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RESUMO 

 

Diante do desenvolvimento industrial e do grande crescimento populacional dos 
últimos anos, a emissão descontrolada de gases de efeito estufa, principalmente do 
CO2, tem gerado grande preocupação para o meio ambiente e para a vida na Terra. 
Com isso, políticas de contenção e aproveitamento de CO2 passaram a ser 
amplamente estudadas, como é o caso de reações onde o CO2 é utilizado para 
conversão em produtos de valor agregado. Dentre diversas opções de utilização, a 
hidrogenação do CO2 para produzir metanol tem chamado muita atenção devido ao 
metanol ser uma importante matéria-prima para a indústria e ter uma demanda 
crescente no mercado mundial. O uso de catalisadores baseados em Cu são os mais 
comumente utilizados nesta reação, porém mais recentemente a descoberta de 
catalisadores do tipo Ni-Ga com boa atividade a pressões baixas chamou a atenção 
da comunidade científica. Apesar de serem promissores, ainda pouco se sabe a 
respeito desses catalisadores e de como eles agem na reação. Neste contexto, o 
presente trabalho tem como objetivo o estudo da liga Ni-Ga, suportada e não-
suportada, como catalisador na síntese de metanol através da hidrogenação do CO2 
em baixas pressões. A primeira parte do trabalho busca entender o comportamento 
da liga Ni5Ga3 não-suportada, quais características físico-químicas da liga exercem 
maior influência sobre a reação e quais intermediários e mecanismos de reação 
acontecem sobre ela. Nesta etapa, notou-se que o tamanho de partícula exerce uma 
forte influência sobre a atividade catalítica e que a reação acontece por duas rotas de 
reação sobre a liga, rWGS e formiato. A segunda parte do trabalho explorou a liga 
Ni5Ga3 suportada em óxidos básicos, a fim de buscar melhorar a atividade catalítica, 
já que somente na liga as conversões e seletividade foram baixas. O uso de suportes 
melhorou a atividade catalítica e a liga suportada em ZrO2 apresentou o melhor 
resultado. Isto possivelmente se deve as forças de interação entre os intermediários 
da reação e os reagentes com a interface Ni5Ga3-ZrO2. Na terceira etapa foi estudado 
o comportamento da liga em suportes inertes mesoporosos de alta área superficial 
(MCM-41 e SBA-15). Foi observado através de técnicas de análise in situ que a 
diminuição na densidade de sítios metálicos desfavoreceu a adsorção de CO sobre a 
superfície e assim obteve-se menor seletividade e conversão para metanol 
comparado a amostra de referência. A quarta e última parte do trabalho uniu o melhor 
suporte básico usado na segunda parte com o melhor dentre os suportes 
mesoporosos de alta área utilizados na terceira parte, preparando novos catalisadores 
através da técnica de ALD de ZrO2 sobre SBA-15 pura ou já impregnada com Ni5Ga3. 
Dentre os dois grupos de materiais preparados notou-se que mais ciclos de ALD foram 
favoráveis para a produção dos intermediários do metanol e que a impregnação de 
Ni5Ga3 após a ALD de ZrO2 sobre SBA-15 levou a reação a seguir apenas pela rota 
do formiato, diferente do que aconteceu com o outro grupo, sendo muito desejável 
para uma alta seletividade para metanol. 
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ABSTRACT 

 

Given the industrial development and large population growth in the last years, the 
uncontrolled emission of greenhouse gases, especially CO2, has generated great 
concern for the environment and life on Earth. Thereby, policies for containment and 
CO2 utilization began to be widely studied, as in the case of some reactions where CO2 
is converted into value-added products. Among several options for its use, the 
hydrogenation of CO2 to produce methanol has drawn a lot of attention because 
methanol is an important raw material for the industry and has a growing demand in 
the world market. Cu-based catalysts are the most used catalyst in this reaction, but 
more recently the discovery of Ni-Ga type catalysts with good activity at low pressures 
has grabbed the attention of the scientific community. Despite being promising, little 
has been studied about these catalysts and how they act in the reaction. In this context, 
this work aims to study supported and unsupported Ni-Ga alloy catalysts in methanol 
synthesis through CO2 hydrogenation at low pressures. The first part of this work seeks 
to understand the behavior of the unsupported Ni5Ga3 alloy, for example, which 
physicochemical characteristics of the alloy exert the biggest influence on the reaction, 
and which intermediates and reaction mechanisms take place on it. In this step, it was 
noticed that the particle size exerts a strong influence on the catalytic activity and that 
the reaction takes place through two reaction routes on the alloy, rWGS, and formate. 
The second part of the work explored the Ni5Ga3 alloy supported on basic oxides, in 
order to improve the catalytic activity, since the conversions and selectivity were low 
in the unsupported alloy. The use of supports improved the catalytic activity and the 
alloy supported on ZrO2 showed the best result, and it was concluded that it is due to 
the interaction strengths of the reaction intermediates and reagents with the Ni5Ga3-
ZrO2 interface. In the third step, the behavior of the alloy on mesoporous inert supports 
with high surface area (MCM-41 and SBA-15) was studied. It was observed through in 
situ analysis techniques that the decrease in the density of metallic sites disfavored 
the adsorption of CO on the surface and, therefore, lower selectivity and conversion to 
methanol was obtained compared to the reference sample. The fourth and last part of 
the work united the best basic support used in the second part with the best among 
the high-area mesoporous supports used in the third part, preparing new catalysts 
through the ALD technique of ZrO2 on pure SBA-15 or an already impregnated SBA-
15 with Ni5Ga3. Among the two groups of prepared materials, it was noted that more 
ALD cycles were favorable to produce methanol intermediates and that the 
impregnation of Ni5Ga3 after ALD of ZrO2 on SBA-15 led the reaction to follow only the 
formate route, different from what happened with the other group, being very desirable 
for a high selectivity for methanol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A emissão desenfreada de gases de efeito estufa desde o início da 

industrialização tem causado no mundo uma crise ambiental sem precedentes. O CO2 

é o gás emitido em maior quantidade e um dos que causam os maiores danos ao meio 

ambiente. Ao CO2 é atribuída a responsabilidade pelo aumento da temperatura média 

na Terra, o qual tem causado muita preocupação devido aos desastres ambientais 

que já se iniciaram e que podem piorar caso nada seja feito. Desde o final do século 

XX políticas de contenção de emissões de CO2 passaram a ser discutidas e algumas, 

como os acordos e protocolos ambientais, começaram a ser empregadas. Porém, 

pouco resultado consistente é alcançado através destas políticas e por isso, maneiras 

mais efetivas e de curto prazo passaram a ser estudadas a fim de diminuir a 

concentração do CO2 na atmosfera. É o caso do abatimento do CO2 através de sua 

utilização para produção de produtos de maior valor agregado. Dentre as diversas 

possibilidades, a hidrogenação para produção de metanol se mostra bastante 

interessante devido ao grande interesse comercial do metanol e a sua crescente 

demanda mundial. Para esta reação, os catalisadores mais utilizados e mais 

extensivamente estudados são a base de Cu. Porém, a descoberta recente de 

catalisadores do tipo Ni-Ga com boa atividade a pressões baixas e até a pressão 

ambiente chamou a atenção da comunidade científica. Apesar de serem promissores, 

ainda existem poucos estudos a respeito destes catalisadores e da relação de suas 

diversas características com a atividade catalítica. Além disso, há pouca informação 

a respeitos de mecanismos e intermediários de reação envolvendo esse tipo de 

catalisador, o que abre um leque de possibilidades para seus estudos. Devido a ele 

ser um catalisador promissor para esta reação, é importante que estudos sejam 

realizados para identificar mais profundamente suas características e como elas 

afetam na reação catalítica, para que assim se possa moldar catalisadores cada vez 

mais efetivos para a produção de metanol. Com base nisso, este trabalho tem como 

principal objetivo estudar através de métodos de preparação, uso de diferentes 

suportes e de propriedades texturais, as principais características de catalisadores de 

Ni-Ga que implicam em melhores resultados catalíticos para a produção de metanol. 

Neste trabalho é feito o estudo de diferentes tamanhos de partículas, manutenção da 

fase ativa durante a reação, o efeito da aplicação da fase ativa Ni5Ga3 em suportes 

com características básicas, em suportes inertes, porém de alta área superficial e a 
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combinação de área e basicidade em um único suporte. Além disso, buscou-se 

estudar os intermediários formados durante a reação nos diferentes grupos de 

materiais preparados, para assim avaliar a influência de cada propriedade distinta 

estudada na formação dos intermediários e dos mecanismos de reação. Em cada 

etapa do estudo foi possível identificar novas características dos catalisadores de Ni-

Ga que se relacionavam com sua atividade catalítica. Através das diversas técnicas 

de caracterização aplicadas foi possível entender como as características 

encontradas se relacionavam com os resultados catalíticos, contribuindo 

significativamente para uma melhor compreensão da relação de propriedades 

texturais e físico-químicas dos catalisadores do tipo Ni-Ga com o seu desempenho 

catalítico na reação de hidrogenação do CO2 para produção de metanol.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O CO2 e a crise ambiental 

 

A sociedade moderna alcançou nos últimos 150 anos um grande avanço 

científico e tecnológico, resultado do desenvolvimento industrial alavancado pela 

Revolução Industrial, no qual teve início na Inglaterra em meados do século XVIII 

(SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). O rápido desenvolvimento industrial causou 

grandes impactos na sociedade, como a possibilidade de produção em massa, 

aumentando a oferta de produtos no mercado e assim levando a preços mais atrativos 

para os consumidores (MARTINE; ALVES, 2015). Isso fez com que o modo de vida e 

o padrão de consumo das pessoas mudasse, mas com isso, houve também uma 

grande mudança na relação do homem com a natureza (ÁLVAREZ et al., 2017a; 

MARTINE; ALVES, 2015). A principal fonte de energia que possibilitou todo o avanço 

industrial obtido desde o século XVIII veio da queima de combustíveis fósseis 

(petróleo, gás natural e carvão) (OLAJIRE, 2013). Devido a queima desses 

combustíveis uma grande quantidade de dióxido de carbono (CO2) passou a ser 

produzido e emitido para a atmosfera (OLAJIRE, 2013). A Figura 1 ilustra os dados 

sobre a emissão de CO2 no mundo em bilhões de toneladas desde 1880 até 2015. 

Estes dados indicam a forte relação do aumento da quantidade de CO2 jogada para a 

atmosfera, alavancado pela Revolução Industrial, com o aumento progressivo na 

temperatura média da Terra. Os aumentos passam a ser mais expressivos a partir da 

segunda metade do século XX, onde a industrialização chega aos países mais pobres 

e se estabelece como novo modelo econômico, como aconteceu no Brasil, onde o 

desenvolvimento do setor industrial passou a ganhar força a partir da década de 1930 

(FREITAS, [s.d.]). É inegável que o clima na Terra muda desde o seu surgimento, 

porém, mudanças mais intensas e em intervalos de tempo menores vêm sendo 

observadas nas últimas  décadas (SANTOS, [s.d.]). Estudos indicam que a 

temperatura média da Terra aumentou 5 °C desde o fim da última era glacial até cerca 

de 10 mil anos atrás, porém previsões indicam que se pode aumentar os mesmos 5 

°C em apenas 200 anos caso o ritmo de aquecimento global continue nos próximos 

anos (INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, [s.d.]). 
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Figura 1 - Emissão de CO2 em bilhões de toneladas e temperatura média do planeta Terra 

por ano. 

 

 

Fonte: Global Carbon Project (GLOBAL CARBON PROJECT - FULL GLOBAL CARBON 

BUDGET, [s.d.]) e National Oceanic and Atmospheric Administration (NATIONAL CENTERS 

FOR ENVIRONMENTAL INFORMATION , [s.d.]). 

 

 O grande problema relacionado ao CO2 é devido a ele ser um dos grandes 

responsáveis pelo chamado efeito estufa (MOTA et al., 2014; RODHE, 1990). É 

importante ressaltar que o efeito estufa é essencial para a existência da vida na Terra 

como a conhecemos, pois sem ele a temperatura no planeta seria em torno de -18 °C 

(KWEKU et al., 2017). O efeito estufa acontece quando a radiação solar que incide na 

Terra é retida ao interagir com os gases de efeito estufa (CO2, CH4 e N2O), absorvendo 

a radiação solar e emitindo para a superfície da Terra na forma de calor. Parte dessa 

radiação não é retida e sai da atmosfera de volta para o espaço e é assim que o 

planeta consegue manter a temperatura (MOTA et al., 2014). Quando a concentração 

de gases de efeito estufa aumenta na atmosfera mais radiação irá se reter e 

consequentemente mais calor, levando assim a um aumento na temperatura do 

planeta.  
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Esses efeitos começaram a ser notados na década de 1980, quando algumas 

questões passaram a ser levantadas pelos cientistas a respeito do papel do CO2 nas 

mudanças climáticas (JUNGES; MASSONI, 2018). Na primeira conferência mundial 

sobre o clima, em 1979, a qual reuniu quase todos os especialistas sobre o clima, o 

primeiro alerta a respeito do CO2 foi lançado (JUNGES; MASSONI, 2018). A partir da 

década de 80 as evidências foram ganhando força e consenso na comunidade 

científica devido ao crescente número de estudos a respeito do assunto (JUNGES; 

MASSONI, 2018). A partir daí, o alerta foi acendido em todo o mundo e diversas 

conferências e acordos internacionais passaram a acontecer para tentar controlar o 

aumento da emissão de gases de efeito estufa, sendo o CO2 o principal vilão por ser 

o gás de maior concentração e de maior emissão (JUNGES; MASSONI, 2018; 

RODHE, 1990). A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(COP21) realizada em Paris em 2015, reuniu em torno de 195 países e teve como 

objetivo que seus signatários agissem para que a temperatura média do planeta sofra 

uma elevação abaixo de 2 °C até 2100 em comparação à temperatura média do 

planeta antes da Revolução Industrial. Porém para que esse objetivo seja alcançado 

é preciso diminuir as emissões e a concentração dos gases de efeito estufa na 

atmosfera, principalmente do CO2 (DE MIRANDA et al., 2018; ROY; CHEREVOTAN; 

PETER, 2018). 

Diversos estudos ao longo das últimas décadas já demonstraram que as 

emissões de CO2 são diretamente atribuídas ao crescimento econômico (MARDANI 

et al., 2019). O maior exemplo disso é a China e os EUA, que juntos detêm os maiores 

PIBs do mundo e são responsáveis por mais de 30 % da emissão de CO2 para a 

atmosfera provindo da queima de combustíveis fósseis (PETERS et al., 2020). Uma 

vez que as emissões de CO2 são atribuídas ao crescimento econômico, uma redução 

nas emissões pode não ser um resultado desejável em países emergentes e 

desenvolvidos (MARDANI et al., 2019). Outro ponto importante a se destacar é que a 

população global não para de crescer, o que leva a um contínuo aumento da demanda 

por energia, ou seja, mais combustíveis fósseis a serem queimados (ARTZ et al., 

2018). Algumas medidas já vêm sendo tomadas para tentar diminuir a emissão de 

CO2 sem afetar significativamente a economia, como o incentivo ao uso de energias 

e combustíveis renováveis, ao reflorestamento e a redução do desmatamento de 

florestas (MARDANI et al., 2019). Mesmo com essas medidas, ainda assim não seria 

suficiente para alcançarmos resultados satisfatórios em termos da redução da 
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concentração do CO2 na atmosfera em curto prazo. Uma alternativa que vem se 

mostrando bastante interessante para diminuir as emissões de CO2 é a chamada 

tecnologia de captura, utilização e armazenamento de carbono, chamada Carbon 

Capture Utilization and Storage (CCUS), a qual pode ser realizada em grande escala 

(DE MIRANDA et al., 2018). Essa tecnologia se baseia em centrais que realizam a 

captura de CO2 de fontes emissoras estacionárias, e nelas ocorre uma sequência de 

processos tecnológicos que têm como objetivo dar ao CO2 um destino diferente 

daquele que seria a sua simples emissão para a atmosfera. Dentro desta tecnologia 

tem-se a captura e estocagem (Carbon Capture and Storage – CCS) e a captura e 

utilização (Carbon Capture and Utilization – CCU) (ABANADES et al., 2017). A CCS 

consiste basicamente nas etapas de captura, seja ela química ou física, transporte por 

carbonodutos ou navios e a estocagem que pode ser geológica, em aquíferos ou na 

recuperação avançada de reservas de petróleo e gás exauridos (conhecido em inglês 

como EOR - enhanced oil recovery) (DE MIRANDA et al., 2018). Já a CCU consiste 

na utilização do CO2 capturado como matéria-prima para a produção de diversos 

insumos, como produtos químicos e combustíveis. A diferença entre CCS e CCU está 

na destinação final do CO2 capturado. Na CCS, o CO2 capturado é transferido para 

um local adequado para armazenamento de longo prazo, enquanto na CCU, o CO2 

capturado é convertido em produtos de interesse industrial (ATSBHA et al., 2021). A 

CCS requer que o CO2 seja comprimido, tornando-o adequado para transporte, 

armazenamento e monitoramento por longos períodos (ATSBHA et al., 2021). O risco 

potencial de vazamento e monitoramento contínuo do local são as principais 

desvantagens da CCS. Já a CCU utiliza o CO2 capturado e o transforma em produtos 

químicos de interesse industrial. O CCU é mais útil quando comparado ao CCS porque 

os produtos de valor agregado obtidos com a utilização do CO2 podem ser usados 

como matéria-prima para a mitigação do CO2 (ATSBHA et al., 2021). Além disso, a 

CCU também não tem possibilidade de vazamento de CO2, como na CCS, o que o 

torna promissor em termos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente (ATSBHA 

et al., 2021). O uso do CO2 na CCU como matéria-prima pode ser uma alternativa 

bastante interessante e promissora, já que contribuiria não apenas para aliviar as 

mudanças climáticas globais causadas pelo aumento das emissões de CO2, mas 

também oferecer um grande desafio na exploração de novos conceitos e 

oportunidades para o desenvolvimento catalítico e industrial (ÁLVAREZ et al., 2017a; 

SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). 
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2.2 A utilização do CO2 como matéria-prima para a síntese de produtos 

 

O CO2 é uma molécula de alta estabilidade termodinâmica (ΔG = - 400 kJ.mol-

1), possui baixa reatividade e duas ligações carbono-oxigênio fortes. Por isso, sua 

conversão química e utilização econômica se torna um desafio científico e industrial 

(ROY; CHEREVOTAN; PETER, 2018). Alguns setores da indústria utilizam o CO2 

diretamente, como por exemplo na indústria de alimentos e bebidas, onde ele é 

utilizado na carbonatação de bebidas, como conservante, gás de embalagem, como 

solvente para a extração de sabores e no processo de descafeinação (MOTA et al., 

2014; OLAJIRE, 2013; SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). Na indústria farmacêutica 

o CO2 é usado como estimulante respiratório e como intermediário na síntese de 

fármacos. No entanto, essas aplicações sofrem de uma limitação pois necessitam que 

as fontes que produzem o CO2 sejam de alta pureza (CUÉLLAR-FRANCA; 

AZAPAGIC, 2015).  

O CO2 vem sendo estudado principalmente para a síntese de produtos 

químicos e combustíveis. Ele pode ser convertido, por exemplo,  através de reações 

de carboxilação, onde a molécula de CO2 é usada como precursor de compostos 

orgânicos, como carbonatos, acrilatos e polímeros (CUÉLLAR-FRANCA; AZAPAGIC, 

2015). Além destes usos, o CO2 também pode ser usado em reações de redução onde 

as ligações C=O são quebradas para gerar produtos como o metano, mais conhecido 

como reação de Sabatier (1), metanol (2), monóxido de carbono através da reverse 

Water Gas Shift (rWGS) (3) ácido fórmico (4), ureia (5), éter dimetílico (6), gás de 

síntese, através da reforma a seco do metano (7), álcoois superiores (8) e 

hidrocarbonetos de cadeias mais longas (9) (ATSBHA et al., 2021; CUÉLLAR-

FRANCA; AZAPAGIC, 2015). As reações de redução do CO2 utilizando o H2 são as 

reações mais utilizadas para valorizar o CO2 devido a possibilidade de gerar uma 

ampla gama de produtos de interesse industrial (DE MIRANDA et al., 2018; ROY; 

CHEREVOTAN; PETER, 2018; SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). A Figura 2 ilustra 

um esquema para uma geração sustentável de produtos derivados da hidrogenação 

do CO2. 

 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂                                                                                                                  (1)        

𝐶𝑂2 + 3𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂                                                                                                              (2) 

𝐶𝑂2 + 𝐻2 ⇌ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂                                                                                                                         (3) 
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𝐶𝑂2 + 𝐻2 ⇌ 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻                                                                                                                             (4) 

𝐶𝑂2 + 2𝑁𝐻3 ⇌ (𝑁𝐻2)2𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂                                                                                                     (5) 

2𝐶𝑂2 + 6𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3 + 3𝐻2                                                                                                        (6) 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 ⇌ 2𝐶𝑂 + 2𝐻2                                                                                                                    (7) 

𝑛𝐶𝑂2 + 3𝑛𝐻2 ⇌ 𝐶𝑛𝐻2𝑛+1𝑂𝐻 + (2𝑛 − 1)𝐻2𝑂                                                                               (8) 

𝑛𝐶𝑂2 + 3𝑛𝐻2 ⇌ (𝐶𝐻2)𝑛 + 𝑛𝐻2𝑂                                                                                                      (9) 

 

Figura 2 - Esquema para uma geração sustentável de produtos através da hidrogenação do 

CO2.  

 

Fonte: Adaptado de X. Nie et al (NIE et al., 2019). 

 

Como já dito anteriormente o CO2 é uma molécula de alta estabilidade e baixa 

reatividade, por isso para romper sua barreira energética é necessário a aplicação de 

reagentes ricos energeticamente, para assim poder ser utilizado em reações de 

síntese de outros produtos, com os listados acima (MEYLAN; MOREAU; ERKMAN, 

2015; OLAJIRE, 2013). O hidrogênio é um exemplo de material de alta energia, 

podendo ser usado como reagente para reações com o CO2 (MEYLAN; MOREAU; 

ERKMAN, 2015; OLAJIRE, 2013). Os métodos tradicionais de produção de H2 contam 

com o uso de combustíveis fósseis e, portanto, produzem grandes quantidades de 

CO2, sendo assim indesejável para a aplicação em questão (ÁLVAREZ et al., 2017a). 

Por isso, a energia primária usada para a produção de H2 deve ser renovável para 

garantir a sustentabilidade de todo o processo (MEYLAN; MOREAU; ERKMAN, 2015; 

OLAJIRE, 2013; SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). Um dos métodos mais 

promissores de geração de H2 sustentável, com alta pureza e sem custos de 

separação adicionais é a eletrólise da água (BAI et al., 2021; SAEIDI; AMIN; 
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RAHIMPOUR, 2014). As plantas de eletrólise industrial podem produzir hidrogênio 

com cerca de 50-70 % de eficiência (SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). Porém, a 

principal questão desse processo é alcançar a produção de eletricidade com baixo 

custo e baixa emissão de carbono (SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). 

Além da aplicação de reagentes ricos energeticamente, como o H2, o uso da 

temperatura também pode ser uma estratégia para que ocorra a ativação da molécula 

de CO2 (SAEIDI; AMIN; RAHIMPOUR, 2014). Porém, mesmo que sejam garantidos 

equilíbrios termodinâmicos favoráveis para a conversão de CO2 através do aumento 

da temperatura, a cinética de tal processo pode ser desfavorável para sua realização 

prática (OLAJIRE, 2013). Infelizmente, a cinética de muitas conversões de CO2 é 

muito lenta (OLAJIRE, 2013). Portanto, qualquer progresso no uso de CO2 como um 

reagente útil só surgirá através do uso de catalisadores eficientes (XI et al., 2021). Na 

Figura 3 estão ilustrados os principais produtos obtidos através de reações de 

hidrogenação do CO2, indicando também os seus principais catalisadores e as 

entalpias de formação para cada produto. Nota-se que os catalisadores a base de Cu 

são utilizados em quase todas as reações de hidrogenação e que todas as reações 

de hidrogenação são exotérmicas, exceto a rWGS. As propriedades termodinâmicas 

determinam que temperaturas de reação mais baixas e pressões mais altas são mais 

favoráveis para a síntese de álcoois e hidrocarbonetos (NIE et al., 2019). 

A síntese de metanol é uma das reações mais importantes dentre os diversos 

produtos de reações de hidrogenação do CO2 (ABANADES et al., 2017). O metanol é 

um produto de grande interesse principalmente devido ao seu potencial como matéria-

prima para as indústrias petroquímicas (ABANADES et al., 2017). Por isso, os 

próximos capítulos darão destaque na reação de hidrogenação do CO2 para produção 

de metanol, com enfoque em propriedades como a termodinâmica da reação, 

mecanismos pelo qual a mesma pode ocorrer, catalisadores mais usados etc. 
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Figura 3 - Principais produtos obtidos através da hidrogenação do CO2 juntamente com os 

catalisadores mais comumente utilizados e as entalpias de formação para cada produto. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.3 Metanol  

 

O metanol é um álcool líquido inflamável e que possui ponto de ebulição em 

64,7 °C (METANOL MSDS - 822283 - MERCK, [s.d.]). É um material tóxico, que caso 

ingerido pode causar cegueira e em altas doses, a morte (METANOL MSDS - 822283 

- MERCK, [s.d.]). Apesar disso, o metanol é um material que possui diversas utilidades 

principalmente para a indústria e por isso possui alta demanda (IAQUANIELLO et al., 

2017). O metanol possui inúmeras aplicações, sendo muito utilizado na indústria 

química e farmacêutica como solvente e como combustível em aviões a jato e em 

carros de corrida (ATSONIOS; PANOPOULOS; KAKARAS, 2016; BOZZANO; 

MANENTI, 2016; LIU; BAEK; SOMORJAI, 2018). Também é muito utilizado como 

matéria prima para síntese de formaldeído, ácido acético e de metil-terc-butil-éter (BAI 

et al., 2021; GRACIANI et al., 2014). Outro uso muito importante do metanol é na 

reação de transesterificação de triglicerídeos para produção do biodiesel (Figura 4) 

(RASTEIRO, 2017). Devido aos seus diversos usos a demanda mundial de metanol 

vem crescendo progressivamente, como mostra o gráfico na Figura 5. Em 2020 a 
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demanda por metanol superou 90 milhões de toneladas métricas e as perspectivas 

são que sua produção passe das 100 milhões de toneladas métricas até 2023 (NGW 

MAGAZINE, [s.d.]). 

