o mesmo feito quando uma mistura de fenilacetileno e 

aromáticos contendo os mesmos grupos substituintes foram testados. Dois diferentes 

mecanismos foram estudados por simulações teóricas: spillover e clivagem heterolítica 
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do H2. Dentre estes dois, o fenômeno de spillover mostrou-se o mais provável devido a 

sua grande diferença da barreira energética da clivagem homolítica comparada com a 

heterolítica, seguida por sua transferência para os sítios contendo os átomos de N do 

tipo piridínico, estes então responsáveis pela subsequente hidrogenação do 

fenilacetileno.  Resultados da adição de CO gasoso de certa forma confirmam esse 

mecanismo, uma vez que o CO não afetou a taxa de reação para o catalisador híbrido, 

porém afetou fortemente o catalisador não revestido com carbono. 
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7. APÊNDICE 

 

7.1. Detalhes dos cálculos de primeiros princípios 

 

Estrutura “bulk” 

 

As estruturas a granel de níquel Ni5 e carbeto de níquel Ni3C6 foram obtidas do 

banco de dados do ICSD e mais relaxadas com os cálculos dos primeiros princípios. A 

metodologia das simulações pode ser encontrada no texto principal. Os parâmetros de 

rede otimizados são: 

 

• Ni (BCC): a=b=c=3,577Å, α=β= γ=90º; 

• Ni3C (hexagonal): a=b=4,656 Å, c=6,810 Å, α=β=90º e γ=120º. 

 

Modelos de superfícies limpas 

 

As superfícies foram construídas expondo o (111) Ni e o plano (001) para Ni3C 

com terminações de carbono (terminação C) e níquel (terminação Ni). 
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Tabela A1: Modelos de superfície intocada; dimensões da laje: supercélula de superfície, número de 

camadas atômicas (camadas permitidas para relaxar entre parênteses), número de átomos e área do 

modelo de superfície. 

Superfície Dimensões das superfícies Area (Å2) 

 supercélula Camadas Nº de 

átomos 

 

Ni (111) 2x2 7 (5 relaxadas no 

topo) 

28 22,161 

Ni3C (001) 1x1 12 (9 relaxadas 

no topo) 

24 18,774 

 

Estabilidade de superfície intocada 

A estabilidade relativa para as superfícies imaculadas foi avaliada pela energia de 

superfície γsurf, usando a Equação A1 e exibida na Tabela A1: 

𝛾𝑠𝑢𝑟𝑓 =
𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏−𝑛𝐸𝑏𝑢𝑙𝑘

2𝐴
    Eq. A1 

Eslab é a energia total da laje, Ebulk é a energia total do volume, n é para normalizar a 

estequiometria do volume e da laje e A é a área da laje. 

Modelos de adsorção de CO 

Estruturas de adsorção de monóxido de carbono (CO) foram obtidas para Ni (111) 

(Figura A1) e em superfícies Ni3C (001): terminada em C (Figura 28) e terminada em Ni 

(Figura 29). Consideramos extensivamente todos os possíveis locais de adsorção 

encontrados na literatura e nossos estudos de exploração. 
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Estabilidade e frequências de ligação CO-Superfícial 

A resistência de ligação CO-superfície foi calculada em termos de energias de 

adsorção Eads usando a Eq. A2 e mostrado na Tabela A2: 

𝐸𝑎𝑑𝑠 = 𝐸𝑡𝑜𝑡 − 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑏 − 𝐸𝐶𝑂   Eq. A2  

Etot é a energia total do adsorbato/substrato, Eslab é a energia da laje pura e ECO é 

a energia total de CO. 

A frequência vibracional (ν) atribuída ao modo de estiramento C-O foi determinada 

com base em cálculos de diferenças finitas para cada caso de adsorção (Tabela A2). 

Apenas a superfície superior e os átomos de CO foram autorizados a se mover. 

 

Estrutura intocada e CO-superfícial 

Os parâmetros estruturais são exibidos na Tabela A2. O dC-O é a distância de 

ligação do monóxido de carbono. O <dM-CO> é a distância média do átomo de superfície 

mais próximo com o monóxido de carbono adsorvido. As relaxações das camadas 

intermediárias de superfície e subsuperfície são determinadas considerando 

respectivamente: a distância relativa da primeira à segunda camada (Δ12) e da segunda 

à terceira camada (Δ23) em relação ao volume (Eq. A3): 

∆𝑖𝑗=
𝑑𝑖𝑗

𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑑𝑖𝑗
𝑏𝑢𝑙𝑘 − 1  , Eq. A3 
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dij é a distância entre as camadas i e j, e o índice sobrescrito atribui o volume ou a 

superfície. Os valores positivos (negativos) para ∆_ij significam expansão (contração).  