 

Figura 4 - Representação da reação de transesterificação de triglicerídeos para produção do 

biodiesel. 

 

 

Fonte: Rasteiro, L. F (RASTEIRO, 2017). 

 

Figura 5 - Demanda global de metanol. 

 

Fonte: Adaptado de naturalgasworld.com (NGW MAGAZINE, [s.d.]). 

 

O metanol também é conhecido como “álcool da madeira”, devido ao seu 

processo de obtenção mais antigo conhecido, no qual a fração líquida extraída da 

madeira era destilada e assim se obtinha o metanol (DIN et al., 2019). Por muito tempo 

esse foi o único processo pelo qual se obtinha metanol. Atualmente o metanol é 
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produzido através da reação do gás de síntese (10), no qual é obtido através da 

reforma do gás natural (11), originado de fontes fósseis (HARRIS et al., 2021; 

IAQUANIELLO et al., 2017; MOTA et al., 2014). 

 

𝐶𝑂 + 2𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻3𝑂𝐻                                       ∆𝐻298𝑘 = −22,0 𝑘𝑐𝑎𝑙. 𝑚𝑜𝑙−1                             (10) 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 3𝐻2                                ∆𝐻298𝑘 = +49,0 𝑘𝑐𝑎𝑙. 𝑚𝑜𝑙−1                             (11) 

 

Os primeiros estudos para a produção de metanol a partir do gás de síntese 

tiveram início no século XIX (MOTA et al., 2014). A empresa BASF deteve as primeiras 

patentes sobre a produção de metanol através do gás de síntese em 1913 (DIN et al., 

2019). Em 1923 a produção atingiu escala industrial, onde utilizava-se um processo a 

alta pressão (300 bar), temperatura de operação acima de 300 °C e catalisadores de 

ZnO-Cr2O3 (DIN et al., 2019; MOTA et al., 2014). Esse processo foi dominante para 

produção de metanol até a primeira metade do século XX (DIN et al., 2019; MOTA et 

al., 2014). Devido as melhorias no processo de produção do gás de síntese, 

principalmente por eliminar impurezas contendo enxofre e organoclorados, 

catalisadores mais ativos a base de CuO-ZnO tornaram-se uma alternativa para o 

processo (MOTA et al., 2014). Com a aplicação destes materiais como catalisadores 

foi possível que o processo fosse realizado a pressões e temperaturas menores (50-

100 bar e 200-300 °C) (DIN et al., 2019; HUŠ et al., 2017; LIU et al., 2003). A partir da 

segunda metade do século XX os catalisadores do tipo CuO-ZnO se tornaram 

predominantes para aplicação no processo de produção de metanol pelo gás de 

síntese (MOTA et al., 2014). No entanto, essa classe de catalisadores sofria de 

limitações como a sinterização, que levava a perda de atividade catalítica, e também 

por terem baixa estabilidade térmica (LIU et al., 2003). Os catalisadores a base de 

cobre e zinco só se estabeleceram completamente no mercado para reações em 

pressões menores (50 -100 bar) quando passou-se a estudar o uso de suportes e 

promotores. Além disso, novos métodos de preparação também ajudaram a melhorar 

as propriedades, levando-os a melhorias na atividade catalítica (MOTA et al., 2014). 

A partir de então, a reação do gás de síntese para produção de metanol passou 

a ser largamente estudada, buscando melhorias no processo e catalisadores mais 

eficientes. Entre os diversos estudos realizados, alguns notaram que em condições 

industriais o CO2 presente na mistura do gás de síntese (CO2/CO/H2) era o  

responsável por grande parte do metanol produzido (DIN et al., 2019). Com essas 
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evidências, o CO2 começou a ser estudado na sua hidrogenação para produção de 

metanol na presença dos catalisadores de CuO-ZnO (MOTA et al., 2014). 

 

2.4 Aspectos termodinâmicos da reação de hidrogenação do CO2 a metanol  

 

Por ser uma molécula muito estável, o CO2 necessita de reagentes ricos 

energeticamente, como é o caso do H2, para que o processo seja 

termodinamicamente mais favorável (SANCHO-SANZ; KORILI; GIL, 2021). Além de 

um reagente rico energeticamente, o uso de temperatura e a aplicação de um 

catalisador são primordiais para se alcançar conversões e seletividades para os 

produtos desejados (NIE et al., 2019). Devido a estes fatores, a hidrogenação do CO2 

para produção de metanol é dita como altamente afetada pela termodinâmica e pela 

cinética do processo (LIU et al., 2003). O uso de um catalisador afeta diretamente a 

cinética da reação fazendo com que a mesma ocorra de maneira mais rápida ao 

diminuir a energia necessária para que a reação aconteça (NIE et al., 2019; RA et al., 

2020). 

A questão termodinâmica do processo da hidrogenação do CO2 para produção 

de metanol envolve diversos fatores, como a pressão, a temperatura e a razão H2/CO2 

(AHMAD; UPADHYAYULA, 2019). Ahmad e colaboradores (AHMAD; 

UPADHYAYULA, 2019) mostraram através de cálculos da variação de energia livre 

de Gibbs (∆G) que o aumento da temperatura leva a um aumento de ∆G, implicando 

em um favorecimento da reação em baixas temperaturas. Esse mesmo fato pode ser 

observado através da entalpia da reação, que como já mostrado anteriormente na 

equação (2) da seção 2.2, a hidrogenação do CO2 para metanol é exotérmica, sendo 

favorecida em temperaturas menores (ÁLVAREZ et al., 2017a). 

As Figuras 6 e 7 apresentam gráficos referentes as conversões e seletividades 

no equilíbrio em função da temperatura para a hidrogenação do CO2 a metanol 

variando a pressão e a razão H2/CO2, respectivamente. A influência da pressão e da 

temperatura são notadas através dos gráficos, onde pode-se ver que a seletividade 

para metanol diminui com o aumento da temperatura em qualquer pressão aplicada, 

já que esta é uma reação exotérmica (AHMAD; UPADHYAYULA, 2019). Ao variar a 

pressão, nota-se um aumento da seletividade para metanol, que pode ser explicado 

pelo Princípio de Le Châtelier. Devido ao desequilíbrio no número de mols de produtos 
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e reagentes, para restabelecer o equilíbrio é necessário aplicação de pressão 

(ÁLVAREZ et al., 2017a; CAMPBELL, 1985). Já o gráfico de conversão apresenta um 

comportamento um pouco diferente. Em temperaturas menores observa-se o aumento 

da conversão com o aumento da pressão. Em todas as pressões, exceto a 1 bar, 

ocorre uma diminuição da conversão até temperaturas um pouco acima de 200 °C, 

depois uma pequena estabilidade e por fim, a conversão passa a aumentar com o 

aumento da temperatura. O esperado era que a conversão diminuísse com o aumento 

contínuo da temperatura, porém em temperaturas mais altas (> 250 °C) outras 

reações passam a concorrer com a hidrogenação do CO2 para metanol, como é o 

caso, principalmente, da rWGS, sendo uma reação endotérmica e favorecida em 

temperaturas altas (WANG et al., 2021a). A seletividade para metanol e 

principalmente a conversão do CO2 também sofrem influência ao variar a razão de 

H2/CO2 alimentado (AHMAD; UPADHYAYULA, 2019). A seletividade a metanol e a 

conversão aumentam ao aumentar a razão de H2/CO2 alimentado, já que ocorre um 

aumento no volume de reagentes, o que desloca a reação no sentido dos produtos 

para estabelecer o equilíbrio, segundo o Princípio de Le Châtelier (CAMPBELL, 1985).  

 

Figura 6 - a) Conversão e b) seletividade no equilíbrio para metanol em função da temperatura 

em diferentes pressões. 

 

 

Fonte: Adaptado de K. Ahmad et al (AHMAD; UPADHYAYULA, 2019). 
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Figura 7 - a) Conversão de equilíbrio e b) seletividade para metanol em função da temperatura 

em diferentes razões H2/CO2. 

 

 

Fonte: Adaptado de K. Ahmad et al.(AHMAD; UPADHYAYULA, 2019) 

 

Portanto, pelas questões termodinâmicas a reação de hidrogenação do CO2 

para produção de metanol é favorecida em pressões e razões H2/CO2 altas e 

temperaturas baixas. Em questões cinéticas, o uso de um catalisador irá acelerar a 

ocorrência da reação, diminuindo a energia necessária para que a mesma aconteça 

(RA et al., 2020). 

 

2.5 Ativação do CO2 e mecanismos pelo qual acontecem a hidrogenação do 

CO2 a metanol  

 

A reação de hidrogenação do CO2 para produção de metanol tem como 

principal reação competitiva a rWGS (3), que leva a formação de CO + H2O (DANG et 

al., 2019). O CO produzido pela rWGS pode, ao invés de se dessorver como CO 

gasoso, sofrer subsequentes hidrogenações e assim gerar metanol (KATTEL et al., 

2016). A Figura 8 ilustra dois mecanismos para hidrogenação do CO2 a metanol 

propostos por Kattel e colaboradores (KATTEL et al., 2016), a rota chamada rWGS + 

hidrogenação do CO e a rota do formiato. A rota que a reação irá seguir dependerá 

de como o CO2 for hidrogenado. Quando o CO2 é hidrogenado no átomo de oxigênio, 

produzindo *HOCO, a reação segue pela rota rWGS + hidrogenação do CO. Quando 

o CO2 é hidrogenado no átomo de carbono, produzindo *HCOO, a reação segue pela 

rota do formiato (KATTEL et al., 2016; SHARMA et al., 2021). A rota pela qual a reação 
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irá ocorrer e seu sucesso na produção de metanol também irá depender das 

interações dos reagentes e intermediários de reação com o catalisador utilizado 

(KATTEL et al., 2016; WANG et al., 2021a). 

A primeira etapa para ambas as rotas é a ativação do CO2 sobre o catalisador. 

Devido à sua natureza inerte, a ativação de CO2 é uma etapa crítica na cinética da 

reação durante sua conversão catalítica (NIE et al., 2019). O processo mais comum 

de ativação do CO2 ocorre no recebimento de elétrons pelo CO2 para enfraquecer 

suas ligações C=O (NIE et al., 2019).  A transferência de elétrons entre a molécula de 

CO2 e  a superfície do catalisador induz a molécula a se quimissorver na forma de 

CO2 
δ- em configuração angular (KATTEL et al., 2016; NIE et al., 2019). No geral, as 

reações catalíticas preferem prosseguir através do CO2 adsorvido quimicamente, o 

que reduz as barreiras de ativação para a sua conversão. No entanto, também há 

casos em que as reações ocorrem com o CO2 fisissorvido ou em fase gasosa (NIE et 

al., 2019). 

 

Figura 8 - Esquema de reação para hidrogenação do CO2 para CH3OH através das rotas 

rWGS + Hidrogenação do CO e Formiato. *Indica espécies adsorvidas. 

 

Fonte: S. Kattel et al (KATTEL et al., 2016). 
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A energia de ativação do CO2 em superfícies mono e bimetálicas geralmente é 

mais fraca em comparação a superfícies de óxidos e a interfaces compostas por um 

metal suportado em um óxido (NIE et al., 2019; SHARMA et al., 2021). A Tabela 1 

mostra alguns valores de energia de adsorção (Eads) do CO2 para superfícies 

metálicas, óxidos e metais suportados em óxidos. Em um estudo feito por Nie e 

colaboradores (NIE et al., 2019) notou-se através de cálculos de Density Functional 

Theory (DFT) para um catalisador de Co/ZrO2 que a força de adsorção do CO2 segue 

a ordem: interface > vacância de oxigênio > sítio metálico (NIE et al., 2019). Como já 

visto, no caso dos sítios metálicos a quimissorção do CO2 é muito fraca e em alguns 

casos a interação do CO2 com a superfície do catalisador ocorre por fisissorção, o que 

pode levar a baixas conversões de CO2 nesse tipo de catalisador (NIE et al., 2019). A 

ativação do CO2 em superfícies de óxidos metálicos ocorre através da formação de 

carbonatos ou em vacâncias de oxigênio como é o caso do In2O3, onde o CO2 é 

ativado ao preencher a vacância com um de seus oxigênios (NIE et al., 2019; 

SHARMA et al., 2021). Nos catalisadores de metais suportados em óxidos a ativação 

do CO2 se dá na interface metal-óxido, no qual o átomo de carbono interage com o 

metal e um dos átomos de oxigênio interage com o óxido (NIE et al., 2019). A Figura 

9 ilustra as formas citadas de ativação do CO2 nos diferentes tipos de catalisadores.  
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Tabela 1 - Energias de adsorção (Eads) do CO2 para diversos tipos de superfícies de 

catalisadores. 

Catalisador 
Energia de adsorção 

(Eads) do CO2 (eV)* 
Referência 

Ni (100) -0,05 (ADIDHARMA et al., 2017) 

Ni (111) -0,02 (ADIDHARMA et al., 2017) 

Pt (111) -0,11 (ADIDHARMA et al., 2017) 

Co (001) 0,19 (ADIDHARMA et al., 2017) 

Cu (111) -0,23 (GUAN et al., 2021) 

In2O3  -0,61 (WANG et al., 2021a) 

CeO2 -0,19 (WANG et al., 2021a) 

ZrO2 -0,24 (WANG et al., 2021a) 

TiO2 -0,17 (WANG et al., 2021a) 

Cu/TiO2 -0,32 (KATTEL et al., 2016) 

Cu/ZrO2 -1,18 (KATTEL et al., 2016) 

*Para os cálculos teóricos de Eads foram utilizados modelos de catalisadores do tipo slab. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 9 - Representação das configurações de adsorção do CO2 em diferentes superfícies. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Além da ativação do CO2, a etapa de ativação do H2 também é crucial para que 

a reação ocorra. A ativação do H2 acontece quando ele é adsorvido dissociativamente 

sobre a superfície do catalisador (ÁLVAREZ et al., 2017b). Essa etapa geralmente 
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ocorre sobre superfícies metálicas, mas há exceções, como o caso do catalisador 

In2O3 onde o H2 se dissocia em uma vacância de oxigênio rodeada por 3 átomos de 

In (NIE et al., 2019).  

Para que a reação de hidrogenação do CO2 seja seletiva para metanol tanto pela 

rota rWGS + Hidrogenação do CO, quanto pela rota do formiato é preciso que os 

reagentes e intermediários formados tenham interações de força intermediárias com 

o catalisador, para que não ocorra nem o envenenamento do sítio ativo e nem que o 

intermediário se dessorva antes de sofrer as hidrogenações (KATTEL et al., 2016). O 

caso mais comum ocorre com o CO, pois quando a rota segue pela rWGS + 

Hidrogenação do CO, se o CO estiver muito fortemente ligado a superfície do 

catalisador ele envenena o sítio e caso a interação seja muito fraca ele se dessorve 

na forma de CO gasoso (KATTEL et al., 2016; SHARMA et al., 2021). Por isso, um 

dos principais desafios que imperam nesta reação está em encontrar um catalisador 

que consiga estabilizar tanto os intermediários como os reagentes. 

 

2.6 Catalisadores empregados na hidrogenação do CO2 a metanol 

 

Desde que se começou a estudar a reação de hidrogenação do CO2 para 

produção de metanol os catalisadores a base de Cu-ZnO são de longe os mais 

utilizados e com o maior número de publicações na literatura (KATTEL et al., 2016). 

Isso porque eles já eram utilizados industrialmente nas reações de hidrogenação do 

CO, mais precisamente o catalisador Cu-ZnO/Al2O3 (BAO et al., 2019). Catalisadores 

não baseados em Cu passaram a ser estudados como uma alternativa e têm ganhado 

maior atenção nos últimos anos, como por exemplo, catalisadores com base em Pd 

(JIANG et al., 2020a; RUI et al., 2017), catalisadores bimetálicos (FIORDALISO et al., 

2015; JIANG et al., 2015; STUDT et al., 2014), catalisadores a base de In2O3 (MARTIN 

et al., 2016; WANG et al., 2021a) e MOFs (GUTTERØD et al., 2020; 

PUSTOVARENKO et al., 2020; RUNGTAWEEVORANIT et al., 2016). A Figura 10 

mostra os tipos de catalisadores mais usados para a síntese de metanol através da 

hidrogenação do CO2. Nas seções seguintes será feito um breve levantamento sobre 

alguns dos principais grupos de catalisadores estudados para a hidrogenação do CO2 

a metanol.    
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Figura 10 - Catalisadores mais usados para a síntese de metanol através da hidrogenação do 

CO2. 

 

Fonte: Adaptado de S. Saeidi et al (SAEIDI et al., 2021) 

 

2.6.1 Catalisadores a base de Cu 

 

Desde o início dos estudos da hidrogenação do CO2 para produção de metanol 

os catalisadores baseados em Cu vêm sendo extensivamente estudados (ÁLVAREZ 

et al., 2017a; SAEIDI et al., 2021). Por si só o Cu possui baixa atividade para a síntese 

de metanol, de forma que os promotores são necessários (SAEIDI et al., 2021). O 

catalisador Cu-ZnO-Al2O3 tradicional (50–70 % mol CuO, 20–50 % ZnO, 5–20 % 

Al2O3) atinge eficiências de conversão de ~ 30 % com uma seletividade para metanol 

de 30-70 % a 220-300 °C e <50 bar (NAVARRO-JAÉN et al., 2021). O baixo custo do 

catalisador, aliado à sua alta atividade, são as razões de seu destaque (NAVARRO-

JAÉN et al., 2021). A alta dispersão do metal e alta estabilidade deste catalisador são 

relacionadas à estrutura única que é alcançada após a redução, onde as 

nanopartículas de ZnO atuam como espaçadores entre as partículas de Cu0 e o Al2O3 

aumenta a estabilidade térmica e química (ÁLVAREZ et al., 2017a). Geralmente a 

atividade de catalisadores a base de Cu está relacionada a sua área metálica exposta 

e a sinergia entre Cu-Zn (ÁLVAREZ et al., 2017a; NAVARRO-JAÉN et al., 2021). Para 
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este tipo de material a dispersão máxima é alcançada através do método de síntese, 

no qual de longe o mais usado é a coprecipitação (ÁLVAREZ et al., 2017a; 

NAVARRO-JAÉN et al., 2021). 

Apesar de muito utilizada, a alumina possui carácter hidrofílico, no qual foi 

apontado como uma provável razão para a desativação do catalisador, já que a reação 

produz água juntamente com metanol (GUIL-LÓPEZ et al., 2019). Para tentar resolver 

este problema, passou-se a estudar promotores menos hidrofílicos, como a ZrO2, que 

também é um material com caráter mais básico, no qual favorece a adsorção de CO2 

(NAVARRO-JAÉN et al., 2021). Diversos artigos na literatura pontuam que a principal 

característica ligada a boa atividade de catalisadores de Cu suportados em ZrO2 está 

relacionado a maior dispersão do metal sobre o suporte, além de uma influência da 

interface Cu-ZrO2 na atividade catalítica (DANG et al., 2019). A presença de ZrO2 

estabiliza as espécies Cu+ em ambientes redutores evitando sua desativação (GUIL-

LÓPEZ et al., 2019). Outra característica importante do suporte de ZrO2 que foi notado 

na literatura é a grande influência da fase cristalina utilizada (ÁLVAREZ et al., 2017a). 

Witoon e colaboradores (WITOON et al., 2016) e Samson e colaboradores (SAMSON 

et al., 2014) reportaram que a fase tetragonal da zircônia em catalisadores Cu/ZrO2 

apresentou o maior TOF frente as fases amorfa e monoclínica. Além destes fatores 

citados, outro ponto de grande influência na atividade catalítica é o método de 

preparação, porém este tópico será abordado com maior abrangência na seção 2.8.  

Os suportes CeO2 e Ga2O3 foram outros materiais usados em combinação com 

Cu-ZnO (SAEIDI et al., 2021). A presença de uma pequena quantidade de Ga3+ em 

sistemas Cu/ZnO pode facilitar a redução térmica de ZnO e, consequentemente, 

podem ser geradas nanopartículas de Cu-ZnOx altamente ativas (GUIL-LÓPEZ et al., 

2019). O óxido de cério (CeO2) também foi estudado em combinação com o Cu na 

hidrogenação do CO2 a metanol (GUIL-LÓPEZ et al., 2019). Os resultados da 

literatura revelam que os catalisadores de Cu suportados em CeO2 exibem melhor 

atividade e seletividade do que o catalisador monometálico de Cu, o que se deve as 

interações do suporte de CeO2 com as nanopartículas de Cu. O catalisador Cu/CeO2 

mostra alta seletividade a metanol devido à formação de intermediários de carbonato, 

que estão intimamente relacionados às vacâncias de oxigênio presentes em Cu/CeO2 

(GUIL-LÓPEZ et al., 2019). Um estudo feito por Arena e colaboradores (ARENA et al., 

2013a, 2013b) mostrou a contribuição do suporte óxido para sistemas Cu-ZnO, onde 

eles utilizaram Al2O3, CeO2 e ZrO2. A reatividade dos catalisadores seguiu a sequência 
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CuZnZr > CuZnAl > CuZnCe. A melhor atividade do catalisador com ZrO2 foi atrelado 

a maior área de Cu exposta e a maior dispersão, juntamente com uma boa capacidade 

em adsorver CO2. Já no catalisador suportado em CeO2 houve uma forte adsorção de 

CO2, o que foi prejudicial para a atividade catalítica (ARENA et al., 2013a, 2013b). Por 

estes fatores os catalisadores a base de Cu-ZnO/ZrO2 têm sido muito estudados na 

literatura. A Tabela 2 apresenta alguns exemplos de catalisadores a base de Cu da 

literatura e sua atividade na hidrogenação do CO2 para metanol. 

 

Tabela 2 - Atividade catalítica na hidrogenação do CO2 a metanol de alguns catalisadores da 

literatura a base de Cu. 

Catalisador 
Condições de 

reação 
SCH3OH (%) XCO2 (%) Ref. 

Cu-ZnO/Al2O3 
T= 270 °C 

P= 50 bar 
43,7 23,7 (DANG et al., 2019) 

Cu-ZnO/ZrO2 
T= 240 °C 

P= 30 bar 
54,1 12,1 

(ÁLVAREZ et al., 

2017a) 

Cu-ZnO/CeO2 
T= 280 °C 

P= 50 bar 
37,0 12,8 

(GUIL-LÓPEZ et al., 

2019) 

Cu-ZnO/Ga2O3 
T= 240 °C 

P= 45 bar 
50,0 27,0 (DANG et al., 2019) 

Cu/ZrO2 
T= 280 °C  

 P= 30 bar 
32,0 12,0 

(ÁLVAREZ et al., 

2017a) 

Cu/CeO2 
T= 280 °C 

P= 20 bar 
23,0 1,5 

(OUYANG; TAN; 

LIU, 2017) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Embora esses catalisadores já tenham sido extensivamente estudados, sua 

desativação, sinterização e segregação de fases nos processos de hidrogenação do 

CO2 criaram grandes incentivos para a exploração de novos materiais (SAEIDI et al., 

2021). Pesquisas mais recentes descobriram alguns catalisadores não baseados em 

Cu com excelente atividade e estabilidade em pressão ambiente, o que motivou ainda 

mais as pesquisas por materiais não baseados em Cu (RA et al., 2020). 
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2.6.2 Outros tipos de catalisadores 

 

Dentre os grupos de catalisadores não baseados em Cu, os catalisadores de Pd 

e In2O3 se destacam por sua boa atividade catalítica. Em 2016 o grupo de pesquisa 

do Dr. Pérez-Ramírez descobriu que o In2O3 suportado em ZrO2 possui uma 

produtividade para metanol de 0,35 gCH3OH·gcat
−1.h−1 (T = 300 °C, P = 50 bar, GHSV = 

16 000 h−1 e H2/CO2 = 4), no qual é significativamente maior do que para o catalisador 

industrial Cu-ZnO/Al2O3 nas mesmas condições (0,15 gCH3OH·gcat
−1.h−1) (MARTIN et 

al., 2016). Também foi relatado que os catalisadores In2O3/ZrO2 exibem 100 % de 

seletividade para metanol, independentemente da temperatura utilizada e mantêm 

excelente estabilidade por 1000 h, diferente do que acontece com o catalisador 

industrial, que sofre de alta desativação (Figura 11a). As vacâncias de oxigênio que o 

catalisador In2O3/ZrO2 possui agem como sítio ativo e o ZrO2 previne a sinterização 

das partículas de In2O3 (MARTIN et al., 2016). As soluções sólidas de óxidos também 

são grandemente exploradas na literatura. Wang e colaboradores (WANG et al., 2017) 

prepararam uma solução sólida de ZnO-ZrO2, onde o Zn2+ é incorporado a rede do 

ZrO2 com alta dispersão. O catalisador exibiu altas taxas de formação de metanol 

(7,75 molCH3OH.kgcat
−1.h−1) e boa seletividade (87 %) em condições industriais (T = 300 

°C e P = 20 bar), porém a conversão foi de apenas 3,4 %. O fato mais interessante é 

que este catalisador mostrou boa estabilidade durante 550 h mesmo na presença de 

SO2 e H2S, que são espécies comuns em fontes de CO2 provindos da queima da 

biomassa e de carvão. O efeito sinérgico entre os sítios de Zn e Zr na interface 

desempenha um papel crucial no aprimoramento observado no desempenho e 

estabilidade catalítica. A adsorção e ativação de H2 e CO2 ocorrem na interface dos 

sítios Zr-Zn, em vez de separadamente no sítio individual, devido ao efeito sinérgico 

entre Zr-Zn (WANG et al., 2017). 

A classe de catalisadores intermetálicos também tem se destacado muito na 

literatura, dentre eles os catalisadores de Pd-Ga. Os primeiros trabalhos utilizando Pd 

e Ga revelaram que os catalisadores de Pd suportados em Ga2O3 tiveram um bom 

desempenho na produção de metanol em comparação com outros suportes, como 

Al2O3, Cr2O3, TiO2 e ZrO2 (JIANG et al., 2020b). Collins e colaboradores (COLLINS et 

al., 2012) atribuíram esse bom desempenho à formação de compostos intermetálicos 

de Pd-Ga após a redução, que fornecem hidrogênio atômico via spillover para a 

superfície do óxido. Com isso, os carbonatos adsorvidos na superfície de Ga2O3 são 



43 
 

hidrogenados para formiato, espécies metoxi e metanol (ZHONG et al., 2020). Em 

2015 Fiordaliso e colaboradores (FIORDALISO et al., 2015) prepararam um 

catalisador bimetálico de GaPd2/SiO2, que apresentou TOF superior ao catalisador de 

CuZnO/Al2O3 convencional em pressão ambiente, além de menor produção de CO 

(Figura 11b). 

 

Figura 11 - Desempenho catalítico de catalisadores não baseados em Cu em comparação 

com catalisadores industriais baseados em Cu: a) In2O3/ZrO2 e b) GaPd2/SiO2. 

 

 
Fonte: O. Martin et al (MARTIN et al., 2016) e E. Fiordaliso et al (FIORDALISO et al., 2015). 

 

Outro grupo de catalisadores intermetálicos que tem chamado muita atenção 

recentemente são os catalisadores do tipo Ni-Ga, os quais têm mostrado boa atividade 

catalítica a pressão ambiente. Este tipo de catalisador será abordado de maneira mais 

abrangente na próxima seção. 

 

2.6.3 Catalisadores do tipo Ni-Ga 

 

Os compostos intermetálicos formados por Ni-Ga têm ganhado muita atenção 

desde que Studt e colaboradores (STUDT et al., 2014) em 2014 apontaram, pela 

primeira vez na literatura, uma atividade catalítica promissora para produção de 

metanol frente ao catalisador industrial CuZnO/Al2O3. Neste estudo os autores 

avaliaram teoricamente e experimentalmente diferentes composições de Ni-Ga 

(Ni3Ga, NiGa e Ni5Ga3) preparados por impregnação úmida dos sais de Ni e Ga sobre 

o suporte de SiO2. Eles chegaram à conclusão de que a composição Ni5Ga3 
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apresentou o melhor desempenho na hidrogenação do CO2 para metanol frente as 

outras (Figura 12a). O catalisador Ni5Ga3/SiO2 foi avaliado em diferentes temperaturas 

a pressão ambiente (Figura 12a-b) e sua estabilidade foi testada durante 60 h 

comparado ao catalisador CuZnO/Al2O3 (Figura 12c). Os resultados demostraram que 

em temperaturas acima de 220 °C, o rendimento de metanol é consideravelmente 

maior e a proporção CO/metanol é significativamente menor para o catalisador 

Ni5Ga3/SiO2 comparado ao Cu/ZnO/Al2O3. No teste de estabilidade (T = 200 °C, P = 

1 bar), o catalisador intermetálico de Ni-Ga mostrou ser estável no período de 60 h. 

 

Figura 12 - Atividade catalítica para síntese de metanol para os catalisadores Ni5Ga3, NiGa, 

Ni3Ga e CuZnO/Al2O3. 

 

Fonte: F. Studt et al (STUDT et al., 2014). 
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Foi a partir deste estudo que as ligas de Ni-Ga começaram a ganhar mais 

atenção na comunidade científica como catalisadores para hidrogenação de CO2 a 

metanol. Os estudos subsequentes aplicando catalisadores baseados em Ni-Ga 

encontraram melhorias interessantes na produção de metanol durante a reação 

concentrando-se em parâmetros como preparação e ativação do catalisador, o efeito 

dos promotores e o papel da estrutura cristalina Ni5Ga3 na atividade. Também em 

2014 Sharafutdinov e colaboradores (SHARAFUTDINOV et al., 2014) fizeram um 

estudo do efeito de diversas temperaturas de calcinação antes da redução para 

catalisadores Ni5Ga3/SiO2 (Figura 13a). Os catalisadores foram calcinados em 400 °C, 

700 °C e um deles foi diretamente reduzido a 700 °C sem calcinação prévia. Os 

catalisadores calcinados em 400 e 700 °C foram reduzidos a 700 °C in situ. Os 

pesquisadores notaram que a melhor atividade catalítica se dava em função do 

tamanho de partícula, e quanto menor a partícula melhor a atividade na produção de 

metanol. O melhor resultado foi apresentado pelo catalisador diretamente reduzido a 

700 °C, que apresentou partículas da ordem de 4,7 nm. Neste estudo os autores 

também propuseram um mecanismo, através de estudos de absorção de raios X 

(XAS) e difração de raios X (DRX) in situ, pelo qual a liga Ni5Ga3 se forma durante a 

redução direta dos sais de Ni e Ga (Figura 13b) entre as temperaturas de 500-700 °C. 

  Em um artigo recente publicado na literatura, Gallo e colaboradores (GALLO et 

al., 2020) investigaram a dinâmica da superfície de um catalisador Ni5Ga3/SiO2 

durante as condições de reação da hidrogenação do CO2 para síntese de metanol. 

Com o objetivo de compreender como diferentes processos de ativação afetam o 

catalisador e seu desempenho, quatro tipos de procedimentos de ativação do 

catalisador com H2 foram empregados neste estudo, sendo elas: 1) Ativação direta in 

situ do catalisador a 680 °C, 2) ativação ex situ a 700 °C e reativação in situ a 680 °C, 

3) ativação ex situ a 700 °C e reativação in situ a 400 °C e 4) Ativação ex situ a 700 

°C e reativação in situ a 200 °C. Os pesquisadores notaram que após a ativação e 

exposição ao ar (procedimentos 2, 3 e 4), o Ga migra para a superfície das 

nanopartículas formando um shell de Ga2O3 que envolve o núcleo metálico da liga. A 

maior atividade catalítica para produção de metanol foi notada no catalisador ativado 

ex situ a 700 °C e reativado in situ a 400 °C, no qual uma camada de Ga2O3 ainda 

persistiu. A amostra reativada a 200 °C apresentou o pior resultado catalítico. Em 

comparação à ativação in situ a 680 °C convencional, a ativação ex situ a 700 °C e 
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reativação in situ a 400 °C aumentou a produtividade do metanol de 26,4 para 32,3 

µmolCH3OH.m-2
Ni-Ga.h-1. 

 

Figura 13 - a) Atividade catalítica para produção de metanol através da hidrogenação do CO2 

a pressão ambiente em diferentes temperaturas para catalisadores Ni5Ga3/SiO2 pré-tratados 

em diferentes condições. b) Mecanismo proposto para a formação da fase Ni5Ga3 durante a 

redução dos nitratos. 

 

Fonte: I. Sharafutdinov et al (SHARAFUTDINOV et al., 2014). 

 

O efeito da inserção de promotores na estrutura da liga de Ni-Ga também foi 

investigado em alguns trabalhos recentes na literatura. Um estudo feito por 

Smitshuysen e colaboradores (SMITSHUYSEN et al., 2020) avaliou diferentes 

composições de Ni-Ga contendo Fe, onde o  melhor catalisador neste estudo foi com 

a composição Ni2FeGa/SiO2. Após a otimização da preparação do catalisador, o 

melhor resultado catalítico em termos de produção de metanol foi encontrado com a 

temperatura de redução de 550 °C durante 4 h. Este catalisador foi comparado ao 

catalisador CuZnO/Al2O3, alcançando atividade semelhante em temperaturas abaixo 

de 200 °C, mas temperaturas mais altas fizeram com que o Ni2FeGa sofresse com 

baixa seletividade a metanol e formação de coque. O trabalho de Duyar e 

colaboradores (DUYAR et al., 2020) estudou a adição de outros metais como Cu, Co 

e Au como promotores, o que permitiu identificar a influência de um terceiro metal na 

formação da fase intermetálica Ni-Ga e no número de sítios disponíveis para 

quimissorção de CO. Eles concluíram que adsorções fracas de CO foram mais 

benéficas para a produção de metanol do que adsorções mais fortes.  
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A estrutura do catalisador também desempenha um papel importante na 

atividade catalítica. A preparação de um catalisador Ni5Ga3 a partir de um precursor 

semelhante à hidrotalcita em diferentes temperaturas foi explorada em um estudo 

recente realizado por Men e colaboradores (MEN et al., 2020). Eles sintetizaram os 

catalisadores em 4 temperaturas diferentes (90, 110, 130 e 150 °C) e foi observado 

que o catalisador sintetizado a 110 °C produziu um cristal de tamanho menor, uma 

estrutura estável e uma maior atividade na hidrogenação de CO2 para metanol.  

 A Tabela 3 mostra a atividade catalítica para os principais catalisadores do tipo 

Ni-Ga publicados na literatura para hidrogenação do CO2 a metanol. Apesar do 

crescente interesse por esses catalisadores, sua descoberta e aplicação na 

hidrogenação do CO2 a metanol é muito recente e ainda existem muitas questões a 

serem elucidadas. Pouco tem sido explorado a respeito da formação de 

intermediários, suas interações com a superfície do catalisador e de seus mecanismos 

fundamentais na reação catalítica. Além disso, o estudo de suportes diferentes da 

SiO2 quase não foi abordado. Nesta direção, apenas os nitretos de carbono (CNx) e 

as fibras de alumina com sílica (SiO2/Al2O3/Al-fibra) foram usados nos trabalhos de 

Goyal e colaboradores (GOYAL et al., 2020) e Chen e colaboradores (CHEN et al., 

2018), respectivamente. Outro ponto pouco explorado são os métodos de síntese, que 

podem levar a diferentes propriedades para o material e, consequentemente, a um 

melhor desempenho catalítico. Até então, o método mais usado é a impregnação 

úmida de nitratos de níquel e gálio em sílica não-porosa. 
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Tabela 3 - Atividade catalítica de catalisadores do tipo Ni-Ga reportados na literatura. 

Catalisador 
T 

(°C) 

H2:

CO2 

P 

(bar) 

GHSV 

(h-1) 

XCO2 

(%) 

TOF 

(×10-3 s-1) 

SCH3OH 

(%)a 

Razão 

CO/CH3OH 

STY 

(gCH3OH.gcat.h
-1) 

Ref. 

Ni5Ga3/SiO2 200 3:1 1 6000 - - ~45 (~99) 1,23 0,019 
(STUDT et 

al., 2014) 

Ni5Ga3/SiO2/

Al2O3/Al-fiber 
210 3:1 1 3000 2,3 - 86,7 (96,6) 0,12 0,019 

(CHEN et 

al., 2018) 

NiGa/CNx 280 3:1 20 6000 5,2 0,13 6.8 (69,4) 12,25 0,060 
(GOYAL et 

al., 2020) 

Ni2FeGa/SiO2 205 3:1 1.2 8000 - - ~40 (~99) 1,50 0,025 

(SMITSHU

YSEN et 

al., 2020) 

AuNiGa/SiO2 260 3:1 10 2713 0,8 3,00 50 (~99) 1,00 0,035 
(DUYAR et 

al., 2020) 

Ni5Ga3-HTlc 200 3:1 30 373 3,2 0,27 100 (100) - 0,121 
(MEN et 

al., 2020) 

Ni5Ga3/SiO2 200 3:1 1 8000 - - 40 (99) 1,47 0,026 
(GALLO et 

al., 2020) 
aOs valores fora dos parênteses indicam a seletividade para CH3OH considerando os produtos da rGWS (CO). Os valores entre parênteses indicam a 
seletividade para CH3OH considerando apenas produtos hidrogenados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 



49 
 

 
 

2.7 Uso de suportes em catalisadores para a hidrogenação do CO2 a metanol 

 

Os catalisadores metálicos suportados são muito empregados na catálise 

heterogênea para diversos tipos de reações (LOPEZ, 2001). Geralmente os materiais 

utilizados como suportes apresentam alta área específica de superfície, estabilidade 

química e uma alta capacidade em dispersar partículas metálicas sobre sua 

superfície, levando a um aumento na quantidade de sítios ativos disponíveis 

(SAKATA; TAMAURA; WATANABE, 2006). Além disso, as propriedades químicas e 

físicas das superfícies são afetadas pela interação do metal com o suporte, gerando 

características singulares para estes materiais e com efeitos importantes para o 

desempenho catalítico (DANG et al., 2019; DÍEZ-RAMÍREZ et al., 2017).  

 Para os catalisadores aplicados na reação de hidrogenação do CO2 a metanol, 

os suportes mais utilizados são óxidos com caráter básico e suportes inertes com 

elevada área. Em um levantamento feito por um estudo de revisão de 2006 a 2016, 

viu-se que os principais suportes utilizados em catalisadores para hidrogenação do 

CO2 a metanol foram ZnO e Al2O3 (ÁLVAREZ et al., 2017a). Outros suportes que 

possuem caráter básico como a zircônia (ZrO2) e a céria (CeO2) passaram a ser 

empregados apenas mais recentemente para catalisadores na hidrogenação do CO2 

a metanol (HENGNE et al., 2018; KATTEL et al., 2016; TAN; SHI; WU, 2018; WANG 

et al., 2020; WITOON et al., 2016). Alguns estudos com catalisadores a base de Cu 

têm mostrado resultados catalíticos superiores ao usar suportes de CeO2 e ZrO2, na 

hidrogenação do CO2 a metanol, comparada ao catalisador industrial, assim como cita 

Álvarez e colaboradores e Din e colaboradores em seus artigos de revisão (ÁLVAREZ 

et al., 2017a; DIN et al., 2019). Esses suportes vêm trazendo bons resultados, devido 

a boa interação com os metais suportados e a sua capacidade de adsorver moléculas 

de CO2, onde o H2 dissociado sobre o metal reage na interface metal-suporte com o 

CO2 adsorvido pelo suporte para formação do metanol (DANG et al., 2019; RUI et al., 

2021). A zircônia além de possuir um caráter básico importante para a adsorção de 

CO2, também é um material com estabilidade térmica e mecânica, além de ter baixa 

hidrofilicidade, o que ajuda a evitar a desativação (ZHONG et al., 2020). A propriedade 

mais peculiar da céria que a torna um suporte interessante para a hidrogenação do 

CO2 são suas propriedades texturais, como as vacâncias de oxigênio e a mudança de 

valência reversível entre Ce3+ e Ce4+.  
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 No grupo dos suportes inertes, a SiO2 tem um grande atrativo devido a sua 

maior estabilidade térmica, boa capacidade de dispersão e alta área superficial (DIN 

et al., 2019; NAIK; GHOSH, 2009). Estudos realizados para outras reações já 

demonstraram a importância de uma elevada área sobre os resultados catalíticos. Em 

um trabalho publicado por Koizumi e colaboradores (KOIZUMI et al., 2012) estudou-

se o efeito de suportes de sílica mesoporosas na atividade de catalisadores de Pd e 

observaram que a produção de metanol foi superior nos suportes MCM-41 e SBA-15 

comparado ao suporte de SiO2 amorfo. Suportes mesoporosos a base de sílica como 

a MCM-41 e a SBA-15 são bastante utilizados em diversos tipos de reações, devido 

a elevada área superficial, grande volume de poros, canais de poros ordenados e a 

boa dispersão dos metais sobre sua superfície (KOIZUMI et al., 2012), porém ainda 

pouco avaliados como suportes na reação de hidrogenação do CO2 para metanol 

(KIATPHUENGPORN; CHAREONPANICH; LIMTRAKUL, 2014; KOIZUMI et al., 

2012).  

Com base nisso, o estudo de suportes mesoporosos como a MCM-41 e a SBA-

15 e suportes óxidos básicos como a CeO2 e a ZrO2 se torna interessante e ainda não 

realizado, por exemplo, para catalisadores do tipo Ni-Ga. 

  

2.8 Métodos de preparação de catalisadores  

 

As diferenças nos métodos de preparação, precursores utilizados e condições 

de pré-tratamento (secagem, calcinação e redução) mostram ter influências notáveis 

nas propriedades estruturais e de superfície dos catalisadores, além da grande 

influência na atividade, seletividade, e a vida útil dos catalisadores. Até o momento, 

uma variedade de métodos de preparação foi desenvolvida a fim de otimizar a 

atividade catalítica. Os métodos mais utilizados na preparação de catalisadores para 

a hidrogenação do CO2 a metanol listados na literatura em um levantamento feito com 

50 artigos de 2012 a 2021 são a coprecipitação e a impregnação úmida (Figura 14). 

Outros métodos além destes, como o método hidrotérmico, micro-emulsão, além de 

outros, são menos comuns. Um método bastante incomum de preparação de 

catalisadores para esta reação é a técnica conhecida como Atomic Layer Deposition 

(ALD) ou deposição por camada atômica. Em uma busca feita em bases de dados na 

literatura foram encontrados apenas 3 artigos científicos que preparam catalisadores 

para a hidrogenação do CO2 para produção de metanol por essa técnica, sendo eles 
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catalisadores do tipo ZnO-Cu e Ni-Cu (GAO et al., 2019; WANG et al., 2021b; ZHAO 

et al., 2017). Nesta seção será feito um breve levantamento sobre as técnicas de 

preparação mais comuns (coprecipitação e impregnação úmida) e sobre a técnica de 

ALD. 

 

Figura 14 - Levantamento feito com base em 50 artigos da literatura entre 2012 e 2021 sobre 

os métodos de preparação de catalisadores para a hidrogenação do CO2 a metanol. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.8.1 Preparação de catalisadores por coprecipitação  

 

O método de precipitação é o procedimento mais conhecido e mais amplamente 

utilizado para a síntese de óxidos monometálicos e multimetálicos (SCHWARZ, 1995). 

Um processo de coprecipitação pode ser descrito como a precipitação de 

hidroxicarbonatos ou hidróxidos metálicos pela mistura de uma solução de precursor 

de metal (geralmente nitratos) com uma solução contendo um agente de precipitação 

básico (por exemplo, carbonatos, bicarbonatos, ou hidróxidos) (ÁLVAREZ et al., 

2017a). Uma vez que as propriedades estruturais e catalíticas do catalisador final são 

altamente influenciadas por todas as condições de precipitação, é necessário um 

controle preciso dos parâmetros experimentais, como temperatura e pH (ÁLVAREZ et 

al., 2017a). A precipitação de um sólido cristalino pode ser dividida em três etapas: 
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supersaturação, nucleação e crescimento. Na região de supersaturação, o sistema é 

instável e a precipitação ocorre como resultado de qualquer pequena perturbação 

(CAMPANATI; FORNASARI; VACCARI, 2003). A supersaturação é alcançada por 

meio de transformações físicas (mudança de temperatura ou evaporação do solvente) 

ou processos químicos (adição de bases ou ácidos, uso de agentes formadores de 

complexos). A formação da fase sólida ocorre em duas etapas elementares: (i) 

nucleação, formação das partículas menores da nova fase que são estáveis nas 

condições de precipitação e (ii) crescimento ou aglomeração das partículas 

(CAMPANATI; FORNASARI; VACCARI, 2003). Sob condições de alta 

supersaturação, a taxa de nucleação é muito maior do que a taxa de crescimento do 

cristal e leva à para formação de partículas pequenas e numerosas. Nesta condição 

podem ser obtidos precipitados amorfos. Normalmente, são desejados precipitados 

com propriedades específicas (CAMPANATI; FORNASARI; VACCARI, 2003). Essas 

propriedades incluem a natureza da fase formada, composição química, pureza, 

tamanho de partícula, área de superfície, tamanho de poro etc. Basicamente, todos 

os parâmetros do processo influenciam a qualidade dos precipitados finais, e o ajuste 

dos parâmetros é necessário para produzir o material desejado (CAMPANATI; 

FORNASARI; VACCARI, 2003). A precipitação geralmente é seguida por um período 

de envelhecimento. O envelhecimento refere-se ao período em que o precipitado é 

deixado em sua água-mãe. Vários processos físico-químicos ocorrem durante o 

envelhecimento. Um dos mais importantes é a cristalização dos precipitados recém-

formados (geralmente amorfos) em fases cristalinas. As condições de envelhecimento 

e processos subsequentes, como secagem, calcinação e tratamento de redução (o 

último antes da reação), determinam as propriedades microestruturais do catalisador 

final (ÁLVAREZ et al., 2017a). 

 

2.8.2 Preparação de catalisadores por impregnação úmida 

 

A impregnação é o procedimento pelo qual um determinado volume de solução 

contendo o precursor da fase ativa é colocado em contato com o suporte sólido, que, 

em uma etapa subsequente, é seco para remover o solvente (SCHWARZ, 1995). Os 

precursores mais comumente utilizados são os nitratos de metais, que são altamente 

solúveis em água. Dois métodos para a impregnação úmida podem ser utilizados 

dependendo do volume de solução: impregnação úmida e impregnação úmida 
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incipiente (CAMPANATI; FORNASARI; VACCARI, 2003). Na impregnação úmida é 

utilizado um excesso de solução. Após um certo tempo, o sólido é separado e o 

excesso de solvente é removido por secagem. Na impregnação úmida incipiente o 

volume da solução é igual ou ligeiramente menor que o volume do poro do suporte 

(SCHWARZ, 1995). Para ambos os métodos, a variável operacional é a temperatura, 

que influencia tanto a solubilidade do precursor quanto a viscosidade da solução e, 

como consequência, o tempo de umedecimento (CAMPANATI; FORNASARI; 

VACCARI, 2003). Esta síntese é muito utilizada para a preparação de catalisadores 

suportados por ser uma técnica bastante simples e que fornece uma boa dispersão 

da fase ativa sobre o suporte.  

 

2.8.3 Preparação de catalisadores por Atomic Layer Deposition (ALD) 

 

A Atomic Layer Deposition (ALD) é uma tecnologia de crescimento de filme de 

alto nível que produz filmes ou nanopartículas por meio de reações químicas 

autolimitadas, camada por camada, entre precursores gasosos e a superfície de um 

substrato sólido (LESKELÄ; RITALA, 2003). É uma técnica de superfície que pode ser 

utilizada para modificar e melhorar as características físico-químicas dos materiais em 

escala atômica (ONEILL et al., 2015). A ALD é usada para preparar materiais através 

da deposição de filmes finos para uma variedade de aplicações (GEORGE, 2010). Ela 

vem sendo amplamente utilizada para preparar materiais devido a sua capacidade de 

oferecer controle sobre o crescimento do filme com precisão (WENG; ZAERA, 2018). 

A ALD é uma técnica de deposição em fase vapor que depende do pulso de 

precursores químicos que atuam como fonte do elemento desejado para o filme. O 

precursor usado geralmente é um precursor de metal de alta pressão de vapor 

(GEORGE, 2010). O precursor de metal é depositado na fase de vapor usando 

pulsação discreta de gases (Figura 1). Após o primeiro pulso, o excesso do precursor 

que não reagiu é purgado com gás inerte e/ou evacuado em alto vácuo. Em seguida, 

a superfície é purgada com o segundo reagente, podendo ser oxigênio ou água no 

caso de depositar óxidos ou um agente redutor no caso de metais, e os ligantes 

restantes do precursor são removidos novamente por meio de purga e/ou alto vácuo. 

Este ciclo pode ser repetido até que a espessura desejada seja atingida (MACKUS et 

al., 2019; ONEILL et al., 2015). Um ciclo pode durar de 0,5 s a alguns minutos e pode 

depositar 0,1 a 3 Å de um filme de material dependendo do sistema e do reator usado. 
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A maior vantagem do ALD é que a espessura do filme depende apenas do número de 

ciclos, o que torna o controle da espessura preciso e simples (LESKELÄ; RITALA, 

2003). 

 

Figura 15 - Esquema simplificado para ALD usando um sistema precursor binário.  

 

Fonte: Adaptado de O’Neill et al (ONEILL et al., 2015). 

 

É importante entender a diferença entre ALD e CVD (Chemical Vapor 

Deposition). O CVD também é um processo de deposição na fase de vapor, mas o 

precursor é exposto continuamente, não em pulsos como na ALD, e é caracterizado 

por um crescimento não limitante do filme, o que significa que a espessura do filme 

não pode ser controlada como na ALD (ONEILL et al., 2015; WENG; ZAERA, 2019). 

Este controle do crescimento de camada que a ALD fornece é o que a torna tão 

interessante para aplicação na preparação de materiais. 