 

Figura A1 - (a) Vista superior dos quatro possíveis locais de adsorção de CO em Ni (1 11). (b) modelo de 

adsorção de topo de CO; (c) modelo de adsorção de CO em ponte; (d) modelo de adsorção de hcp CO; 

(e) modelo de adsorção de CO fcc. O primeiro (topo) mostra a geometria linear; a segunda (ponte) tem 

uma estrutura bidentada, e as duas últimas (hcp e fcc) apresentam uma estrutura multidentada. No texto 

principal, apenas as propriedades hcp são mostradas para abordar a geometria de tridentada. Átomos 

cinzas são Ni, em (a) quanto mais brilhante a sombra interna é a camada; pequeno C azul; e átomos 

vermelhos O. 
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Tabela A2 - Para cada modelo de adsorção de CO puro, é mostrada a energia de superfície (Esurf), energia 

de adsorção (Eads), estiramento vibracional calculado de CO, as distâncias de ligação de CO dC-O, a 

distância de superfície CO <dM-CO> e a superfície (Δ12) e subsuperfície (Δ23) distâncias de relaxamento 

entre camadas. 

    

Esurf 

 (Jm-2) 

Eads 

(kJmol-1) νC-O (cm-1) dC-O (Å) 

<dM-CO> 

(Å) Δ12 Δ23 

 
        

Ni (1 1 1) 

pristine 1.844  --  --  --  --  -2,8% -1,6% 

CO_topo -- -148,69 2007 1,162 1,745 -2,1% -1,4% 

CO_ponte  -- -165,66 1764 1,184 1,889 -1,1% -1,5% 

CO_HCP -- -175,32 1757 1,193 1,959 -0,7% -1,6% 

CO_FCC  -- -173,00 1762 1,193 1,964 -0,8% -1,7% 

Ni3C 

(001) 

/ C-

terminal 

        
pristine 1.808 -- --  --  --  -26,6% -1,4% 

CO_topoNi -- -67,17 2038 1,154 1,821 -44,6% 11,7% 

CO_topoC  -- -158,34 2082 1,176 1,327 -6,1% -5,6% 

3-fold --  -125,23 1828 1,182 2,051 -178,3% 16,5% 

     

, 

   

Ni3C 

(001) / 

Ni-

terminal 

pristine 1.992 -- --  --   -- -18,6% 10,8% 

CO_HCP -- -171,17 1828 1,188 1,995 -5,4% 3,3% 

CO_HCP_

C  -- -121,38 1812 1,184 2,034 14,8% -8,8% 

CO_FCC -- -183,52 1789 1,184 2,025 8,2% -13,3% 
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7.2. Caracterização da superfície do 15%Ni/SiO2 por XPS 

Tabela A3 - Energias de ligação, concentração atômica de superfície e razões de concentração de 

superfície de resultados de XPS do catalisador Ni/SiO2 em diferentes estágios de vida. 

Evento 

Energia de ligação (eV) 

Concentração atômica 

(at. %) 

Proporções 

Ni 2p3/2 C 1s 

Ni C O Si 
C/

Ni 
C/Si Ni/Si 

I II Satélite I II III 

Redução 1 
852,

6 

854,

8 
860,8 ̶ 

284,

8 
̶ 2,1 0,9 47,6 

4

9,

5 

0,4

3 
0,02 0,04 

Corrida 1 
852,

1 

853,

1 
857,8 

281,

7 

284,

8 

287,

3 
0,9 1,6 44.3 

5

2,

8 

1,7

8 
0,03 0,02 

Redução 2 
851,

9 

853,

8 
856,9 ̶ 

284,

8 
̶ 1,4 0,3 46.8 

5

1,

6 

0,2

1 
0,01 0,03 

Corrida 3 
852,

0 

853,

1 
857,4 

283,

4 

284,

8 

287,

4 
1,0 0,6 46,3 

5

2,

1 

0,6

0 
0,01 0,02 

Corrida 4 
851,

4 

852,

7 
857,1 

283,

4 

284,

8 

287,

2 
1,2 1,0 43,4 

5

4,

3 

0,8

3 
0,02 0,02 
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