A preparação de um catalisador em escala atômica é uma estratégia importante 

para alcançar maior seletividade. O maior objetivo é controlar o tamanho, o formato e 

a morfologia e uma forma de controlar esses parâmetros é projetar a síntese dos 

materiais em escala atômica. A ALD provou ser bastante eficiente para isso e a gama 

de materiais que podem ser revestidos por ALD é bastante ampla, como zeólitas, 

óxidos mesoporosos hierarquicamente estruturados, nanotubos, nanobastões, etc. A 

composição do filme dependerá apenas da escolha do precursor (MACKUS et al., 
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2019). Para a aplicação em catálise, a ALD de óxidos permite a criação de estruturas 

de óxidos bem definidas sobre materiais com grandes áreas de superfície, como 

sílicas mesoporosas. A ALD neste tipo de substrato permite a criação de óxidos 

mesoestruturados de qualquer tipo de metal, com alto controle do tamanho dos poros 

devido ao controle de nível atômico (ONEILL et al., 2015). No caso de suportes de 

área alta, com ALD é possível obter catalisadores com áreas superficiais altamente 

ativas quando comparados à síntese bulk do mesmo óxido metálico. Os catalisadores 

de óxidos metálicos preparados por ALD têm apresentado alta atividade catalítica 

quando comparados aos preparados pelo método de impregnação úmida, 

principalmente devido ao aumento da dispersão e estabilidade (ONEILL et al., 2015). 

A ALD é uma técnica de preparação de materiais muito interessante e que pode 

ser usada para aumentar a atividade de um catalisador através do controle do 

tamanho de partícula, uniformidade, dispersão e principalmente para elucidar 

fundamentos catalíticos em escala atômica. Porém, esta técnica ainda é muito pouco 

utilizada para a preparação de catalisadores para a hidrogenação do CO2 a metanol, 

(GAO et al., 2019; WANG et al., 2021b; ZHAO et al., 2017) sendo uma reação 

altamente controlada por parâmetros como área superficial, tamanho de partícula e 

morfologia, características que são facilmente manipuladas por ALD.
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como principal objetivo o estudo de catalisadores 

bimetálicos do tipo Ni-Ga para aplicação na hidrogenação do CO2 para síntese de 

metanol em baixas pressões, investigando suas características e efeitos reacionais 

de catalisadores do tipo liga Ni5Ga3 não-suportada, suportada em óxidos de caráter 

básico, óxidos inertes mesoporosos e preparados pela técnica Atomic Layer 

Depostion (ALD).  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Estudar a liga metálica não-suportada preparada por coprecipitação assistida 

por surfactante, com o intuito de avaliar o efeito da adição de diferentes 

quantidades do surfactante nas propriedades texturais do catalisador, através 

de diversas técnicas de caracterização, e na atividade catalítica.   

 

• Preparar a liga metálica Ni-Ga suportada em suportes óxidos básicos (CeO2 e 

ZrO2) e em suportes de sílica mesoporosos (MCM-41 e SBA-15), comparando 

ao suporte mais usado da literatura (SiO2 não-porosa). Além disso, avaliar os 

efeitos que os suportes básicos e os inertes de alta área tem sobre a atividade 

catalítica e a relação com suas propriedades químicas e texturais.  

 

• Preparar 2 grupos de catalisadores por Atomic Layer Deposition. Primeiro 

depositando um óxido básico sobre um suporte de sílica mesoporoso e em 

seguida suportar Ni5Ga3 sobre ele. Segundo depositar o óxido básico sobre o 

material com Ni5Ga3 já impregnado no suporte mesoporoso, para assim avaliar 

as diferenças na qualidade da deposição entre os dois grupos e nas 

características físico-químicas dos catalisadores. 
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• Avaliar através da técnica in situ DRIFTS os intermediários produzidos durante 

a reação de hidrogenação do CO2 para metanol com os diferentes tipos de 

catalisadores de Ni-Ga preparados, para assim poder propor um mecanismo 

pela qual os catalisadores levam a reação e as diferenças entre eles.  

 

• Estudar o efeito de diferentes variáveis da reação catalítica como a 

temperatura, a velocidade espacial e a pressão na produção de metanol para 

os catalisadores. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1.1 Síntese das ligas metálicas não-suportadas 

 

A síntese das ligas não-suportadas foi realizada pelo método da coprecipitação 

assistida por surfactante. Os reagentes foram utilizados em quantidades 

estequiométricas para obter a razão molar Ni/Ga de 5/3. O surfactante CTAB 

(Cetyltrimethylammonium bromide) foi adicionado em diferentes teores, 0, 1 e 6 % em 

massa em relação aos sais de gálio e níquel (informações adicionais sobre os cálculos 

no Apêndice A). Os sais Ni(NO3)2 e Ga(NO3)3 foram dissolvidos em H2O destilada e 

deixados sob agitação por 10 min. Após a completa dissolução, o surfactante foi 

adicionado a mistura e deixado sob agitação por 2 h. Em seguida foi adicionado 

hidróxido de sódio (NaOH) para que o pH da solução fosse ajustado a 9, garantindo a 

precipitação dos hidróxidos de gálio e níquel.  A mistura foi deixada sob agitação por 

30 min e em seguida envelhecida por 24 h a temperatura ambiente. Após o 

envelhecimento, a mistura foi lavada diversas vezes com água destilada e o sólido 

separado foi seco a 80 °C por 24 h. As amostras resultantes foram chamadas de A e 

nomeadas conforme a porcentagem de surfactante na amostra (A_0%, A_1% e 

A_6%). Em seguida, os materiais foram calcinados em ar a 700 °C durante 2 h com 

rampa de 10 °C.min-1 para garantir a saída do surfactante e a formação dos óxidos de 

gálio e níquel, chamados de amostra B_0%, B_1% e B_6%. A redução dos materiais 

foi realizada in situ em H2 a 600 °C durante 1 h logo antes do início da reação catalítica 

com o objetivo de evitar o contato do material reduzido com o ar atmosférico. As 

amostras reduzidas foram nomeadas como: C_0%, C_1% e C_6%. As amostras após 

a reação catalítica foram nomeadas como: D_0%, D_1% e D_6%. 

Uma legenda resumindo como foram nomeados os materiais é apresentada a 

seguir: 

  

A_X: Material como sintetizado com X % de surfactante 

B_X: Material calcinado com X % de surfactante 

C_X: Material reduzido com X % de surfactante 

D_X: Material após a reação com X % de surfactante 

X= 0, 1 ou 6 % de CTAB 
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4.1.2 Síntese das ligas suportadas em CeO2, ZrO2 e SiO2 não-porosa 

  

4.1.2.1 Síntese dos suportes CeO2 e ZrO2  

  

A síntese dos suportes de CeO2 e ZrO2 foi realizada da mesma maneira, 

diferindo apenas nas massas dos sais de ZrO(NO3)2.5H2O e Ce(NO3)3.6H2O, sendo 

7,433 e 7,569 g, respectivamente. A massa do respectivo sal foi pesada, diluída em 

40 mL de água destilada e deixada sob agitação até a completa dissolução. Em 

seguida gotejou-se 12 mL de NH4OH (14,7 M) e foi deixado sob agitação por mais 30 

min. Após isso, filtrou-se a mistura e o sólido foi redisperso em 100 mL de NH4OH 

(0,25 M). Por último, o sólido foi filtrado, seco a 70 °C por 24 h e calcinado a 500 °C 

por 4 h com rampa de 10 °C.min-1, resultando nos suportes CeO2 e ZrO2.  

 

4.1.2.2 Preparação das ligas de Ni5Ga3 suportados em CeO2, ZrO2 e SiO2 

não-porosa 

 

A síntese das ligas suportadas foi feita através da impregnação úmida dos sais 

Ni(NO3)2 e Ga(NO3)3, utilizados em quantidades para que a razão molar Ni/Ga fosse 

5/3 e impregnando 17 % em massa dos metais Ni+Ga nos suportes CeO2, ZrO2 e SiO2 

não-porosa (Alfa Aesar). Os catalisadores resultantes foram calcinados a 500 °C por 

2 h com rampa de 10 °C.min-1 e nomeados como NGCe, NGZr e NGSi500. Informações 

adicionais sobre os cálculos no Apêndice B. 

 

4.1.3. Síntese das ligas suportadas em MCM-41, SBA-15 e SiO2 não-porosa  

 

4.1.3.1 Síntese do suporte MCM-41  

  

Os reagentes foram usados nas seguintes proporções molares: 1 TEOS 

(Tetraethyl orthosilicate): 0,12 CTAB: 9,2 NH4OH: 84,4 H2O. Dissolveu-se o CTAB em 

H2O e em seguida adicionou-se NH4OH à mistura. Deixou-se sob agitação por 1 h. 

Após isso, adicionou-se TEOS a mistura e ela foi deixada sob agitação por 3 h. A 

mistura foi colocada em autoclave e inserida em uma estufa a 120 °C, onde 

permaneceu durante 48 h. Após o tratamento térmico, a mistura resultante foi filtrada 

e lavada, em seguida seca a 60 °C por 18 h. A amostra resultante foi calcinada em ar 

a 540 °C por 5 h com uma rampa de aquecimento de 4 °C.min-1. 
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4.1.3.2 Preparação das ligas de Ni5Ga3 suportados em MCM-41, SBA-15 e 

SiO2 não-porosa 

  

A síntese das ligas suportadas foi feita através da impregnação úmida dos sais 

Ni(NO3)2 e Ga(NO3)3, utilizados em quantidades para que a razão molar Ni/Ga fosse 

5/3 e impregnando 17 % em massa dos metais Ni+Ga nos suportes MCM-41, SBA-15 

(ACS Material) e SiO2 não-porosa (Alfa Aesar). Os catalisadores resultantes foram 

calcinados a 600 °C por 2 h com rampa de 10 °C.min-1 e nomeados como NGMCM, 

NGSBA e NGSi600. Informações adicionais sobre os cálculos no Apêndice B. 

 

4.1.4 Preparação dos catalisadores por Atomic Layer Deposition  

 

Os experimentos de deposição por ALD foram realizados em um sistema 

caseiro montado no laboratório do prof. Francisco Zaera na University of California, 

Riverside. O sistema é composto por uma câmara de aço inoxidável de seis vias com 

flanges 2¾'' Conflat mantido sob vácuo (74 mTorr) através de uma bomba localizada 

abaixo da câmara principal. A câmara de reação principal pode ser aquecida a 

temperaturas de até 200 °C usando um conjunto de fitas de aquecimento enroladas 

em sua parte externa. A amostra em pó é adicionada em um porta-amostra que 

consiste em uma bandeja de 3x2 cm2, ~ 5 mm de profundidade, feita de folha de Ni. 

A amostra em pó é espalhada no porta-amostra formando uma camada de 

aproximadamente 1 mm de profundidade e coberta com uma tampa bem ajustada 

feita de uma tela de arame de aço inoxidável para mantê-la no lugar e evitar que seja 

soprada durante o vácuo e a purga com gás. O porta-amostra pode ser aquecido e a 

temperatura é monitorada com um termopar soldado na parte traseira da bandeja e 

ajustada independentemente da câmara usando um controlador separado. As 

amostras em pó podem ser aquecidas com este arranjo a temperaturas de até 350 °C 

durante as deposições (WENG et al., 2018). Ligado a câmara principal onde 

acontecem as deposições ficam as tubulações que levam aos reagentes, nos quais 

são mantidos ou não sob temperatura, dependendo se suas pressões de vapor. A 

Figura 16 mostra um desenho simplificado do sistema para um melhor entendimento. 
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Figura 16 – Esquema representando o sistema de ALD utilizado para a preparação dos 

materiais. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para realizar os experimentos, o primeiro passo foi inserir cerca de 40 mg de 

SBA-15 (ACS Material) no porta-amostra. Depois disso, a amostra foi coberta com 

uma tampa feita de uma tela de arame de aço inoxidável, no qual foi presa através de 

pontos de solda no porta-amostra e inserida na câmara. O sistema todo é mantido sob 

um vácuo contínuo de cerca de 74 mTorr. Após a inserção da amostra, o aquecimento 

da câmara, da amostra e do precursor puderam ser iniciados. O precursor 

tetrakis(dimethylamino)zirconium (IV) (TDMAZ, Strem Chemical, 99,99% de pureza) 

precisa ser aquecido a uma temperatura 10 °C inferior ao seu ponto de ebulição e as 

linhas e a câmara precisam ser aquecidas pelo menos 10 °C acima da temperatura 

do precursor para evitar sua condensação. Antes de iniciar a deposição a amostra foi 

deixada por 2 horas a 200 °C (temperatura da amostra) para remover qualquer 

umidade adsorvida. Em seguida, o precursor, mantido em um reservatório a uma 

temperatura específica, foi introduzido na forma de vapor na câmara (sem gás de 

arraste) e exposto por um tempo determinado. Após a exposição do precursor de Zr 

foi feita a purga com argônio a um vácuo de 500-1000 mTorr por um tempo fixo. Em 

seguida, foi feita a exposição da água deionizada, no qual foi mantida em tubo de vidro 
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em temperatura ambiente e exposta no reator a uma pressão de 200 mTorr. A 

dosagem de água foi feita em temperatura ambiente, devido a sua alta pressão de 

vapor. Após a exposição de água, a câmara foi purgada com argônio pela segunda 

vez, completando 1 ciclo da deposição. Esses ciclos foram repetidos conforme 

necessário antes de extrair a amostra para análise. Após os ciclos de deposição, foi 

feita uma impregnação úmida de 17% em massa de Ni5Ga3, seguida de uma 

calcinação em ar a 500 °C durante 2 h com rampa de aquecimento de 10 °C.min-1. Os 

mesmos procedimentos experimentais de deposição de ZrO2 por ALD foram 

realizados com a amostra de SBA-15 já impregnada com Ni5Ga3, chamada NGSBA. 

As amostras foram nomeadas segundo a legenda abaixo. 

 

 

 

4.2 Caracterizações  

 

As mudanças na estrutura cristalina durante a redução com 5 % de H2 em He 

das ligas metálicas não-suportadas (B_0%, B_1% e B_6%) foram avaliadas por 

difração de raios X (DRX) in situ. As análises foram realizadas no Laboratório Nacional 

de Luz Síncrotron (LNLS) localizado na cidade de Campinas-SP. Para a análise foi 

usada a radiação síncrotron com comprimento de onda de 1,653 Å e energia de 7,5 

keV. A redução dos materiais foi realizada desde a temperatura ambiente até 600 °C 

com uma taxa de aquecimento de 10°C.min-1 em uma atmosfera de 5 % de H2 em He 

e mantida a 600° C por 1 h. Os dados foram coletados em um intervalo 2θ de 25° até 

70°. 

As análises de difração de raios X (DRX) ex situ para os demais catalisadores 

foram realizadas em um difratômetro Rigaku Multiflex usando fonte de radiação Cu K 

(1,5406 Å). Os scans foram realizados de 10º até 100º a 2º.min-1. Para os suportes 

MCM-41 e SBA-15, foram realizadas medidas de difração de raios X em ângulos 

ZrSBA_X: ALD de ZrO2 sobre SBA-15 

ZrSBANG_X: ALD de ZrO2 sobre SBA-15 e depois impregnado com Ni-Ga.  

NGSBAZr_X: ALD de ZrO2 sobre NGSBA.  

*X representa o número de ciclos de ALD. 
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menores, com valor de 2θ de 0,6 a 10°, com um passo de varredura de 0,02° a cada 

1 s. Todas as fases cristalinas das amostras foram identificadas com o software 

Crystallographica Search Match e algumas foram quantificadas pelo método de 

refinamento Rietveld usando o software TOPAS®5, também usado para calcular o 

tamanho dos cristalitos.  

As análises termogravimétricas (TG/DTG) foram realizadas com o objetivo de 

avaliar a temperatura no qual o óxido metálico é formado para assim determinar a 

temperatura de calcinação. As análises foram realizadas em um equipamento 

METTLER TOLEDO, com o software STARe System. Nos ensaios, utilizou-se em 

torno de 10,0 mg de amostra, inserida em cadinhos de platina em atmosfera de ar 

sintético que então, passou por aquecimento, de 25 °C a 1100 °C com uma rampa de 

temperatura de 10 °C.min-1. Alguns resultados destas análises estão apresentados no 

Apêndice C. 

A redução a temperatura programada (RTP) dos catalisadores foi realizada em 

um equipamento Micromeritics Pulse ChemSorb 2750 equipado com um detector de 

condutividade térmica. Uma massa de 100 mg de catalisador foi inserida no reator e 

reduzido durante o aquecimento em uma mistura de 10 % H2/Ar a uma vazão de 30 

mL.min-1, da temperatura ambiente até 900 ºC a 10 ºC.min-1. 

A área superficial específica e a distribuição do diâmetro dos poros foram 

determinadas por medidas de adsorção/dessorção de nitrogênio realizadas na 

temperatura do nitrogênio líquido (-196 °C), com intervalo de pressão relativa entre 

0,001 e 0,998, utilizando um sistema Quantachrome NOVA 100. As amostras foram 

pré-tratadas sob vácuo (∼10 × 10−6 Pa) por 4 h a 200 °C. O método BET foi usado 

para determinar a área específica de superfície (SBET) e o método BJH para determinar 

a distribuição do diâmetro dos poros. Para as amostras preparadas por ALD as 

medidas foram feitas em um equipamento Quantachrome NOVA  2000e, no 

laboratório de pesquisa do prof. Francisco Zaera na University of California, Riverside, 

durante o estágio BEPE. Para estas amostras o pré-tratamento foi feito sob vácuo 

(∼10 × 10−6 Pa) por 6 h a 150 °C. 

A morfologia dos materiais foi identificada pela microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), utilizando um microscópio da marca JEOL - Modelo: JEM2100 

LaB6 200 kV, onde também foi realizado o mapeamento das partículas. Através desta 

técnica foi feita a distribuição do tamanho de partículas e para o cálculo foram 
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utilizadas em média 100 partículas de cada catalisador e feito a média dos diâmetros 

medidos.  

A composição química dos elementos presentes nas amostras foi realizada 

através de um espectrômetro de fluorescência de raios X - Marca: PANalytical - 

Modelo: MiniPaI4. 

A dessorção de CO2 a temperatura programada (DTP-CO2) foi realizada para 

quantificar os sítios básicos presentes nos catalisadores da temperatura ambiente até 

500 °C apenas para os catalisadores NGCe, NGZr e NGSi500. Primeiro as amostras 

foram reduzidas a 500 °C por 1 h sob atmosfera de 10% H2/He, depois foram 

resfriadas até a temperatura ambiente sob vazão de He (20 mL.min-1) e em seguida 

foi feita uma limpeza com Ar durante 30 minutos. Após esta etapa, os catalisadores 

foram saturados com CO2 (20 mL.min-1) durante 30 minutos. Em seguida, uma vazão 

de 20 mL.min-1 de Ar foi deixada durante 1 h para a retirada do excesso de CO2 da 

superfície do catalisador. A coleta dos dados foi iniciada com o início do aquecimento 

(5 ºC.min-1 sob vazão de He (20 mL.min-1) até 500 ºC). 

A dessorção de H2 a temperatura programada (DTP-H2) foi realizada em um 

equipamento Micromeritics Pulse ChemSorb 2750 equipado com um detector de 

condutividade térmica (TCD) para calcular a área metálica e a dispersão de cada 

catalisador. Primeiro a amostra foi reduzida a uma temperatura específica (500 ou 600 

°C, dependendo da amostra) por 1 h sob atmosfera de 10 % H2/Ar, depois foi resfriada 

até 30 °C sob vazão de Ar (30 mL.min-1). Em seguida foi feita a quimissorção de H2 

utilizando 10 % H2/Ar por 1 h a 30 mL.min-1 e depois uma limpeza com Ar durante 30 

min (30 mL.min-1) para remover o excesso de H2. Após isso, iniciou-se o aquecimento 

a uma rampa de 5 ºC.min-1 sob vazão de Ar (30 mL.min-1) até 900 ºC e os dados foram 

coletados durante o aquecimento. Os cálculos de área metálica (Am) e dispersão 

foram realizados segundo as equações 12 e 13, respectivamente. 

 

Am  (
m2

g
) =

f × Apico × P

R x T
 x n x 𝒩a x 

1

Na
 x 

1

m
                                                                                   (12)          

Dispersão (%) =
Átomos de Ni5Ga3

n x átomos de H2 consumidos
 x 100                                                          (13) 
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onde f representa o fator de calibração em volume de H2 por unidade de área 

(LH2
/u. a. ), Apico representa a área do pico da amostra em unidade de área (u.a.), R, 

T e P representam a constante do gases em (atm.
LH2

K
. molH2

), a temperatura em (K) 

e a pressão em (atm), respectivamente, n é um fator estequiométrico (molliga/molH2
) 

que depende da forma da adsorção do gás, que no caso do H2 é 2 devido à sua 

adsorção dissociativa. 𝒩a é o número de Avogadro (6,022 × 1023 atomosNi−Ga/

molliga), m é a massa da amostra em (g) e Na designa o número de átomos Ni5Ga3 

em uma monocamada (Na = 1,58 × 1019 atomosNi−Ga/m2). O número de átomos foi 

estimado considerando uma monocamada no plano de uma célula unitária de Ni5Ga3 

ortorrômbica (Cmmm).                                     

Os espectros de IV in situ foram recolhidos num instrumento Shimadzu 

IRPrestige-21 FT-IR equipado com um acessório DRIFTS e uma célula (Harrick). 

Cada espectro foi registrado na resolução de 4 cm−1 com uma média de 64 varreduras. 

As amostras foram colocadas no porta-amostras da célula de alta temperatura sem 

diluição. A amostra foi reduzida in situ com H2 (30 mL.min-1) por 1 h em determinada 

temperatura antes do início do experimento. Em seguida, um background é tirado na 

temperatura da reação. Diferentes misturas de gases foram introduzidas na célula, e 

as vazões foram controladas por controladores eletrônicos de vazão (Brooks). Para 

os diferentes experimentos, N2 puro e/ou CO2 puro a 30 mL.min-1 ou CO2 + H2 

(proporção de 1:3) a uma vazão total de 20 mL.min-1 foram introduzidos na célula. 

Espectros DRIFTS foram registrados a cada 180 segundos. 

Para os catalisadores NGZr, NGCe, NGSi500 e ZrSBA a caracterização por 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) foi realizada usando um 

sistema Kratos AXIS ULTRADLD XPS equipado com uma fonte de raios X de Al e um 

analisador hemisférico de energia de elétrons de raio médio de 165 mm com uma 

fenda. O vácuo foi mantido abaixo de 3 × 10-9 torr durante a aquisição, e um 

neutralizador foi aplicado para compensar o carregamento da amostra durante a 

medição. Os espectros de XPS foram tratados utilizando o software Casa XPS. 

Para os catalisadores NGSBA, NGMCM, NGSi600, ZrSBANG_X e NGSBAZr_X 

a caracterização por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) foi 

realizada usando um sistema Omicron-Scienta equipado com um analisador 

hemisférico EAC2000 de alto desempenho, com excitação por radiação 

monocromática Al Kα (hν = 1486,6 eV). Um vácuo de 10−9 Pa foi usada na câmara de 
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ultra-alto vácuo (UHV). Os efeitos da carga de superfície foram neutralizados usando 

um neutralizador de carga (CN10). Os espectros de XPS foram tratados utilizando o 

software Casa XPS. 

Na amostra ZrSBA o zircônio foi quantificado usando um aparelho PerkinElmer 

Optima 7300DV ICP-AES. Este sistema combina um detector SCD e um sistema 

óptico Echelle que permite à unidade medir todos os comprimentos de onda 

simultaneamente, na faixa de comprimento de onda ultravioleta de 165 a 403 nm e na 

faixa de comprimento de onda visível de 404 a 782 nm. 

 

4.3 Reação catalítica 

 

As reações de hidrogenação de CO2 para os catalisadores foram realizadas em 

um reator de fluxo contínuo de alta pressão da marca PID, utilizando uma mistura 

gasosa de H2 e CO2 a uma proporção molar de 3:1. Os catalisadores foram reduzidos 

previamente in situ com hidrogênio (30 mL.min-1) durante 1 h a 600 °C para as ligas 

não-suportadas e para os catalisadores NGMCM, NGSBA e NGSi600. Para os 

catalisadores NGCe, NGZr, NGSi500 a redução foi feita a 500 °C. As velocidades 

espaciais, pressão e temperatura de reação foram variadas de acordo com os 

experimentos realizados. 

Todos os produtos gasosos foram analisados em linha em um cromatógrafo a 

gás 7890A (Agilent Technologies) equipado com detectores de condutividade térmica 

(TCD) e ionização de chamas (FID). Um exemplo de cromatograma com os produtos 

formados está apresentado no Apêndice E. A Figura 17 ilustra o sistema em que foram 

realizados os testes catalíticos. A seletividade para metanol, metano e CO e a 

conversão de CO2 foram calculadas pelas equações 14 e 15, respectivamente. 

 

Seletividade (CH3OH, 𝐶𝐻4 e CO)(%) =  
𝑓𝑖𝐴𝑖,𝑠𝑎𝑖

∑ 𝑓𝑖𝐴𝑖,𝑠𝑎𝑖
𝑥 100                                                         (14)                                                    

 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝐶𝑂2(%) =  
𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎−𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2𝑠𝑎𝑖

𝐶𝑂2𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100                                               (15)                                                             
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Onde Ai,sai e fi representam a área dos picos dos cromatogramas e o fator de 

calibração usado para cada componente individual i (i= CH3OH, CH4 e CO) na saída. 

CO2entra e CO2sai representam o número total de mols de CO2 que entrou na reação e 

o número total de mol de CO2 que saiu, respectivamente. 

 Baseado na conversão e na seletividade para metanol, calculou-se a 

produtividade dos catalisadores (Equação 16), onde XCO2 representa a conversão do 

CO2, SCH3OH a seletividade para CH3OH, FCO2,entra a vazão volumétrica de CO2 (mL.h-

1), MWCH3OH a massa molar do metanol (32 g.mol-1), Wcat a massa de catalisador 

utilizada (kg) e Vm o volume molar do CO2 a pressão e temperatura padrão.  

 

STY (𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑) =
𝑋𝐶𝑂2 𝑥 𝑆𝐶𝐻3𝑂𝐻  𝑥 𝐹𝐶𝑂2,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎  𝑥 𝑀𝑊𝐶𝐻3𝑂𝐻

𝑊𝑐𝑎𝑡 𝑥 𝑉𝑚
                                              (16)                        

 

Figura 17 - Diagrama esquemático da configuração experimental para a reação de 

hidrogenação do CO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para determinar o turnover frequency (TOF) dos catalisadores, a superfície da 

liga foi estabelecida como sítio ativo e a área metálica (equação 12) foi aplicada nos 

cálculos do TOF.  
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O turnover frequency (TOF) do metanol (equação 17) foi calculado pela equação 

18 (no qual representa uma outra maneira de se escrever a equação 17): 

 

𝑇𝑂𝐹𝐶𝐻3𝑂𝐻 (𝑠−1) =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑠)  ×  𝑁° 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠  𝑑𝑒 𝑁𝑖5𝐺𝑎3 
                                          (17)     

  

 𝑇𝑂𝐹𝐶𝐻3𝑂𝐻 (𝑠−1) =
𝐴 ×  𝒩𝑎

3600 × 𝑆𝑁𝑖5𝐺𝑎3  ×  𝑁𝑎
                                                                          (18)  

 

onde A representa a atividade de metanol em mol.g-1.h-1, 𝒩𝑎 é o número de Avogadro 

(6,023 x 1023 átomos.mol-1), 𝑆𝑁𝑖5𝐺𝑎3 denota a área superficial de Ni5Ga3 em m2.g-1 e 

𝑁𝑎 designa o número de átomos de Ni5Ga3 em uma monocamada (𝑁𝑎 = 1,58 x 1019 

átomos.m-2). O número de átomos foi estimado considerando uma monocamada no 

plano de uma célula unitária de Ni5Ga3 ortorrômbica (Cmmm). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Estudo das ligas Ni5Ga3 não suportadas 

 

O objetivo da síntese foi preparar os catalisadores com diferentes proporções de 

surfactante com a fase cristalina Ni5Ga3 (PDF n°: 43-1376), a qual já foi estabelecida 

na literatura como a fase mais ativa para a produção de metanol através da 

hidrogenação do CO2 (SHARAFUTDINOV et al., 2014; STUDT et al., 2014). Após a 

síntese e calcinação das ligas foram realizadas análises de composição química 

através da técnica de espectrometria de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva (FRX-ED) (Tabela 4). Pode-se observar que as composições de níquel e 

de gálio ficaram bastante semelhantes entre os catalisadores e alcançaram valores 

experimentais próximos aos nominais (62,5 % de Ni e 37,5 % de Ga (mol/mol) e razão 

molar de 1,70).  

 

Tabela 4 - Composição química e tamanho de cristalito para os catalisadores de Ni-Ga. 

 Composição químicaa   

Catalisador 
Ni  

(% mol/mol) 

Ga  

(% mol/mol) 

Razão 

molar 

Ni/Ga 

Catalisador 

dNi5Ga3 

(nm)b 

B_0% 68,40 31,60 2,16 C_0% 31,6 

B_1% 68,80 31,20 2,20 C_1% 24,2 

B_6% 66,35 33,65 1,97 C_6% 25,8 

a. Determinado por FRX-ED. 
b. Tamanho de cristalito (dNi5Ga3) calculado utilizando todos os picos da fase cristalina Ni5Ga3 

através do método de Rietveld realizadas no software TOPAS 5 usando os catalisadores 
reduzidos. O fator de qualidade (Rwp) para o refinamento dos três materiais foi em média de 4,09.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 18 A-C estão apresentados os resultados de difração de raios X in situ 

para os 3 catalisadores durante a redução até 600 °C e mantidos a essa temperatura 

durante 1 h. Nota-se que todos os catalisadores apresentaram a mesma formação de 

fases cristalinas ao longo da etapa de redução, começando com a fase cristalina 
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NiGa2O4 (difratograma verde), formada após a calcinação em ar, e terminando com a 

formação da fase cristalina desejada Ni5Ga3 (difratograma vermelho). Os picos 

referentes a fase cristalina Ni5Ga3 (PDF n°: 43-1376) começaram a aparecer em uma 

temperatura de em torno de 500 °C ao mesmo tempo que os picos da fase cristalina 

NiGa2O4 (PDF n°:10-114) começaram a desaparecer. Apenas essas duas fases 

cristalinas foram identificadas durante o processo de redução. Aparentemente a 

introdução do surfactante não levou a diferença na formação das fases cristalinas, 

porém levou a diferença nos valores dos tamanhos dos cristalitos entre os 

catalisadores, que foram calculados através do refinamento dos difratogramas método 

de Rietveld (Figura 18 D,E) e estão apresentados na Tabela 4. Conforme mostrado 

na Tabela 4, o tamanho do cristalito foi maior para o catalisador sintetizado sem 

surfactante (C_0%), em comparação com os catalisadores sintetizados com 

surfactante, com o catalisador C_1% apresentando o menor tamanho. Como era 

esperado,  a adição de surfactante na síntese resultou em uma diminuição do tamanho 

do cristalito, conforme já observado para outros materiais na literatura (AMALIYA; S. 

ANAND, 2016; BAKSHI, 2016; LISIECKI et al., 1995), pois o surfactante controla o 

crescimento das nanopartículas e evita a aglomeração durante as etapas de síntese 

e calcinação (AMALIYA; S. ANAND, 2016; BAKSHI, 2016; LISIECKI et al., 1995). 
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Figura 18 - Difração de raios X in situ durante a redução até 600° C dos catalisadores A) C_0%, B) C_1% e C) C_6%. Refinamento pelo método 

de Rietveld para amostras D) antes da redução, representando a fase cristalina NiGa2O4 e E) amostras C, representando a fase cristalina Ni5Ga3. 

 

. 

Fonte: Autoria própria.
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A Figura 19 mostra a microscopia eletrônica de transmissão (MET) com 

distribuição de tamanho de partículas e mapeamento elementar dos 

catalisadores calcinados. O mapeamento elementar (Figura 19B) mostra que os 

metais Ni e Ga estão bem distribuídos e dispersos em todos os catalisadores. 

Observa-se através da distribuição do tamanho de partícula (Figura 19A) que as 

amostras B_1% e B_6% têm uma distribuição com tamanhos muito mais 

uniformes do que as partículas da amostra B_0%. A amostra B_1% tem um 

diâmetro de partícula mais uniforme em comparação com as outras amostras, 

tendo uma predominância (45%) de suas partículas medindo 6 nm de diâmetro. 

Na amostra B_6%, tem-se uma predominância (40%) de partículas medindo 8 

nm de diâmetro e na amostra B_0% (28%) medindo 10 nm de diâmetro. Assim, 

entre as três amostras, a amostra B_1% apresentou partículas menores e mais 

uniformes. Essas diferenças estão relacionadas à concentração de CTAB 

utilizada na síntese do material. A partir do valor da concentração micelar crítica 

(CMC) do surfactante CTAB (0,9-1,0 mM em solução aquosa a 20 °C), calculou-

se as quantidades de CTAB que seriam utilizadas em cada síntese para que a 

concentração tivesse valores acima e abaixo do valor da CMC do CTAB. O valor 

da CMC no caso do CTAB inserido na solução de síntese provavelmente será 

menor do que o valor de 0,9-1,0 mM, isso porque a solução encontra-se em um 

pH ácido (~2,3) e na presença de íons. A presença de íons na solução altera a 

CMC do surfactante e dependendo da natureza do íon terá um efeito maior ou 

menor na diminuição da CMC. Quanto maior o raio do íon presente em solução 

maior a influência na diminuição da CMC (MYERS, 2006). Neste caso os ânions 

de NO3
- presentes têm uma influência não tão forte por serem pequenos. A 

efetividade dos ânions em diminuir a CMC segue a ordem: SO4
2- > F- > BrO3

- > 

Cl- > Br- > NO3
-> I- > CNS- (MYERS, 2006). O catalisador com 1 % de surfactante 

teve concentração de 0,34 mM e o catalisador com 6 % teve concentração de 

2,4 mM.  Um valor acima da CMC do surfactante, usado no catalisador C_6%, 

levou a um tamanho de partícula não uniforme e maior quando comparado ao 

catalisador com concentração abaixo da CMC (C_1%), como visto na análise de 

MET, concluindo que uma concentração ideal de surfactante é necessária para 

formação de partículas dispersas e uniformes, como Ali et al (ALI; NAZEMI; 

GATES, 2017) também observaram em seus experimentos com óxidos de 
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nióbio. Estes resultados também são confirmados através da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) na Figura 20, onde é possível notar a diferença 

na homogeneidade e tamanho de partícula entre os materiais preparados com e 

sem surfactante. 

 

Figura 19 - A) Imagens de MET com distribuição de tamanho de partículas para as 

amostras a) B_0%, b) B_1% e c) B_6% e B) mapeamento elementar. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 20 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) para os catalisadores A) B_0%, 

B) B_1% e C) B_6% em três magnificações distintas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 21 mostra os perfis de redução dos catalisadores. Através da 

deconvolução dos perfis para cada amostra pode-se notar a presença de 4 picos 

de redução, nomeados como I, II, III e IV. Os picos I e II são responsáveis pela 

maior parte do consumo de H2 (> 80 %) em todas as amostras. Estes picos são 

atribuídos a redução de partículas mais superficiais de NiGa2O4, que como visto 

pelo DRX in situ, a fase cristalina da liga Ni5Ga3 começa a aparecer em 

temperaturas próximas de 500 °C. Já os picos III e IV podem ser atribuídos a 

redução de partículas mais internas de NiGa2O4.  A amostra C_1% possui todos 

os seus picos deslocados para temperaturas menores em relação aos outros 

materiais, o que pode ter acontecido devido a seus menores tamanhos de 

partículas e cristalitos. A amostra C_6% apresentou um perfil de redução mais 

alargado, o que sugere a presença de partículas com tamanhos menos 

homogêneos e a presença de mais partículas menores devido ao pico I estar 

bastante alargado. A temperatura de início de redução também se mostrou 
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diferente entre as amostras. Os materiais preparados na presença de surfactante 

apresentaram temperaturas de início de redução menores comparado ao 

material C_0%, o que indica que estes possuem tamanhos de partículas 

menores em relação ao material preparado sem surfactante.  

 

Figura 21 - Redução a temperatura programada (RTP) para os catalisadores. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As características texturais dos catalisadores foram avaliadas por meio de 

isotermas de adsorção/dessorção de N2 (Figura 22A). A Tabela 5 resume os 

resultados de área superficial específica (SBET) para os catalisadores de Ni-Ga 

antes da redução. Os valores de área estão na faixa de 91-98 m2.g-1, onde nota-

se que o aumento do surfactante na síntese do material levou a um pequeno 

aumento apenas na área específica de superfície. A Figura 22A mostra as 

isotermas de adsorção-dessorção de N2 e observou-se que todas as amostras 

apresentaram um perfil do tipo mesoporoso, com isotermas do tipo IV de acordo 

com a classificação da IUPAC (DONOHUE; ARANOVICH, 1998), mesmo para o 

material preparado sem surfactante. Isso está de acordo com o trabalho de X. 

Chu e colaboradores (CHU et al., 2018), em que os autores sintetizaram NiGa2O4 

pelo método de coprecipitação sem o uso de surfactante e o material apresentou 



76 
 

o mesmo tipo de isoterma de adsorção-dessorção de N2. Como esses materiais 

não mostraram a presença de mesoporos na microscopia eletrônica de 

transmissão as isotermas do tipo IV encontradas para os materiais podem ser 

atribuídas aos espaços entre as nanopartículas, conforme também foi observado 

por Rasteiro e colaboradores em um trabalho de síntese de óxidos mistos de V 

e Mo na presença de surfactante (RASTEIRO et al., 2018). 

A Figura 22B mostra as distribuições de tamanho de poros dos 

catalisadores. Como já foi estabelecido, os poros são atribuídos aos espaços 

entre as nanopartículas. A Tabela 5 também indica os volumes e diâmetros 

médios de poros. Para o catalisador B_0%, o pico largo e baixo indica poros não 

uniformes, além de possuir o menor volume em comparação com os outros 

catalisadores. Já o catalisador B_1% apresentou um pico alto e bem definido, 

indicando a presença de poros mais uniformes (com diâmetro médio de 2,4 nm) 

e em maior volume em relação a B_0%. O catalisador B_6% apresentou um pico 

ligeiramente menor e mais largo em comparação a B_1%, indicando que o 

surfactante nesta quantidade aumentou a porosidade do catalisador, mas 

resultou na formação de poros com diâmetros menos uniformes (embora os 

diâmetros tenham tamanho médio de 2,5 nm). 
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Figura 22 - A) Fisissorção de N2 para os catalisadores e B) distribuição de diâmetro de 

poros. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5 - Área superficial específica, volume e diâmetro de poro para os catalisadores. 

 

Catalisador SBET (m
2.g-1) 

Volume de 

poro (cm3.g-1) 

Diâmetro médio 

de poro (nm) 

B_0% 91 0,148 2,2 

B_1% 95 0,158 2,4 

B_6% 98 0,194 2,5 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como já visto anteriormente, pode-se associar essa porosidade observada 

pela fisissorção de N2 aos espaços entre as nanopartículas dos catalisadores 

(RASTEIRO et al., 2018), onde observa-se que o catalisador que apresentou 

uma distribuição de diâmetro de poro mais larga foi o mesmo que apresentou 

também um intervalo mais largo de tamanho de partícula. No entanto, o 
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catalisador B_1% que apresentou a distribuição de tamanho de partículas mais 

homogênea também foi o que apresentou a distribuição de diâmetro de poros 

mais homogênea. Tamanhos de partículas menos homogêneos podem fazer 

com que os espaços entre elas se tornem menos homogêneos também. O 

raciocínio segue o mesmo para quando os tamanhos das partículas são mais 

homogêneos, o que também levará a espaços entre as partículas mais 

homogêneas, assim como ilustra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Representação ilustrativa de diferentes tamanhos de partículas e os espaços 

distintos formados entre eles. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O uso do método de coprecipitação assistido por surfactante para preparar 

os catalisadores da primeira parte deste trabalho foi escolhido devido às 

seguintes razões. A coprecipitação é um método simples e tem algumas 

vantagens sobre outros métodos de síntese, gerando algumas características 

desejáveis para catalisadores, como uma distribuição homogênea dos 

componentes do catalisador, a produção de nanopartículas e criação de 

precursores com uma estequiometria definida, o que facilita a geração da fase 

ativa por calcinação e/ou redução (THOMAS, 2008). O auxílio do surfactante 

neste método de síntese foi escolhido para melhorar outras propriedades dos 

catalisadores. As moléculas de surfactante não são úteis apenas para aumentar 

as áreas de superfície, mas podem também estabilizar partículas pequenas ao 

serem adsorvidas nas partículas recém-formadas durante o processo de 
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precipitação (THOMAS, 2008). Assim, o surfactante foi usado na síntese para 

obter uma distribuição de partículas de Ni-Ga mais homogênea.  

Conhecendo o papel do surfactante durante a síntese de coprecipitação, o 

objetivo foi entender e estudar o papel das diferentes concentrações do 

surfactante na solução de síntese. Assim, três catalisadores Ni-Ga foram 

preparados. Um sem surfactante, outro com concentração de surfactante 

próxima a CMC do surfactante e o último com concentração acima da CMC do 

surfactante. A Figura 24 ilustra como o surfactante se comporta em diferentes 

concentrações. A formação de micelas, sua forma e sua agregação em cristais 

líquidos dependem da concentração do surfactante. Em concentração muito 

baixa (Figura 24A), o surfactante está presente como moléculas livres 

dissolvidas em solução, chamados de monômeros. Em uma concentração mais 

próxima do CMC do surfactante (Figura 24B), existe um equilíbrio dinâmico entre 

os monômeros e as micelas. 

 

Figura 24 - Ilustração do comportamento do surfactante CTAB em A) baixa 

concentração, B) concentração mais próxima da CMC e C) alta concentração. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com o aumento em uma concentração acima da CMC (Figura 24C), 

micelas esféricas eventualmente coalescem formando um cilindro alongado até 

concentrações mais altas que podem formar micelas em forma de bastonete 

(THOMAS, 2008). No caso das ligas, o catalisador preparado com a 

concentração de surfactante próxima à CMC apresentou as partículas mais 

homogêneas e menores, conforme já demonstrado na análise de MET e MEV 

(Figuras 19 e 20). Isso aconteceu porque o precipitado possui carga negativa 
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com excesso de grupos hidroxila na solução, então as micelas catiônicas do 

surfactante (CTAB) podem ser adsorvidas na superfície das partículas do 

precipitado muito mais facilmente e evitar a agregação entre elas (LU; HONG; 

LI, 2011). Quando não há surfactante, a agregação não pode ser controlada. 

Quando a concentração de surfactante é muito alta e micelas alongadas são 

formadas, o controle do tamanho de partícula não é tão bom quanto com as 

micelas esféricas. Essas micelas cilíndricas alongadas às vezes não conseguem 

cobrir toda a área da partícula formada como as micelas esféricas, o que dá 

espaço para possível agregação, por isso a distribuição de tamanho de 

partículas para o catalisador com alta concentração de CTAB (B_6%) não foi tão 

homogênea. 

 

O desempenho dos catalisadores na reação de hidrogenação do CO2 foi 

avaliado por 5 h, a 10 bar, 6000 L.kgcat
-1.h-1 e 225 °C, como mostra a Figura 25A. 

A reação sem a presença de catalisador em diferentes condições está 

apresentada no Apêndice F. A partir dos resultados, pode-se notar que o 

catalisador C_1% apresentou o melhor desempenho em termos de produtividade 

de metanol em comparação aos outros dois catalisadores. Nenhum dos 

catalisadores apresentou desativação após as 5 h de reação. Tendo em conta a 

superioridade do catalisador C_1%, ele foi utilizado para avaliar o efeito do uso 

de diferentes temperaturas e diferentes GHSV. O catalisador foi avaliado em 5 

temperaturas diferentes, de 180 a 275 °C (Figura 25B). À medida que a 

temperatura aumentava, observou-se uma diminuição gradual da seletividade ao 

metanol e um aumento na conversão e seletividade de CO. Houve também a 

formação de uma pequena quantidade de metano nessas reações (< 1,3%), o 

que se deve à presença de níquel metálico no catalisador, altamente ativo para 

reações de metanação (LIANG et al., 2019). O aumento na seletividade de CO 

foi ocasionado pela reação de hidrogenação do CO2 ao CO (rWGS) que possui 

caráter endotérmico, no qual é favorecida à medida que a temperatura é 

aumentada. Embora a temperatura mais alta leve a uma conversão maior, a 

seletividade a CO passa a ser mais favorecida. Devido a isso, uma temperatura 

intermediária (225 ° C) foi escolhida para os próximos testes, resultando em um 

melhor equilíbrio entre a conversão e a seletividade a metanol. 
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Escolhendo 225 °C como a temperatura mais favorável, a velocidade 

espacial horária do gás (GHSV) foi variada em 5 valores diferentes, de 6000 a 

30000 L.kgcat
-1.h-1 (Figura 25C). Observou-se que com o aumento do GHSV 

ocorre uma diminuição principalmente na conversão e as seletividades para 

todos os produtos se mantiveram praticamente constantes. Essa queda na 

conversão com o aumento do GHSV pode ser explicada com base na energia 

de interação entre o CO2 e o metal. Em um estudo teórico recente publicado por 

Tang e colaboradores (ADIDHARMA et al., 2017), onde são estudadas as 

energias de interação de diferentes gases com a superfície do Ni5Ga3 (221), foi 

observado que, embora o CO2 possa ser adsorvido positivamente na superfície 

do Ni5Ga3 (221), a energia de adsorção é fraca (0,10 eV) e pouco estável. Como 

essa interação é fraca um aumento de GHSV resultaria em uma menor duração 

do contato entre o CO2, a superfície do catalisador e o H2 dissociado na 

superfície, diminuindo assim a conversão do CO2. 

Dado o melhor catalisador e as melhores condições em termos de 

temperatura e GHSV, o catalisador C_1% foi avaliado à pressão ambiente e a 

Tabela 6 fornece a produtividade de metanol dos catalisadores a 10 bar e para 

o melhor catalisador, também, à pressão ambiente. Nota-se que, embora a 

atividade seja baixa quando comparada ao resultado a 10 bar, o catalisador é 

ativo à pressão ambiente sem desativação após 5 h de reação. 

 

 

 

. 
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Figura 25 - A) Produtividade de metanol para os catalisadores a 225 °C, 10 bar e 6000 L.kg -1.h-1 após 5 h. B) Conversão de CO2 e seletividade 

para metanol a 10 bar, 6000 L.kg-1.h-1 e temperaturas de 180, 200, 225, 250 e 275 °C. C) Conversão de CO2 e seletividade para metanol a 10 

bar, 225 °C e GHSV de 6000, 12000, 18000, 24000 e 30000 L.kg-1.h-1. 

 

 

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 6 - Produtividade de metanol para os catalisadores a 225°C, 6000 L.kg-1.h-1, 10 

bar e para o catalisador C_1% a pressão ambiente (identificado como C_1%(Patm)). 

Catalisador STY (gCH3OH.kgCat
-1.h-1) 

C_0% 1,81 

C_1% 8,19 

C_6% 2,10 

C_1%(Patm) 0,70 

  

Fonte: Autoria própria. 

 

Após os testes catalíticos de 5 h a 225 ° C sob um GHSV de 6000 L.kgcat
-

1.h-1 e 10 bar, uma investigação dos catalisadores pós-reação foi realizada 

usando difração de raios X (DRX) com o refinamento pelo método de Rietveld e 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). Através da DRX (Figura 26) foram 

observadas alterações nas fases cristalinas de todos os catalisadores quando 

comparado ao padrão de difração antes da reação catalítica. Além da fase 

principal Ni5Ga3, houve a formação das fases NiO e Ga2O3. Utilizando a 

quantificação de fases pelo método de Rietveld foi possível identificar e 

quantificar as fases cristalinas para cada catalisador após a reação (Tabela 7). 

Com isso, diferenças significativas entre eles foram encontradas. Para o 

catalisador em que foi obtido o melhor resultado catalítico (D_1%), foi encontrada 

a maior quantidade da fase cristalina correspondente a liga Ni5Ga3. Já para o 

catalisador que apresentou o pior resultado (D_0%), foi encontrada a menor 

quantidade da fase cristalina Ni5Ga3. Estes resultados provam que a fase 

cristalina ativa para esta reação é a Ni5Ga3 e que sua oxidação para óxidos de 

Ni e Ga foram prejudiciais para a produção de metanol.  Sharafutdinov e 

colaboradores (SHARAFUTDINOV et al., 2014) em seu trabalho sugerem, 

porém sem nenhuma análise prévia, que a interação entre Ni e Ga2O3 poderia 

ser responsável pela formação de metanol nos catalisadores de Ni-Ga, mas os 

resultados mostrados na Figura 26 e Tabela 7 indicam que quanto mais Ni5Ga3, 

mais ativo o catalisador é para a formação de metanol. 
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Figura 26 - Difração de raios X para os catalisadores após os testes catalíticos de 5 h a 

225 ° C sob um GHSV de 6000 L.kgcat
-1.h-1 e 10 bar. 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

Tabela 7 - Quantificação das fases cristalinas e tamanho de cristalito calculados através 

do refinamento pelo método de Rietveld para os catalisadores após o teste catalítico.  

  Fase cristalina (%) 

Catalisador 
Tamanho de 

cristalito (nm)a 
Ni5Ga3 NiO Ga2O3 

D_0% 43,8 80,6 4,1 15,3 

D_1% 25,0 91,1 2,9 6,0 

D_6% 27,1 86,3 0,4 13,3 

a. Tamanho de cristalito calculado através do método de Rietveld realizadas no software 

TOPAS 5. O fator de qualidade (Rwp) para o refinamento dos três materiais foi em 
média de 4,21. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para sanar quaisquer dúvidas a respeito da atividade catalítica da liga 

Ni5Ga3, dois experimentos foram realizados. No primeiro, o catalisador B_1% foi 

reduzido em H2 a 400 °C. Nessas condições a fase cristalina apresentada foi 

NiGa2O4 (Figura 27), temperatura no qual sabe-se da DRX in situ durante a 

redução (Figura 18) que a liga Ni5Ga3 ainda não foi formada. Aplicando este 

catalisador na reação de hidrogenação de CO2 (Tabela 8) foi observada uma 

formação predominante de CO (99,7% de seletividade) com um pouco de CH4 

(0,3% de seletividade) e nenhuma formação de metanol, concluindo que a fase 
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cristalina NiGa2O4 não possui atividade catalítica para produção de metanol. Em 

outro experimento, o catalisador de níquel metálico suportado em óxido de gálio 

(Ni/Ga2O3) foi preparado pelo método de impregnação úmida com 10,6 % de 

metal carregado, a mesma quantidade de Ni presente na liga Ni5Ga3. O material 

foi calcinado a 500 °C, reduzido a 350 °C e o teste catalítico foi realizado a 10 

bar, 225 °C e GHSV de 6000 L.kg–1.h–1. A Tabela 8 apresenta os resultados 

catalíticos e nenhuma produção de metanol foi observada. Esses dois testes são 

uma grande evidência de que o Ni5Ga3 é o verdadeiro responsável pela produção 

de metanol. 

 

Figura 27 - DRX para o catalisador B_1% reduzido a 400 °C. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 8 - Atividade catalítica dos catalisadores B_1% (red. 400 °C) e Ni/Ga2O4. 

Condições: 225 °C, 10 bar e GHSV de 6000 L.kg-1.h-1. 

Catalisador SCH3OH (%) SCO (%) SCH4 (%) XCO2 (%) 

B_1% (red. 400 °C) 0 99,7 0,3 1,5 

Ni/Ga2O4 0 98,0 2,0 0,4 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O tamanho de cristalito também foi calculado para os catalisadores após a 

reação, como mostrado na Tabela 7. Comparando o tamanho do cristalito antes 

e depois da reação catalítica, nota-se que ocorreu um aumento no tamanho para 

todos os catalisadores. A variação mais significativa ocorreu para o catalisador 

D_0%, variando de 31,6 nm antes da reação a 43,8 nm após a reação. Como os 

catalisadores não desativaram após 5 h, acredita-se que tanto as mudanças nos 

tamanhos dos cristalitos quanto nas fases cristalinas ocorreram nos primeiros 

minutos da reação catalítica, uma vez que as medições começaram após 15 min 

de alimentação dos reagentes e eram realizadas a cada 15 min durante 5 h. 

Experimentos de DRX in situ seriam necessários para estudos mais detalhados 

das mudanças nas fases cristalinas e nos tamanhos dos cristalitos durante a 

reação catalítica. 

A Figura 28 mostra a MET dos catalisadores após a reação catalítica. 

Através dessa análise é possível perceber que para todas os catalisadores 

houve um aumento na agregação das partículas após a reação catalítica. Outra 

observação importante é que o catalisador D_1% apresentou a menor 

agregação de partículas entre todos, com as partículas bem definidas e com a 

possibilidade de medir o diâmetro das partículas (~ 63 nm), o que não foi possível 

medir para os demais. No mapeamento elementar (Figura 28B) é possível notar 

que, para todos os catalisadores, Ni e Ga se mantêm bem distribuídos mesmo 

após reação, somente no catalisador D_6% que o Ga não aparece de forma 

homogênea na parte superior da imagem, indicando a presença de uma possível 

fase segregada de NiO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Figura 28 - A) Microscopia eletrônica de transmissão para os catalisadores a) B_0%, b) 

B_1% e c) B_6% após a reação e B) mapeamento EDS. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com o intuito de melhor visualizar a relação entre as propriedades mais 

significativas que os catalisadores apresentaram, como o diâmetro médio de 

partícula e a porcentagem da fase cristalina Ni5Ga3 após a reação, com a 

atividade catalítica dos mesmos, foram construídos gráficos relacionando essas 

propriedades entre si, como pode ser visto na Figura 29A e B. Através desses 

dados, pode-se ver claramente como um menor diâmetro de partículas leva a 

melhores atividades catalíticas, ou seja, quanto menor a partícula, maior a 

atividade. Em geral, a fração de sítios coordenativamente insaturados (cantos, 

dobras e degraus) na superfície é aumentada à medida que o tamanho das 

nanopartículas diminui, enquanto a fração de sítios coordenativamente 
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saturados (planos) é maior para partículas maiores. Isto implica que a reação de 

síntese de metanol nas nanopartículas de Ni5Ga3 é sensível à estrutura. 

Além do diâmetro médio das partículas, uma menor perda da fase cristalina 

de Ni5Ga3 visto após a reação também exerce uma grande influência na 

atividade catalítica dos catalisadores, onde quanto maior a quantidade de fase 

cristalina de Ni5Ga3 melhor a atividade catalítica. Este estudo da fase cristalina 

após a reação catalítica ainda não havia sido realizado em nenhum dos trabalhos 

da literatura com catalisadores do tipo Ni-Ga para essa reação, até onde se sabe, 

o que é uma informação nova e importante para o estudo dessas ligas metálicas. 

Assim, uma combinação entre uma menor perda da fase cristalina ativa Ni5Ga3 

e um menor diâmetro de partícula levou o catalisador com 1 % de surfactante a 

ter o melhor desempenho em termos de atividade para o metanol entre todos os 

catalisadores estudados. 

 

Figura 29 - Produtividade de metanol para os catalisadores em função A) do percentual 

da fase cristalina Ni5Ga3 e B) diâmetro médio de partícula. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com o intuito de buscar elucidar os intermediários e possíveis mecanismos 

pelo qual catalisadores de Ni-Ga levam a hidrogenação do CO2 a metanol, 

realizou-se o estudo in situ através da técnica de espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier medida por reflectância difusa 
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(DRIFTS). Utilizou-se para tal, o catalisador C_1% sendo aquele com maior 

produtividade de metanol entre todos. A Figura 30 mostra os espectros de IV no 

qual a amostra C_1% foi avaliada a 180, 225 e 275 °C durante 1 h à pressão 

ambiente. Antes da aquisição dos espectros na devida temperatura, a amostra 

foi reduzida in situ com H2 a 600 °C durante 1 h. Nas 3 temperaturas estudadas 

notou-se o aparecimento de bandas nas mesmas regiões, diferindo apenas nas 

intensidades das bandas dos espectros para cada temperatura. A banda em 

2173 cm-1 apareceu apenas em temperaturas mais altas (225 e 275 °C) e está 

relacionada à molécula de CO livre (TANG et al., 2017; WANG et al., 2015; 

SUBRAMANIAN et al., 2012). Quando se aumentou a temperatura, mais CO foi 

formado devido à reação rWGS, e a intensidade das bandas ligadas ao CO (CO 

em ponte tripla: 1850 cm-1, CO em ponte dupla: 1938 cm-1 e CO linearmente 

adsorvido: 2050 cm-1) aumentou, com predomínio do CO linearmente adsorvido 

devido a maior intensidade de sua banda dentre todas. Como há mais CO 

adsorvido linearmente do que de outras formas, acredita-se que haja maior 

seletividade para CO do que para metanol quando a reação passa pela rota 

rWGS. Sabe-se que o CO adsorvido linearmente tem uma ligação mais fraca 

com o Ni presente na liga Ni5Ga3 do que o CO em ponte tripla e em ponte dupla 

(VOGT et al., 2018; WANG et al., 2015). Portanto, sugere-se que isso pode fazer 

com que o CO se desprenda facilmente da superfície, formando CO gasoso em 

vez de continuar a hidrogenar para que se forme metanol. Talvez, apenas o CO 

em ponte tripla e em ponte dupla se mantenham adsorvido na superfície da liga 

Ni5Ga3 e, consequentemente, tenham sido hidrogenados até a formação do 

metanol. As bandas em 2315 cm-1 são atribuídas ao CO2 livre, que não foi 

convertido durante a reação (WANG et al., 2015). As bandas em 1348, 1387 e 

1572 cm-1 representam diferentes modos vibracionais de espécies formiato 

(HCOO-) bidentado adsorvido e em 1050 cm-1 foi observada uma banda atribuída 

ao metoxi (CH3O-) linearmente adsorvido (BUSCA; LORENZELLI, 1982; 

KATTEL et al., 2016; TANG et al., 2017; WANG et al., 2015). 
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Figura 30 - Estudo DRIFTS para os catalisadores durante 1 h, a pressão ambiente, 6000 L.kg -1.h-1 e temperatura de a) 180°C, b) 225°C e c) 

275°C. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Na Figura 31 foi feita uma relação entre as bandas mais intensas de CO 

e HCOO- e comparadas entre si a cada temperatura estudada. Fica evidente que 

quando a temperatura aumenta, a relação CO/HCOO- também aumenta, o que 

era esperado, uma vez que temperaturas mais altas levaram a uma produção 

maior de CO devido à reação rWGS (ÁLVAREZ et al., 2017a; KATTEL et al., 

2016). Nos últimos 30 min a diferença da razão CO/HCOO- entre as 

temperaturas 180 e 225 °C foi pequena, já a 275 °C a diferença da razão 

CO/HCOO- para com as temperaturas menores foi bem maior. Isto confirma a 

temperatura de 225 °C como ideal para os ensaios catalíticos realizados, pois a 

225 °C a produtividade de metanol é maior do que a 180 °C e a relação 

CO/HCOO- é muito próxima para essas as temperaturas. 

 

Figura 31 - Relação entre as intensidades das bandas CO/HCOO- versus o tempo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Com o objetivo de avaliar a possível formação de espécies carbonato 

(CO3
-2) na superfície do catalisador, foram coletados uma série de espectros 

durante a exposição do catalisador C_1% reduzido ao CO2 (Figura 32). Antes da 

aquisição dos espectros a 225 °C, a amostra foi reduzida in situ em H2 a 600 °C 

durante 1 h. Foram realizados dois estudos distintos, no primeiro a superfície da 

amostra foi limpa com N2 por 3 h a 225 °C para assegurar a remoção de todo o 



92 
 

hidrogênio adsorvido nas partículas de Ni-Ga antes da exposição ao CO2 (Figura 

32B). No segundo estudo a amostra foi exposta ao CO2 a 225 °C sem limpeza 

da superfície logo após a redução. A banda a 1570 cm-1 vista na Figura 32A 

representa um modo vibracional de formiato bidentado adsorvido, o que significa 

que quando a superfície não é limpa, o hidrogênio adsorvido na superfície reage 

com CO2 alimentado (KATTEL et al., 2016; TANG et al., 2017). Quando a 

superfície foi limpa antes da exposição ao CO2 (Figura 32B), não foram 

observadas bandas além da banda de CO2 na fase gasosa (2350 cm-1), 

indicando que não havia H2 adsorvido na superfície. Nenhuma espécie de 

carbonato foi formada em ambos os experimentos, o que faz sentido, uma vez 

que a superfície do catalisador apresenta apenas metais reduzidos, sem uma 

superfície com oxigênio para oxidar o CO2 a CO3
-2 (KATTEL et al., 2016; WANG 

et al., 2015). A partir desses experimentos foi proposto que provavelmente o CO2 

está se ligando aos hidrogênios dissociados e não diretamente na superfície do 

catalisador, já que nenhuma espécie de carbonato está sendo formada. Essa foi 

uma proposta que ainda não havia sido feita na literatura para catalisadores de 

ligas de Ni-Ga e difere do que ocorre no mecanismo de cobre suportado em 

óxidos proposto por Kattel et al (KATTEL et al., 2016). 

 

Figura 32 - Espectros DRIFTS para a amostra C_1% a 225°C e 30 ml.min-1 de CO2 após 

a redução a) sem limpar a superfície e b) após limpar a superfície com N2 por 3 h. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Após todos esses estudos, foi proposto um mecanismo de reação para o 

catalisador composto pela liga Ni5Ga3 (Figura 33) com base nos intermediários 

observados na análise de DRIFTS. Primeiro, o H2 se adsorve dissociativamente 

à superfície do Ni5Ga3 e o CO2 se liga ao hidrogênio dissociado. O CO3
-2 não foi 

formado como intermediário, como já mostrado. O H* dissociado pode se ligar 

no carbono ou no oxigênio do CO2
* (etapa B). De acordo com o sítio em que ele 

se liga, o mecanismo é levado pela rota do formiato ou pela rota da rWGS. Como 

a presença do CO (etapa G) e do HCOO* (etapa C) foram detectadas, pode-se 

concluir que este catalisador passa por ambas as rotas do formiato e da rWGS. 

O CH3O* também foi detectado (etapa D), o que indica que o formiato ou mesmo 

o CO podem ter passado por etapas de hidrogenação até chegarem a CH3O*, 

que provavelmente foi hidrogenado para CH3OH como etapa final. 

 

Figura 33 - Proposta de mecanismo para a hidrogenação do CO2 em ligas Ni5Ga3 com 

base em estudos por DRIFTS. 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

Em resumo, a coprecipitação assistida por surfactante demonstrou ser um 

bom método para a preparação de catalisadores do tipo Ni5Ga3 com partículas 

pequenas e homogêneas. O controle da concentração do surfactante na síntese 

é fundamental para obter a melhor homogeneidade. O catalisador preparado 

com 1 % do surfactante apresentou as partículas menores e mais homogêneas 

e apresentou a maior produtividade de metanol na hidrogenação de CO2 a baixa 

pressão, com boa atividade à pressão ambiente. O desempenho deste 

catalisador foi relacionado a sua maior homogeneidade e menor tamanho de 
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partícula, juntamente com a maior quantidade de fase cristalina Ni5Ga3 ativa que 

permaneceu após a reação. Todos os catalisadores permaneceram estáveis 

após 5 h, sem qualquer sinal de desativação, enquanto os aumentos do GHSV 

e da temperatura de reação resultaram em menor seletividade ao metanol. A 

investigação do mecanismo de reação por DRIFTS indicou que as espécies de 

CO2 provavelmente se ligam ao hidrogênio dissociado e não na superfície do 

catalisador. O catalisador Ni5Ga3 foi ativo tanto para a rota rWGS quanto para a 

rota do formiato, conforme mostrado pela presença de intermediários de 

formiato, metoxi e CO. 

 

5.2 Catalisadores Ni5Ga3 suportados em ZrO2, CeO2 e SiO2 

 

Após a avaliação das propriedades catalíticas, texturais e de mecanismo 

reacional realizado com as ligas não-suportadas, o próximo passo para a 

continuação do estudo teve como objetivo melhorar algumas das propriedades 

da liga não-suportada para obter melhores resultados de seletividade, conversão 

e consequentemente de produtividade para metanol. Para este estudo, foram 

utilizadas as ligas suportadas em óxido básicos ZrO2 e CeO2, com o objetivo de 

melhorar a conversão devido ao caráter básico desses suportes e também a 

seletividade, ao ter a fase ativa dispersa em um suporte. Como forma de 

comparação com o catalisador da literatura (STUDT et al., 2014), utilizou-se 

também o suporte de SiO2 não-porosa. 

Inicialmente os catalisadores NGSi500, NGZr e NGCe foram avaliados por 

análise elementar feita por espectrometria de fluorescência de raios X por 

energia dispersiva (FRX-ED) (Tabela 9). Nota-se que os catalisadores 

apesentaram porcentagens em massa de Ni+Ga muito próximos da quantidade 

esperada de 17 %. Calculou-se também a razão molar de Ni/Ga, no qual todos 

os catalisadores alcançaram valores próximos do esperado para a proporção 

5Ni:3Ga de 1,7. 
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Tabela 9 - Análise elementar FRX-ED para os catalisadores. 

Catalisador 
Análise elementar FRX-ED 

% massa (Ni+Ga) Razão Ni/Ga 

NGSi500 17,2 1,7 

NGZr 16,2 1,4 

NGCe 17,0 1,8 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As análises de difração de raios X para os catalisadores e seus suportes 

estão apresentados na Figura 34. Para o catalisador NGSi500, os principais picos 

referentes a fase cristalina Ni5Ga3 (PDF n°: 43-1376) foram identificados, assim 

como seus respectivos planos cristalinos. Foi observado apenas uma pequena 

diminuição na intensidade do pico referente a fase amorfa do suporte de SiO2 no 

catalisador NGSi500. Para os catalisadores NGZr e NGCe foi possível identificar 

apenas um pequeno pico referente ao plano [221] da fase cristalina Ni5Ga3 e 

uma diminuição considerável na intensidade dos picos dos suportes ZrO2 e 

CeO2. A zircônia é conhecida por possuir diferentes fases cristalinas (cúbica, 

monoclínica, tetragonal e ortorrômbica I e II) (KURANAGA; RIBEIRO; 

FILGUEIRA, 2005; WITOON et al., 2016) e nesse caso as fases cristalinas 

identificadas foram a monoclínica e a tetragonal, no qual foram quantificadas 

através do refinamento do difratograma pelo método de Rietveld. Na Figura 34B 

pode-se notar que o suporte de ZrO2 sintetizado apresentou a fase monoclínica 

como predominante (~89 %). 
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Figura 34 - DRX para A) NGSi500 e SiO2; B) NGZr e ZrO2; C) NGCe e CeO2. O 

difratograma inserido em (B) mostra o Refinamento Rietveld do suporte de ZrO2. O fator 

de qualidade (Rwp) para o refinamento foi em média de 3,82. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 35 mostra as imagens de microscopia eletrônica de transmissão 

(MET), distribuição de tamanho de partícula e mapeamento elementar das 

partículas dos catalisadores NGSi500, NGCe e NGZr após sua redução com H2. 

Todos os catalisadores apresentaram imagens semelhantes, com poucas 

diferenças morfológicas entre eles. O catalisador NGSi500 apresentou a 

distribuição de tamanho de partícula mais ampla, com o tamanho médio de 

partícula em torno de 14 nm. Os catalisadores NGCe e NGZr, por outro lado, 

apresentaram uma distribuição de tamanho de partícula mais estreita, em que o 

tamanho médio de partícula foi em torno de 11 e 10 nm, respectivamente. O 

mapeamento mostrou uma distribuição homogênea da liga na superfície dos 

suportes, sem a presença de fases de Ni e Ga isoladas. 
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Figura 35 - Microscopia eletrônica de transmissão (MET), distribuição de tamanho de 

partícula e mapeamento elementar para os catalisadores A) NGSi500, B) NGCe e C) 

NGZr.  

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Análises de redução a temperatura programada foram realizadas e os 

perfis de redução resultantes para cada catalisador são mostrados na Figura 

36A. Todos eles apresentaram um pico principal de redução nas temperaturas 

de 500, 600 e 700 °C para os catalisadores NGCe, NGZr e NGSi500, 

respectivamente. Nota-se que os catalisadores NGCe e NGZr apresentaram 

temperaturas máximas de redução mais baixas do que o catalisador NGSi500, o 

que indica que os suportes CeO2 e ZrO2 levaram a liga a reduzir em temperaturas 

mais baixas do que a SiO2. Além do pico principal, o catalisador NGCe possui 

dois picos adicionais em torno de 250 °C e a 800 °C. O primeiro pico é gerado 
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provavelmente devido à alta mobilidade dos sítios de oxigênio presentes na 

interface suporte-liga, que podem ser facilmente reduzidos em temperaturas 

mais baixas (MAHAMMADUNNISA et al., 2013), enquanto o último pico em torno 

de 800 °C é gerado pela redução de Ce+4 a Ce+3 no bulk (HABIB et al., 2021). 

As interações fortes entre metal e suporte geralmente são observadas em 

suportes redutíveis com metais do Grupo VIII como a CeO2 (PAN et al., 2017; 

TAUSTER, 1987; TAUSTER et al., 1981). A presença da liga Ni5Ga3 na 

superfície da céria diminuiu a temperatura de redução de Ce4+ para Ce3+ em 

comparação com a céria pura (Figura 36B). Este comportamento é comumente 

visto para metais de transição, onde o efeito de transferência de carga das 

nanopartículas para o suporte facilitou a redução do CeO2 (TERESHCHUK et al., 

2015; THILL; KILIAN; BERNARDI, 2017). 

 

Figura 36 - Perfis de redução para A) os catalisadores e B) para o CeO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 36A também mostra os perfis de redução dos metais Ni e Ga 

separados suportados em SiO2, ZrO2 e CeO2 (linhas pontilhadas). Esses 

materiais foram preparados da mesma forma que as ligas, utilizando a 

porcentagem de Ni e Ga relacionada a cada porcentagem de metal na liga (10,6 

% para Ni e 6,4 % para Ga). A Figura 37 mostra os perfis de redução desses 

materiais separadamente para melhor visualizar seus picos de redução, uma vez 
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que algumas intensidades são muito baixas comparadas as dos materiais de liga 

suportadas. Os resultados mostram que os materiais de liga suportados reduzem 

em temperaturas diferentes comparados ao Ni e ao Ga suportados, o que 

significa que as interações de Ni e Ga com os suportes na liga são diferentes. A 

Tabela 10 mostra os consumos de hidrogênio real e teórico e os graus de 

redução para os catalisadores, suportes e Ni e Ga suportados. O consumo real 

de hidrogênio foi calculado a partir das áreas dos picos da análise de redução a 

temperatura programada e a dispersão dividindo-se o consumo real de 

hidrogênio pelo teórico e multiplicando por 100. Como os perfis de redução 

mostraram que o suporte CeO2 também é reduzido, o grau de redução da liga 

no catalisador NGCe foi determinado subtraindo do valor total o hidrogênio 

consumido em relação à redução da superfície do CeO2. Pode-se observar na 

Tabela 10 que as amostras de Ga suportadas têm um baixo grau de redução 

(21,3 - 34,4 %), o que significa que é difícil reduzir completamente Ga2O3 para 

Ga0. Já na liga ocorre um comportamento interessante, onde aparentemente o 

gálio pode ser reduzido muito mais facilmente para formar a liga com o níquel, já 

que o grau de redução da liga é de 87 % para os catalisadores NGSi500 e 100 % 

para os catalisadores NGCe e NGZr. 

 

Figura 37 - Perfis de redução para A) Ni e B) Ga suportados em SiO2, CeO2 e ZrO2. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 10 - Consumo de H2 e grau de redução dos materiais. Os cálculos foram feitos 

a partir de análises de redução a temperatura programada partindo da temperatura 

ambiente até 850 °C. 

Material 
Consumo teórico de H2 

(mmol.g-1) 

Consumo real de H2 

(mmol.g-1) 

Grau de 

redução (%) 

NGSi500 2,77 2,41 87,0 

NGZr 2,63 2,73 100 

NGCe 2,75 2,75 100 

CeO2 - 0,52 - 

ZrO2 - 0,03 - 

Ni/CeO2 1,81 1,78 98,3 

Ni/ZrO2 1,81 1,61 88,9 

Ni/SiO2 1,81 1,74 96,1 

Ga/CeO2 0,61 0,21 34,4 

Ga/ZrO2 0,61 0,13 21,3 

Ga/SiO2 0,61 0,16 26,2 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

Os perfis de dessorção de CO2 a temperatura programada (DTP-CO2) para 

os catalisadores são mostrados na Figura 38. Os picos de dessorção presentes 

em temperatura baixa (50-150 °C) são associados a sítios básicos fracos. A 

dessorção em sítios básicos de força moderada ocorre entre 150 e 300 °C e em 

sítios fortes entre 300 e 500 °C. A Tabela 11 mostra a quantificação do CO2 

dessorvido dos picos referentes a cada região e o total de CO2 dessorvido nos 

catalisadores. O catalisador NGSi500 apresentou a menor quantidade de sítios 

básicos totais (221,3 mol.gcat
-1), seguido pelo NGZr (233,6 mol.gcat

-1) e por 

NGCe (348,9 mol.gcat
-1). Uma maior densidade de sítios fracos está presente 

em NGSi500 (~ 44 % do total de sítios básicos) em relação aos outros 

catalisadores (29 % e 22 % para NGZr e NGCe, respectivamente) evidenciando 

a baixa afinidade do CO2 com este catalisador. Os catalisadores NGZr e NGCe 

apresentaram a maior parte do CO2 adsorvidos de maneira moderada/forte na 

superfície (71 % e 78 %, respectivamente) indicando efeitos benéficos na 
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interação do CO2 com a superfície do catalisador gerado pela utilização de ZrO2 

e CeO2 como suportes no sistema Ni5Ga3.  

 

Figura 38 - Perfis de dessorção de CO2 a temperatura programada para os 

catalisadores. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 11 - Quantificação dos perfis de dessorção de CO2 a temperatura programada 

para os catalisadores. 

Catalisador 
CO2 dessorvido (mol.gcat.

-1) 

Sítio fracoa Sítio moderadob Sítio fortec Total 

NGSi500 96,2  64,2  60,9  221,3 

NGZr 67,8  37,6  128,2  233,6 

NGCe 77,7  129,9  141,3  348,9 

apico de dessorção com máximo em torno de 150 °C (área em azul claro na Figura 38). 
bpico de dessorção com máximo em torno de 300 °C (área em azul na Figura 38). 
cpico de dessorção com máximo em torno de 450 °C (área em azul escuro na Figura 38). 
 

Fonte: Autoria própria. 
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O consumo de H2 e os respectivos graus de redução, calculados pela 

razão entre o consumo experimental e o teórico, estão apresentados na Tabela 

12. Esses cálculos foram feitos utilizando os perfis de redução a temperatura 

programada dos catalisadores partindo da temperatura ambiente e mantendo a 

temperatura final em 500 °C por 1 h, da mesma forma como é realizado a 

redução antes da reação catalítica. Como os perfis de redução mostraram que o 

suporte CeO2 também é reduzido, o grau de redução da liga neste catalisador 

foi determinado subtraindo do valor total o hidrogênio consumido em relação à 

redução da superfície do CeO2. O grau de redução do catalisador NGZr foi o 

maior entre todos os catalisadores, seguido por NGSi500 e por último NGCe. Um 

maior grau de redução sugere a formação de um maior número de sítios 

metálicos expostos, o que facilita a etapa de dissociação do H2, que é uma etapa 

fundamental durante a reação de hidrogenação. 

 

Tabela 12 - Consumo de H2 e grau de redução para NGSi500, NGZr e NGCe calculados 

a partir dos perfis de redução a temperatura programada dos catalisadores mantendo a 

temperatura final em 500 °C durante 1 h. 

Sample 
Consumo teórico 

de H2 (mmol.g-1)a 

Consumo real de H2 

(mmol.g-1) 

Grau de 

redução (%) 

NGSi500 2,77 1,72 62,1 

NGZr 2,63 1,72 65,4 

NGCe 2,75 1,11 40,4 

CeO2 - 0,52 - 

ZrO2 - 0,03 - 

aCalculado a partir da quantidade de Ni e Ga impregnados de acordo com os resultados de FRX-

ED na Tabela 9. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 39A mostra os espectros de XPS (X-ray Photoelectron 

Spectroscopy) do nível 1s do oxigênio (O1s) para os catalisadores e revela a 

contribuição de três componentes distintos.  Eles estão relacionados ao oxigênio 

da rede (Orede), água adsorvida na superfície (OH2) e a presença de grupos 

hidroxila e carbonato na superfície devido à adsorção dissociativa de H2O e 
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adsorção de CO2 em defeitos estruturais gerados por vacâncias de oxigênio (OH-

/CO3
2-) (LOPES et al., 2021). O catalisador NGZr apresenta o componente Orede 

em ~ 529,6 eV, que corresponde à energia de ligação do oxigênio da rede do 

ZrO2 monoclínico. Esta observação segue a energia de ligação para o espectro 

do nível 3d5/2 do zircônio  (Zr3d5/2) (Figura 39B) em 181,6 eV, com dupletos spin-

órbita d5/2 e d3/2 separados por 2,4 eV, característico da estrutura monoclínica 

(LACKNER et al., 2019). O catalisador NGCe possui um componente em ~528,6 

eV relacionado ao oxigênio da rede ligado ao Ce na estrutura CeO2 (SONI et al., 

2018).  O espectro do nível 3d do cério (Ce3d) (Figura 39C) indica a presença 

de em torno de 34 % de Ce3+ no catalisador NGCe. Devido à alta labilidade do 

oxigênio na estrutura do CeO2, é comum observar a presença de espécies Ce3+, 

o que corrobora com o pico de redução relacionado ao suporte do CeO2 no perfil 

de RTP. O espectro de O1s do NGSi500 mostrou um pico dominante em ~ 532,5 

eV relacionado ao oxigênio da rede de SiO2 e um pequeno pico a ~ 529,8 eV 

provavelmente do oxigênio da rede ligado ao níquel e gálio na interface com o 

suporte. Os espectros para NGCe e NGZr têm uma contribuição considerável do 

componente em 531,4 eV, que indica a presença de oxigênio adsorvido, no qual 

está relacionado à presença de defeitos estruturais da superfície, como 

vacâncias de oxigênio, enquanto o catalisador NGSi500 não mostrou nenhum 

pico relacionado a essas espécies de oxigênio. Conforme sugerido pela análise 

de RTP (Tabela 12), o XPS pôde confirmar a formação de vacâncias de oxigênio 

devido a redução dos suportes ZrO2 e CeO2, provavelmente facilitado na 

interface. Os espectros para o Ni 2p e Ga 2p estão presentes no Apêndice D. 

Sabe-se da literatura que vacâncias de oxigênio podem facilitar a 

adsorção e ativação de CO2 (WANG et al., 2020) e esse comportamento foi 

observado por meio da análise de dessorção de CO2 a temperatura programada, 

que mostrou que NGCe e NGZr apresentaram maior quantidade de adsorção de 

CO2 em relação ao NGSi500. A fração de vacância de oxigênio na superfície 

(fração Ov na Figura 39A) foi estimada a partir da razão entre o componente 

(OH-/CO3
2-) do O1s e a quantidade total de oxigênio na superfície (Orede + OH-

/CO3
2- + OH2). O aumento de 57 % na fração de vacância, de 0,35 em NGZr para 

0,55 em NGCe, está diretamente relacionado ao aumento no número de sítios 

moderados e fortes de CO2 (165,8 mol.gcat
-1 em NGZr para 271,2 mol.gcat

-1 em 
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NGCe (aumento de 63%)), indicando que a maior parte do CO2 moderadamente 

e fortemente ligado está sendo adsorvido em vacâncias na interface. 

 

Figura 39 - Espectros de XPS para (A) O1s, (B) Zr3d e (C) Ce3d dos catalisadores NGZr, 

NGCe e NGSi500 calcinados. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os espectros survey de XPS dos catalisadores NGSi500, NGCe e NGZr 

(Figura 40) mostram os principais picos relacionados aos elementos Ni, Ga, Si, 

Ce, Zr e O. Pode-se notar que a razão entre o pico relacionado com O1s e os 

outros picos é muito maior no espectro de NGSi500 do que em NGCe e NGZr, o 

que pode estar relacionado à maior dispersão da liga sobre a SiO2 devido à sua 

alta área de superfície em comparação com CeO2 e ZrO2. 
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Figura 40 - Espectros survey para os catalisadores NGSi500, NGCe e NGZr. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As análises de adsorção/dessorção de N2 dos catalisadores e suportes 

(Figura 41) mostram que todas as amostras apresentaram isotermas do tipo II, 

de acordo com a classificação da IUPAC, típico para materiais não-porosos 

(DONOHUE; ARANOVICH, 1998). Na Tabela 13, os valores da área específica 

de superfície calculados pelo método BET mostram que o material que apresenta 

a maior área específica é o NGSi500, seguido do NGCe e, por último, o NGZr. A 

baixa área do catalisador NGZr é atribuída à presença predominante da fase 

monoclínica da zircônia (Figura 34B), já conhecida na literatura por apresentar a 

menor área entre todas as fases de ZrO2 (WITOON et al., 2016). A Tabela 13 

também mostra os valores da área metálica (Am), a densidade dos sítios 

metálicos e a dispersão, todos calculados a partir da análise de dessorção de H2 

a temperatura programada (DTP-H2). As áreas metálicas e a dispersão foram 

calculadas a partir das equações 12 e 13, respectivamente, e a densidade de 

sítios metálicos foram calculados dividindo a área metálica pela área do suporte 

de cada material. Os resultados indicam que os maiores valores de área metálica 
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e dispersão são apresentadas pelo catalisador NGSi500, seguido por NGZr e por 

último NGCe, corroborando também com o que foi visto pelo survey do XPS. 

 

Figura 41 - Isotermas de adsorção/dessorção de N2 para (A) NGCe e CeO2; (B) NGZr e 

ZrO2; e (C) NGSi500 e SiO2. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 13 - Propriedades texturais para os catalisadores NGSi500, NGZr e NGCe. 

Catalisador 
Am 

(m2
metal/gcat)a 

Dispersão 
(%)b 

Área BET 
(m2.gcat

-1) 

Densidade de sítios 
metálicos 
(m2

metal/m2
support) 

NGSi500 51,5 40,0 80 0,33 

NGZr 42,7 32,8 35 0,72 

NGCe 27,1 21,9 73 0,42 
aCalculado através da equação 12 
bCalculado através da equação 13 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para melhor comparar a presença de sítios metálicos entre os 

catalisadores, a densidade dos sítios metálicos foi determinada normalizando a 

área metálica pela área de superfície de suporte, uma vez que a área BET é 

bastante diferente entre os catalisadores. O catalisador NGZr tem a maior 

densidade de sítios metálicos, seguido por NGCe e por último NGSi500. Apesar 

da alta densidade da liga cobrindo a superfície do catalisador, o NGZr 

apresentou uma dispersão satisfatória, indicando a formação de partículas 

metálicas menores, o que corrobora com os resultados de MET. 
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Após as devidas caracterizações, os catalisadores foram aplicados na 

reação de hidrogenação do CO2 para produção de metanol. A reação sem a 

presença de catalisador em diferentes condições está apresentada no Apêndice 

F. A Figura 42 mostra as seletividades para os produtos obtidos da reação 

(metanol, CO e metano) resultantes das reações catalíticas em diferentes 

temperaturas, velocidades espaciais (GHSV) e pressões para os catalisadores 

NGSi500, NGZr e NGCe. A Figura 43 mostra os resultados de conversão e 

seletividade apenas para o metanol. Inicialmente, foi verificado o efeito da 

temperatura (Figura 43A) com a pressão mantida em 10 bar a um GHSV de 

8.000 L.kgcat
-1.h-1. Para todos os catalisadores, as conversões aumentaram com 

o aumento da temperatura, e os maiores valores ocorreram para o catalisador 

NGCe, seguido por NGZr e finalmente NGSi500. Apesar da boa atividade 

catalítica, o NGCe apresentou baixa seletividade para metanol (3,4 % de 

seletividade), com a maior parte do CO2 convertendo-se em CO. A conversão de 

CO2, no caso destes catalisadores, está diretamente relacionada a quantidade 

de sítios básicos moderados e fortes presentes em cada catalisador, como pode 

ser visto na Figura 44. A conversão aumenta linearmente com o aumento da 

basicidade, o que torna clara a importância desta propriedade para controlar a 

atividade catalítica. Uma adsorção fraca de CO2 torna mais difícil a sua 

estabilização, levando a baixas conversões, como observado para NGSi500. Por 

outro lado, a adsorção forte de CO2 e, consequentemente, a adsorção forte de 

intermediários pode levar a um aumento na energia de ativação para hidrogenar 

essas espécies durante a reação (ELNABAWY et al., 2020). O acúmulo de 

intermediários altamente estáveis, como por exemplo o CO, pode levar ao 

envenenamento do sítio ativo ou facilitar sua dessorção como produto, uma vez 

que a alta cobertura superficial tende a diminuir a energia de adsorção 

(BROMFIELD; FERRÉ; NIEMANTSVERDRIET, 2005). Isso provavelmente 

explica a maior seletividade para CO em NGCe, mesmo ele apresentando uma 

maior quantidade de sítios básicos fortes e a maior conversão de CO2 entre os 

catalisadores. 
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Figura 42 - Seletividades para metanol, CO e CH4 para os catalisadores variando (A) a 

temperatura, (B) GHSV e (C) pressão para NGZr. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 43 - Testes catalíticos com seletividade para metanol e conversão para os 

catalisadores NGZr, NGSi500 e NGCe variando A) temperatura, B) GHSV e C) pressão. 

Produtividade em gCH3OH.kgcat
-1.h-1 para metanol variando D) temperatura, E) GHSV e F) 

pressão. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 44 - Ajuste linear da correlação entre a conversão de CO2 em diferentes 

temperaturas de reação (180, 225 e 270 °C) e a quantidade de sítios básicos moderados 

e fortes nos catalisadores NGSi500, NGZr e NGCe. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando a seletividade para metanol nota-se que ela diminui com o 

aumento da temperatura de reação para ambos os catalisadores NGCe e 

NGSi500. Curiosamente, este efeito não foi observado para o catalisador NGZr, 

que sofre um pequeno aumento na seletividade quando a temperatura aumenta 

de 180 para 225 °C e permanece constante ao aumentar para 270 °C. A 180 e 

225 °C, o catalisador NGSi500 apresentou a maior seletividade para metanol. A 

270 °C, o catalisador NGZr passa a apresentar a melhor seletividade entre os 

catalisadores. O catalisador NGCe tem a menor seletividade para metanol em 

todas as temperaturas estudadas. A seletividade para CO (Figura 42) 

apresentou comportamento diferente entre os catalisadores, sendo que para 

NGSi500 a seletividade do CO aumentou com o aumento da temperatura como 

esperado, visto que em temperaturas mais altas a reação rWGS é favorecida 

devido ao seu caráter endotérmico. Para NGZr e NGCe, a seletividade do CO 

apresentou um pequeno decréscimo variando de 10-5 %. Este comportamento 

está relacionado às diferentes intensidades de interação dos intermediários com 
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os catalisadores. Observando a produtividade para metanol (Figura 43D), nota-

se que os catalisadores suportados em CeO2 e ZrO2 apresentaram os maiores 

valores e, entre eles, o catalisador NGZr apresentou a maior produção de 

metanol, com aumento significativo a 270 °C. 

Mantendo a temperatura em 270 °C e a pressão em 10 bar, foi verificado 

o efeito da velocidade espacial dos gases na atividade catalítica para os 

catalisadores (Figura 42B). Nota-se que a seletividade permaneceu constante 

para todos os catalisadores, mas houve queda na conversão com o aumento do 

GHSV. Essa queda na conversão pode ser explicada pelo menor tempo de 

contato que as moléculas de CO2 e H2 tiveram com o catalisador quando a vazão 

dos gases foi aumentada. Assim, o aumento da vazão de gás não foi vantajoso 

para o sistema catalítico, fato que também foi notado nos experimentos com as 

ligas não-suportadas (RASTEIRO et al., 2021). O catalisador NGZr apresentou 

a melhor produtividade para metanol dentre todos e por isso foi escolhido para a 

realização dos testes variando a pressão, mantendo a temperatura em 270 °C e 

o GHSV em 8.000 L.kgcat
-1.h-1. O aumento da pressão ambiente para 10 bar 

levou a um aumento notável na conversão, permanecendo aproximadamente 

constante nos aumentos subsequentes de 20 e 30 bar. Em termos de 

seletividade, porém, o aumento foi mais consistente e o mesmo ocorreu com a 

produtividade para metanol, atingindo 272,5 gCH3OH.kgcat
-1.h-1 a 30 bar. Além 

disso, o catalisador demonstrou ser ativo à pressão ambiente, uma propriedade 

desejada pela indústria química, já que levaria a uma economia energética do 

processo.  

Os dados de turnover frequency (TOF) para catalisadores nas condições 

catalíticas otimizadas (Tabela 14), revelaram valores de 0,35, 0,72 e 1,34 (×10-3 

s-1) para NGSi500, NGCe e NGZr, respectivamente. Como o TOF permite a 

determinação da atividade intrínseca do sítio catalítico (BOUDART, 1995), os 

resultados indicam claramente uma eficiência superior dos sítios catalíticos no 

catalisador NGZr. 
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Tabela 14 - Turnover frequency (TOF) para os catalisadores a 270 °C, 10 bar e 8000 

L.kgcat
-1.h-1 calculado através das equações 16 e 17.  

Catalisador TOF (10-3.s-1) 

NGSi500 0,35 

NGZr 1,34 

NGCe 0,72 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os melhores resultados catalíticos em termos de produtividade e TOF para 

o catalisador NGZr podem estar associados a maior densidade de sítios 

metálicos e menor tamanho de partícula, o que facilita o acesso aos sítios ativos 

do catalisador. A maior dispersão e a área metálica do catalisador NGSi500 é 

provavelmente a razão de sua seletividade superior ao metanol observada em 

temperaturas mais baixas, porém, esta característica não pode explicar sozinha 

a atividade catalítica. Outras características intrínsecas, como sítios de adsorção 

de CO2, previamente vistos no DTP-CO2 (Tabela 11), também contribuem para 

a atividade catalítica dos catalisadores. A maior densidade de sítios metálicos 

juntamente com os resultados observados pelo DTP-CO2, podem explicar o 

melhor resultado catalítico para o catalisador NGZr. 

 

Ao analisar as propriedades físico-químicas dos materiais e os resultados 

na hidrogenação do CO2, fica claro que os suportes desempenham um papel 

importante na atividade e na seletividade dos produtos para os catalisadores 

NGZr, NGCe e NGSi500. Para obter mais informações sobre o papel da interface 

suporte-liga na estabilização dos intermediários-chave de reação, foram 

realizados experimentos DRIFTS in situ. Quando os catalisadores foram 

expostos à mistura de CO2/H2 a 270 °C (Figura 45), quatro regiões principais 

foram identificadas nos espectros: (1) estiramento C-O de espécies adsorvidas 

de carbonato/carboxilato/formiato na região de 800-1750 cm-1 (PIUMETTI et al., 

2016), (2) estiramento C-O referente ao monóxido de carbono em 1800-2100 cm-

1, (3) CO2 em fase gasosa em 2200-2500 cm-1, e (4) estiramento de espécies C-

H de formiato/metoxi em 2700-3000 cm- 1 (WU et al., 2020). Pode-se notar que 
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para as superfícies de NGCe e NGZr, o CO2 é ativado para formar espécies 

estáveis de carbonato, carboxilato e formiato, enquanto em catalisadores 

NGSi500 a formação dessas espécies não foi evidenciada. Estas observações 

estão de acordo com os perfis de DTP-CO2 e análise de XPS, que mostraram 

uma interação fraca do CO2 com a superfície do catalisador e a ausência de 

vacâncias de oxigênio no catalisador NGSi500. Os catalisadores NGZr e NGCe 

apresentaram uma interação moderada/forte do CO2 com a superfície dos 

catalisadores e a presença de uma quantidade considerável de vacâncias de 

oxigênio na superfície. Embora nenhuma adsorção e ativação substanciais de 

CO2 tenham sido evidenciadas na superfície do NGSi500, o catalisador ainda 

apresentou atividade para produção de metanol, porém com menor conversão. 

No trabalho feito com as ligas não-suportadas (RASTEIRO et al., 2021), foi 

mostrado que o mecanismo de hidrogenação do CO2 na liga Ni5Ga3 sem suporte 

passa pelas rotas do formiato e pela rWGS + hidrog. do CO, porém com a reação 

direta do CO2 em fase gasosa com o hidrogênio dissociado na superfície da liga, 

sem formação considerável de intermediários de carbonato ou carboxilato. 

Provavelmente, ocorre o mesmo mecanismo no catalisador NGSi500, conforme 

indicado pela presença de bandas discretas de formiato em ~1570 e ~1360 cm-

1 no espectro de NGSi500 (Figura 45). Neste caso, o suporte atua apenas para 

favorecer a dispersão da liga quando comparado ao catalisador sem suporte. 
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Figura 45 - Espectros DRIFT in situ para NGZr, NGCe e NGSi500 após 1 e 30 min de 

exposição a uma vazão de CO2 + H2 (30 mL.min-1, 1CO2:3H2) a 270 °C. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Por outro lado, para os catalisadores NGZr e NGCe, as principais 

diferenças na atividade e seletividade para metanol são provavelmente 

decorrentes da estabilidade e reatividade das espécies de superfície derivadas 

da adsorção de CO2 na superfície. Para alcançar uma compreensão mais 

profunda sobre o papel do carbonato, carboxilato e formiato no processo, essas 

espécies foram monitoradas por DRIFTS nos suportes de ZrO2 e CeO2 e nos 

catalisadores NGZr e NGCe, durante etapas separadas de adsorção de CO2 (1), 

purga da superfície com N2 (2) e fluxo de H2 (3) conforme representado na Figura 

46. A especiação do espectro do estado estacionário de cada etapa da Figura 

46 foi feita com base em intervalos de posição das bandas previamente 

determinados por Piumetti e colaboradores (PIUMETTI et al., 2016) para 

materiais de CeO2-ZrO2 nanoestruturados. Foram identificadas bandas 

referentes a estiramento O-C-O assimétrico para espécies carboxilato (1623 cm-
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1), formiato (1570 cm-1) e carbonato (1500 cm-1), estiramentos O-C-O simétrico 

para espécies carboxilato (1413 cm-1), formiato (1340 cm-1) e carbonato (1300 

cm-1) e estiramento C-H para espécies metoxi (1465 cm-1). As espécies mais 

abundantes identificadas na superfície dos materiais são carbonatos bidentados 

e monodentados, formiato e carboxilato. No caso de CeO2 e ZrO2 (Figura 46A e 

C), carbonatos e carboxilatos estão provavelmente sendo formados em locais 

com vacâncias de oxigênio e espécies de formiato por adsorção de CO2 perto 

de grupos hidroxila superficiais. Após a purga da superfície e fluxo de H2, 

nenhuma mudança considerável é vista, indicando baixa atividade desses 

intermediários a serem hidrogenados apenas nos suportes. A reação catalítica 

usando os suportes como catalisadores foi realizada para apoiar essas 

observações. A Tabela 15 mostra os resultados, indicando uma conversão 

extremamente baixa (< 0,2%) e nenhuma produção de metanol nestes suportes. 

Ao expor NGCe e NGZr ao CO2 (Figura 46B (1) e Figura 46D (1)), um 

aumento na quantidade de espécies formiato foi notado em comparação com os 

suportes, o que pode estar associado ao spillover de hidrogênio dissociado na 

superfície de Ni-Ga (proveniente da redução anterior do catalisador) e interação 

com carbonatos formados na interface suporte-liga. Após a purga e o fluxo de H2 

no catalisador NGCe (Figura 46B (2-3)), o perfil dos espectros DRIFT 

permaneceu praticamente inalterado, indicando a alta estabilidade dessas 

espécies interfaciais e baixa atividade de hidrogenação, o que pode explicar a 

baixa seletividade do metanol que este catalisador apresentou. Quando a 

superfície NGZr foi exposta a uma vazão de H2 (Figura 46D (2-3)), uma 

diminuição considerável na quantidade relacionada principalmente às espécies 

de carboxilato e formiato foi observada, indicando alta atividade de 

hidrogenação. De acordo com o mecanismo de reação proposto por Kattel e 

colaboradores para catalisadores de Cu (KATTEL et al., 2016), a hidrogenação 

de espécies carboxilato é crucial e é o passo inicial para ambas as rotas (formiato 

e rWGS + CO-hidrog.) produzirem CH3OH a partir de CO2. Além disso, a 

hidrogenação de espécies formiato (*HCOO), levando a subsequente clivagem 

da ligação C-O e formação de intermediários *OCH3, é essencial para produzir 

CH3OH através da rota do formiato. 
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Figura 46 - Espectros DRIFT in situ na região de carbonato/formiato para (a) CeO2, (b) 

NGCe, (c) ZrO2 e (d) materiais NGZr a 270 °C. Os espectros foram coletados após 30 

min de exposição a um fluxo de CO2 (1), seguido por uma purga de 30 min com N2 (2) 

e, finalmente, 30 min de exposição a um fluxo de H2 (3). Os materiais foram reduzidos 

in situ a 500 °C em fluxo de H2 (30 mL.min-1) por 1 h antes dos experimentos. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 15 - Testes catalíticos na hidrogenação do CO2 para os suportes a 270 °C, 10 

bar, e 8000 L.kgcat
-1.h-1. 

Materiais 
Seletividade (%) 

Conversão (%) 
CO CH4 

ZrO2 99,84 0,16 0,19 

CeO2 99,82 0,18 0,15 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O papel do CO adsorvido na superfície na temperatura de reação também 

foi investigado usando as etapas de adsorção de CO2 (1), purga (2) e fluxo de 

H2 (3), e os resultados estão representados na Figura 47A. Devido à baixa 

atividade catalítica dos suportes de CeO2 e ZrO2 (XCO2 < 0,2 %), não foram 

identificadas quantias consideráveis de CO adsorvido na superfície de ambos. 

Inicialmente, três bandas principais relacionadas ao CO adsorvido linearmente, 

em ponte dupla e ligação tripla (GALHARDO et al., 2021) foram observadas nos 

espectros para os catalisadores NGZr e NGCe. Após a purga, a banda associada 

ao CO ligado em ligação tripla ainda permanece, e uma diminuição no CO linear 

e o desaparecimento das bandas relacionadas ao CO em ponte dupla são 

notados, indicando que essas espécies podem estar se dessorvendo como CO 

ou se reorganizando para outras configurações, já que não se nota a presença 

da banda de CO fisissorvido. Quando uma vazão de H2 entra em contato com a 

superfície dos materiais, a banda relacionada ao CO linear permanece 

inalterada, indicando um envenenamento parcial da superfície do catalisador por 

essas espécies, e a banda de CO em ligação tripla desaparece, sugerindo que 

esta espécie sofre subsequentes hidrogenações através da rota rWGS + CO-

hidrog. em ambos os catalisadores. Através destes resultados, pode-se sugerir 

que a rota rWGS + CO-hidrog. é responsável por uma pequena contribuição para 

a produção de metanol nesses catalisadores. A permanência de espécies de CO 

linearmente adsorvidos na temperatura de reação podem afetar diretamente a 

geração de hidrogênio dissociado na superfície da liga por envenenamento de 

sítios metálicos, reduzindo a atividade de hidrogenação catalítica (XU et al., 

2020).   



117 
 

Mais experimentos de adsorção de CO foram realizados a fim de avaliar 

seu comportamento em diferentes temperaturas. Após a redução dos 

catalisadores com H2 a 500 °C por 1 h a temperatura foi reduzida a 30 °C e os 

catalisadores foram expostos a uma vazão de CO (30 ml.min-1). Os espectros 

foram coletados em diferentes temperaturas e as bandas referentes ao CO 

linearmente adsorvido foram integradas e os resultados mostrados na Figura 

47B. Não foi observada nenhuma adsorção considerável de CO na superfície de 

NGCe em baixas temperaturas, enquanto os catalisadores NGZr e NGSi500 

apresentaram espécies lineares de CO adsorvidas em suas superfícies. Na faixa 

de temperatura da reação (180-270 °C), as espécies de CO adsorvidas no 

NGSi500 diminuíram substancialmente, provavelmente por dessorção devido à 

fraca interação com a superfície deste catalisador. Este comportamento pode 

ajudar a explicar a maior seletividade para metanol na amostra NGSi500 a 180 

°C, onde essas espécies estão provavelmente disponíveis para serem 

hidrogenadas e assim formar metanol. A quantidade de CO linear na superfície 

do NGZr na faixa de temperatura da reação permaneceu constante, e o NGCe 

apresentou a adsorção máxima de CO em torno de 270 °C. O comportamento 

apresentado por NGCe e NGZr pode ajudar a explicar por que a seletividade 

para CO não aumentou para esses catalisadores com o aumento da temperatura 

na reação catalítica. A interação do CO com as superfícies de NGZr e NGCe 

parece ser mais forte do que para o NGSi500, o que explica as diferenças entre 

os catalisadores em termos de seletividade para CO. Ao aumentar a temperatura 

para 500 °C, com o intuito de limpar a superfície do catalisador, seguido pela 

diminuição para 30 °C com alimentação de CO, notou-se que a adsorção de CO 

na superfície limpa da liga em NGSi500 e NGZr, foi consideravelmente maior do 

que a adsorção máxima de CO observada nas superfícies saturadas com H2. 

Isso indica que mesmo que o CO e o H2 apresentem adsorção competitiva, nas 

temperaturas de reação uma quantidade considerável de sítios metálicos está 

disponível para ativação do hidrogênio, seguindo a mesma ordem de área 

metálica calculada por DTP-H2. No caso do NGCe, a capacidade máxima de 

adsorção de CO na superfície limpa está muito próxima da adsorção máxima de 

CO na superfície saturada com H2, que ocorre nas temperaturas de reação, 

indicando que essas espécies estão efetivamente envenenando os sítios da 

superfície da liga neste catalisador. Esses resultados confirmam a discussão 



118 
 

anterior com os dados de DTP-CO2, que considerou que a alta cobertura de CO 

provavelmente está bloqueando a atividade de hidrogenação e favorecendo a 

dessorção deste intermediário como um produto no catalisador NGCe. 

 

Figura 47 - Espectros DRIFT in situ na região do CO para materiais CeO2, NGCe, ZrO2 

e NGZr a 270 °C. Os espectros foram coletados após 30 min de exposição a uma vazão 

de CO2 (1), seguido por uma purga de 30 min com N2 (2) e, finalmente, 30 min de 

exposição a uma vazão de H2 (3). (B) Intensidades integradas de espécies lineares de 

CO adsorvidas na superfície pré-adsorvida por H2 dos catalisadores em diferentes 

temperaturas. Os materiais foram reduzidos in situ a 500 °C em vazão de H2 (30 mL.min-

1) por 1 h antes dos experimentos. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Analisando o desempenho catalítico e os resultados de DRIFTS in situ, 

pode-se concluir que tanto NGCe quanto NGZr podem hidrogenar o CO 

adsorvido em ligação tripla para formar CH3OH via rota rWGS + CO-hidrog., mas 

o rendimento limitado de CH3OH evidenciado no catalisador NGCe está mais 

relacionado às etapas iniciais da reação onde a forte adsorção e, 

consequentemente, a alta estabilidade dos intermediários parece estar 

envenenando os sítios ativos. Por outro lado, a sinergia na interface formada por 

ZrO2 e a liga Ni5Ga3 em NGZr parece ser forte o suficiente para ativar o CO2, 

mas evitando o envenenamento do sítio ativo, tornando este catalisador mais 

eficaz para promover a hidrogenação de *CO2- para: (1) formação de *HCOO e 
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(2) formação de *CO através da rota rWGS e a hidrogenação de ambos para 

formar metanol. 

Para complementar este trabalho foi realizada uma parceria com um grupo 

de química teórica, no qual cálculos de DFT (density functional theory) foram 

realizados para o melhor catalisador, NGZr (RASTEIRO et al., 2022). Os cálculos 

DFT realizados estimaram as energias de adsorção, de interação e 

comprimentos de ligação para reagentes e intermediários da reação para os 

sistemas: Ni5Ga3, ZrO2 e Ni5Ga3/ZrO2. Os cálculos teóricos apoiaram as 

conclusões experimentais, permitindo propor um mecanismo de reação para o 

sistema Ni5Ga3/ZrO2, conforme indicado na Figura 48. Segundo o mecanismo 

proposto a produção de metanol na superfície do catalisador segue por duas vias 

paralelas, que ocorrem na liga e na interface. A primeira via ocorre na superfície 

da liga, onde o CO2 em fase gasosa reage com o hidrogênio dissociado para 

formar espécies formiato ou CO que são posteriormente hidrogenadas para 

formar metanol. A segunda via ocorre com o CO2 sendo adsorvido na interface 

liga-suporte, o qual é hidrogenado pelo hidrogênio dissociado que sofre spillover 

na liga para a interface para formar os intermediários *HCOO e *COOH e por fim 

metanol. Para a primeira via, que ocorre na superfície da liga, não há evidências 

da influência do suporte, devendo ocorrer nos três sistemas estudados (NGSi500, 

NGCe e NGZr), bem como na liga Ni5Ga3 sem suporte como observado no 

estudo da seção anterior, realizado com a liga não-suportada. A segunda via 

(interface) não foi evidenciada no catalisador NGSi500, sendo característica para 

os catalisadores NGZr e NGCe, onde o CO2 se adsorve de maneira 

moderada/forte. Os espectros DRIFT revelaram que as espécies de CO2 

adsorvidas são muito estáveis na interface do NGCe, evitando hidrogenação 

adicional na presença de H2, enquanto no NGZr essas espécies são 

hidrogenadas. Na superfície do ZrO2, a adsorção de CO2 é favorecida, sendo 

notada a presença de espécies de carboxilato e formiato, provavelmente 

associadas à interação com grupos hidroxila do óxido. Essas espécies são 

altamente estabilizadas no suporte ZrO2 e as limitações na dissociação do H2 e 

no spillover na superfície do óxido desfavorecem a hidrogenação para metanol. 

Portanto, a produção de metanol por hidrogenação de CO2 em NGZr 

provavelmente ocorre pelas rotas formiato e rWGS + Hidrog. do CO através de 

vias paralelas por intermediários de CO2 adsorvido na interface liga-ZrO2 e por 
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ligação direta do CO2 ao hidrogênio dissociado na superfície da liga, o que 

justifica sua maior produtividade. 

 

Figura 48 – Mecanismo proposto para o sistema Ni5Ga3/ZrO2 com base em estudos por 

DRIFTS e DFT aplicado na hidrogenação do CO2 para metanol. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.3 Catalisadores Ni5Ga3 suportados em SBA-15, MCM-41 e SiO2 

 

Através do estudo das ligas em suportes óxidos básicos (ZrO2 e CeO2) 

pôde-se avaliar a influência da interação suporte-liga com o CO2 e com os 

intermediários produzidos pela hidrogenação do CO2 através das rotas rWGS + 

Hidrog. do CO e formiato e como essas diferentes interações influenciaram na 

produção de metanol. Porém pouco se pode avaliar a respeito da relação apenas 

das áreas dos suportes com a atividade catalítica devido à grande interação que 

os suportes de CeO2 e ZrO2 tem com a liga, com o CO2 e com os intermediários. 

Tendo isso em mente, optou-se como próximo passo estudar o efeito da 

influência de diferentes áreas do suporte sobre a atividade do catalisador, 

utilizando suportes sem interação com a fase ativa Ni5Ga3. Para isso, foram 

escolhidas as sílicas porosas MCM-41 e SBA-15, além da sílica convencional 

não-porosa. 

 



121 
 

Os catalisadores foram avaliados incialmente através de análise 

elementar feita por espectrometria de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva (FRX-ED) e estão apresentados na Tabela 16. Observou-se que a 

porcentagem em massa de Ni+Ga atingiu valores próximos da quantidade 

esperada de 17 %. Calculou-se também a razão molar de Ni/Ga, no qual todos 

os catalisadores alcançaram valores próximos do esperado para a proporção 

5Ni:3Ga de 1,7. 

 

Tabela 16 - Análise elementar de FRX-ED para os catalisadores. 

Catalisador % em massa de Ni+Ga Razão molar Ni/Ga 

NGMCM 14,3 1,9 

NGSBA 17,5 1,8 

NGSi600 17,7 2,0 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 49a mostra os difratogramas de raios X (DRX) para os 

catalisadores NGMCM, NGSBA e NGSi600 após a redução por 1 h a 600 °C. Os 

picos em 43,5° e 50,8° foram observados em todos os catalisadores e 

representam os picos mais intensos referentes aos planos cristalinos [221] e 

[002] da fase cristalina Ni5Ga3 (PDF n°: 43-1376), respectivamente. A 

intensidade dos picos é baixa em comparação ao difratograma padrão de 

referência, onde apenas é possível visualizar os dois picos mais intensos, o que 

pode ser um indicativo que a liga Ni5Ga3 está bem dispersa nesses suportes.  

A fim de explorar mais profundamente as características cristalinas da 

estrutura mesoporosa dos catalisadores, foram realizadas medidas de DRX em 

ângulos de 0,6 a 10°, onde os resultados são apresentados na Figura 49b e c. 

Tanto a MCM-41 quanto a SBA-15 possuem picos característicos em ângulos 

menores, sendo eles em 2,1° para a MCM-41 e 0,9° para a SBA-15 (LIU et al., 

2009; WANG; LIU, 2011). Nota-se que os picos característicos relacionados à 

estrutura mesoporosa ordenada permaneceram após a impregnação dos metais 

e formação da liga no suporte SBA-15, porém com uma diminuição na 

intensidade desses picos. Esse dado mostra que o catalisador NGSBA manteve 
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sua estrutura mesoporosa, porém os mesoporos se tornaram menos uniformes 

com a adição da liga. Já para o catalisador suportado em MCM-41 notou-se a 

ausência dos picos referentes aos planos [110] e [200] e uma brusca diminuição 

do pico principal. Este fenômeno ocorrido com a estrutura do material 

impregnado pode ser atribuído a uma possível danificação da estrutura da MCM-

41, como por exemplo um colapso de suas paredes, ao ser inserida em uma 

solução de Ni(NO3)2 e Ga(NO3)3 para a impregnação úmida, no qual possui um 

pH ácido (pH = 2). Sabe-se da literatura que um dos problemas da MCM-41 é 

que dependendo do pH usado na solução para impregnação pode haver uma 

danificação da sua estrutura (BENGOA et al., 2005). Isso ocorre, pois, as 

ligações Si-O, presentes nesses materiais, sofrem hidrólise em fases aquosa 

com ambientes de pH ácidos ou básicos (BENGOA et al., 2005). 

 

Figura 49 - a) DRX para os catalisadores reduzidos com 2θ variando de 10 a 80° e DRX 

em ângulos menores para os catalisadores e suportes com 2θ variando de 0,7 a 10° 

para b) NGMCM e MCM-41 e c) NGSBA e SBA-15. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para investigar as propriedades texturais dos catalisadores foram 

realizadas medidas de Fisissorção de N2. A Figura 50 apresenta as isotermas de 

adsorção/dessorção para os catalisadores e seus respectivos suportes. Os 

resultados mostram que tanto os suportes MCM-41 e SBA-15, assim como os 

catalisadores suportados nos mesmos, apresentaram isotermas do tipo IV, 
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característico de materiais mesoporosos, segundo a classificação da IUPAC 

(DONOHUE; ARANOVICH, 1998). A SBA-15 e o catalisador NGSBA (Figura 

50B) apresentaram uma histerese do tipo H1, típico de materiais mesoporosos 

altamente organizados e com sistema de poros cilíndricos e de tamanho 

uniforme. Pela distribuição de tamanho dos poros (Figura 51A), nota-se a 

presença de poros com diâmetros em torno de 6,3 nm. A MCM-41 e o catalisador 

NGMCM (Figura 50A) também apresentaram uma histerese do tipo H1, porém 

com volumes de adsorção de N2 menores. O tamanho de poros pode ser 

confirmado pela Figura 51B, que mostra uma distribuição de diâmetro dos poros 

em duas regiões distintas, em 2,4 e 3,9 nm. Para a sílica não-porosa (Figura 

50C) observou-se isotermas do tipo II, segundo a classificação da IUPAC, típico 

de materiais não-porosos tanto para os suportes, quanto para os catalisadores. 

Na distribuição de diâmetro de poros (Figura 51C), nota-se uma larga distribuição 

no qual se atribui aos espaços entre as partículas. Na amostra NGMCM, a 

diminuição do volume de nitrogênio fisissorvido na região de 0,3–0,4 P/P0, que 

corresponde à condensação capilar de nitrogênio nos mesoporos, além da 

presença apenas do pico principal no DRX em ângulos menores e com 

intensidade muito baixa, revelam a baixa ordenação mesoporosa em 

comparação com o suporte MCM-41 (ABREU et al., 2019). 

 

Figura 50 - Isotermas de adsorção/dessorção de N2 para A) NGMCM e MCM-41, B) 

NGSBA e SBA-15 e C) NGSi600 e SiO2. 

  

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 17 - Propriedades texturais para os catalisadores e suportes. 

Material 

Área específica 

de superfície 

BET (m2.g-1)a 

Volume 

de poro 

(cm3
.g

-1)b 

Diâmetro 

de poro 

(nm)b 

aH 

(nm)c 

Espessura 

da parede 

(nm)d 

MCM-41 522 0,640 2,4 e 3,9 4,18 1,78 e 0,28 

SBA-15 667 1,028 6,3 9,65 3,4 

SiO2 157 0,594 - - - 

NGMCM 430 0,538 2,4 e 3,9 4,35 1,95 e 0,45 

NGSBA 530 0,760 6,3 10,22 3,9 

NGSi600 60 0,467 - - - 

a Determinado através das isotermas de Fisissorção de N2 utilizando a teoria de BET 
b Determinado através do método de BJH. 
c Calculado através da equação 19. 
d A espessura da parede foi determinada pela diferença entre o parâmetro da célula unitária a e 
o diâmetro dos poros. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Através das isotermas observa-se que para os três catalisadores a 

impregnação levou a uma diminuição no volume de N2 adsorvido em 

comparação com o suporte. Houve também uma diminuição no volume dos 

poros (Tabela 17), porém os diâmetros de poros mantiveram-se constantes em 

relação aos suportes (Figura 51 e Tabela 17), indicando que os poros estão 

sendo preenchidos ocasionando um provável entupimento. O catalisador 

NGMCM apresentou um provável entupimento dos poros menores bastante 

consistente devido à grande queda observada na intensidade do pico em 2,4 nm. 

A Tabela 17 também apresenta os valores de área superficial específica BET 

para os catalisadores e suportes. Os dados presentes na tabela mostram uma 

diminuição na área para todos os catalisadores em relação aos suportes, assim 

como esperado após a impregnação. 
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Figura 51 - Distribuição de diâmetro de poros para A) NGSBA e SBA-15, B) NGMCM e 

MCM-41 e C) NGSi600 e SiO2. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A espessura das paredes dos suportes e catalisadores foram calculados 

utilizando dados da fisissorção de N2 e da difração de raios X. Para tal, utilizou-

se o pico do plano cristalino principal [100] da SBA-15 e da MCM-41 e a equação 

19, no qual os parâmetros aH (parâmetro de arranjo hexagonal) e d (distância 

interplanar) são indicados na Figura 52. O parâmetro d foi calculado através da 

lei de Bragg (eq. 20) e a espessura da parede foi calculada através da subtração 

de a com o diâmetro de poros. A espessura das paredes para os materiais 

porosos (Tabela 17) mostra que a MCM-41 possui paredes com espessuras da 

ordem de 1,78 e 0,28 nm, os quais são bem menores quando comparados a 

espessura da parede da SBA-15 (3,35 nm), indicando uma melhor estabilidade 

estrutural para a SBA-15. A espessura mais fina das paredes da MCM-41 pode 

ter contribuído para um colapso significativo em sua estrutura após a 

impregnação e tratamentos térmicos. Nos materiais impregnados observou-se 
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um aumento da espessura das paredes de ambos os materiais em comparação 

aos seus suportes, indicando que provavelmente houve um colapso de algumas 

paredes, inclusive nos materiais suportados em SBA-15, porém não tão 

proeminentes como na MCM-41, como pode-se notar pela presença ainda dos 

picos principais referentes a sua estrutura na difração de raios X.  

 

𝑎𝐻 = 𝑑ℎ𝑘𝑙 √ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2                                                                                             (19) 

 

2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑛𝜆                                                                                                               (20) 

 

Figura 52 - Arranjo hexagonal de poros em MCM-41 e parâmetros característicos. d10 

é o espaçamento do plano da rede correspondente a um pico de Bragg com os índices 

(10). a é o vetor fundamental da rede e seu comprimento corresponde à distância centro 

a centro dos poros. 

 

 

Fonte: M. Shoeffel et al (SCHOEFFEL et al., 2011) 

 

A Figura 53 apresenta os perfis de redução a temperatura programada, 

onde foi utilizado H2 como agente redutor. Os perfis mostram que os 

catalisadores NGSBA e NGMCM apresentam picos máximos de redução em 

temperaturas muito próximas, em torno de 730 °C. Já o catalisador NGSi600 

apresenta o pico máximo de redução em torno de 760 °C. Isso pode ser um 

indicativo de interações fracas da liga com os suportes e/ou da presença de 

partículas menores nos catalisadores NGSBA e NGMCM em comparação ao 

catalisador NGSi600. Partículas menores facilitam a redução devido a maior 

probabilidade de contato do H2 com o óxido e por isso faz com que a mesma 
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aconteça em temperaturas menores (KIATPHUENGPORN; CHAREONPANICH; 

LIMTRAKUL, 2014). Através da deconvolução dos picos de redução é possível 

observar que todos os catalisadores apresentam 3 regiões distintas em 

temperaturas em torno de 630, 740 e 850 °C identificados com as cores verde, 

azul e laranja, respectivamente. Pode-se associar o pico verde a redução de 

partículas mais superficiais e/ou menores, já o pico azul a partículas maiores do 

que as anteriores e o pico laranja a partículas mais aglomeradas e/ou partículas 

maiores presentes no interior dos poros das sílicas porosas. Através dos perfis 

dos picos, nota-se que o catalisador NGSBA apresentou uma área maior para o 

pico verde, o que indica a presença maior de partículas menores, já os 

catalisadores NGMCM e NGSi600 apresentam uma quantidade majoritária do 

pico azul, indicando a presença de partículas maiores. O pico laranja foi 

encontrado com maior área no catalisador NGSi600, indicando a presença de uma 

maior quantidade de partículas mais aglomeradas. 

 

Figura 53 - Perfis de redução a tempertura programada de H2 para os catalisadores A) 

NGSBA, B) NGMCM e C) NGSi600.  

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 18 estão apresentados os valores de área metálica, dispersão 

e densidade de sítios metálicos. Essas propriedades foram calculadas através 

dos resultados de dessorção a temperatura programada de H2 (DTP-H2). As 

áreas metálicas e a dispersão foram calculadas a partir das equações 12 e 13, 

respectivamente, e a densidade de sítios metálicos foram calculados dividindo a 

área metálica pela área do suporte de cada material.  Nota-se que o catalisador 

NGSBA apresentou a maior dispersão da fase metálica dentre todos, o que já 
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era esperado, já que o suporte SBA-15 possui a maior área superficial específica 

comparado a MCM-41 e a sílica não-porosa. Por consequência, o catalisador 

NGSBA apresentou a menor densidade de sítios metálicos e o NGSi600 o maior, 

fato que pode ser atribuído também as áreas de seus suportes. Uma área menor 

de suporte faz que que a fase ativa se disperse menos e fique mais próxima, 

levando a uma densidade maior de sítios metálicos. Este resultado está de 

acordo com o que foi visto pela análise de RTP, já que o catalisador NGSi600 

apresentou o maior pico laranja, referente a partículas mais agregadas.  

Em termos de área metálica, os 3 catalisadores apresentaram valores 

muito próximos, que variaram de 57 a 65,4 m2
metal.gcat

-1. Uma maior área metálica 

indica uma maior exposição dos sítios metálicos na superfície do catalisador, o 

que é favorável e desejável para a atividade catalítica já que essa é uma reação 

de hidrogenação no qual o H2 se adsorve dissociativamente sobre o metal 

(SCHMAL, 2016).  

 

Tabela 18 - Área metálica, diâmetro médio de partícula, dispersão e densidade de sítios 

metálicos calculados através da DTP-H2 para os catalisadores NGMCM, NGSBA e 

NGSi600. 

Catalisador 
Am 

(m2
metal.gcat

-1) 

Dispersão 

(%) 

Densidade de sítios 

metálicos (m2
metal/m

2
suporte) 

NGMCM 64,3 70,2 0,12 

NGSBA 57,0 74,6 0,09 

NGSi600 65,4 46,4 0,26 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A espectroscopia fotoeletrônica por raios X (XPS) também foi realizada a 

fim de investigar a especiação química da superfície nos catalisadores. Na 

Figura 54 encontram-se os espectros referentes ao O1s para os três 

catalisadores, nos quais, através da deconvolução dos picos nota-se a 

contribuição de dois componentes distintos. Eles estão relacionados ao oxigênio 

da rede do SiO2 (O-Si) e ao oxigênio da rede ligado ao níquel e gálio na interface 

com o suporte (O-Metal). O componente O-Si apresentou-se com energias de 
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ligação um pouco distintas entre os três catalisadores, sendo elas 532,9; 532,5 

e 532,3 eV para NGSi600, NGSBA e NGMCM, respectivamente. Sabe-se da 

literatura que a energia de ligação O-Si em uma sílica comum é de 532,9 eV 

(ANDRULEVIČIUS et al., 2008; OXYGEN | XPS PERIODIC TABLE | THERMO 

FISHER SCIENTIFIC - BR, [s.d.]), por isso é provável que essa diferença nas 

energias para os catalisadores NGSBA e NGMCM seja devido as estruturas 

distintas da SBA-15 e da MCM-41. Na Figura 54 tem-se também a relação entre 

as áreas dos picos 
𝑂−𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑂−𝑆𝑖
, onde observa-se que o maior valor encontrado foi 

para o catalisador NGSi600 (0,09), com valores próximos para NGSBA (0,03) e 

NGMCM (0,05). Estes valores podem ser relacionados à dispersão da liga sobre 

os suportes, onde uma relação menor 
𝑂−𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

𝑂−𝑆𝑖
 indica uma maior dispersão, que 

é o caso dos catalisadores NGSBA e NGMCM, o que concorda com os 

resultados obtidos de dispersão através da DTP-H2 visto anteriormente. 

Nas Figuras 55 e 56 têm-se os espectros de XPS referentes ao Ga 2p e 

ao Ni 2p, respectivamente. Nota-se que principalmente para os espectros do Ni 

2p as intensidades dos picos são muito baixas. Já para o Ga 2p os picos foram 

um pouco mais intensos, facilitando a identificação. Isso pode ter ocorrido devido 

a oxidação da superfície do catalisador ao ser exposto ao ar após sua redução, 

já que os materiais foram reduzidos ex situ a 600 °C por 1h antes da análise de 

XPS. Ao ser exposto ao ar, a superfície provavelmente sofreu uma oxidação, 

formando um shell de Ga2O3 sobre o Ni, o que explicaria a maior intensidade dos 

picos referentes ao Ga 2p. Essa hipótese sobre o shell de Ga2O3 ser formado ao 

ser exposto ao ar após a redução foi observada em um trabalho recente de Gallo 

e colaboradores (GALLO et al., 2020), onde através de diversas análises eles 

notaram que ao ser exposto ao ar o Ga migra para a superfície na forma de 

Ga2O3 formando um shell sobre o Ni. As posições dos picos referentes ao Ga 

2p3/2 também indicam que o componente está na forma de Ga2O3 (1118,0 eV) e 

não de Ga metálico (1116,7 eV) (GALLIUM | XPS PERIODIC TABLE | THERMO 

FISHER SCIENTIFIC - BR, [s.d.]; WINKLER et al., 2018). Devido à baixa 

intensidade dos picos de Ni 2p não foi possível identificar a sua posição exata. 
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Figura 54 - Espectros de XPS referentes ao O 1s para os catalisadores (a) NGSi600, (b) 

NGSBA e (c) NGMCM. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 55 – Espectros de XPS referentes ao Ga 2p para os catalisadores (a) NGSi600, 

(b) NGSBA e (c) NGMCM. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 56 - Espectros de XPS referentes ao Ni 2p para os catalisadores (a) NGSi600, (b) 

NGSBS e (c) NGMCM. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 57 mostra as imagens de microscopia eletrônica de transmissão 

para os catalisadores. Através das imagens é possível notar a presença dos 

canais mesoporosos no catalisador NGSBA, onde nota-se que a liga foi inserida 

nesses canais mesoporosos da SBA-15.  Já no catalisador NGMCM 

aparentemente a liga se localiza com maior frequência na parte externa e os 

canais não são tão visíveis em magnificações maiores (50 e 100 nm), o que é 

mais um indicativo da danificação dos seus mesoporos e/ou um provável colapso 

de seus poros menores. O catalisador NGSi600 apresentou partículas mais 

aglomeradas em relação aos outros catalisadores, o que provavelmente ocorreu 

devido a menor área da SiO2 não-porosa. A Figura 58 traz o mapeamento 

elementar para os catalisadores, mostrando uma distribuição homogênea da liga 

na superfície dos suportes, sem a presença de fases de Ni e Ga isoladas, 

sugerindo a formação da liga. 
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Figura 57 – Microscopia eletrônica de transmissão para os catalisadores a, b, c) NGSBA, 

d, e, f) NGMCM e g, h, i) NGSi600 em diferentes magnificações. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 58 – Mapeamento elementar para os catalisadores. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Através das imagens de microscopia eletrônica de transmissão, foi 

realizada a distribuição de tamanho de partícula através da contagem do 

diâmetro de partículas por meio do software Image J, onde foram realizadas 

medidas de diâmetro para aproximadamente 100 partículas por amostra. Os 

resultados são apresentados na Figura 59 e mostram que apesar dos três 

materiais apresentarem tamanhos médios de partícula próximos, o catalisador 

NGSi600 apresentou o maior e o catalisador NGSBA o menor tamanho médio de 

partícula. A Tabela 19 mostra os valores para os diâmetros de poro (Dp) e 

espessura da parede (Lp) obtidos pela Fisissorção de N2 e por MET, e os valores 

obtidos por ambas as técnicas se mostraram próximos e em acordo.  
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Figura 59 - Distribuição de tamanho de partícula para a) NGSBA, b) NGMCM e c) 

NGSi600.  

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 19 – Diâmetros de poro (Dp) e espessura da parede (Lp) dos catalisadores 

NGMCM e NGSBA medidos através da fisissorção de N2 e da MET. 

 

Material 
Dp BET 

(nm) a 

Dp MET 

(nm)b 

Lp BET 

(nm) c 

Lp MET 

(nm)b 

NGMCM 2,4 e 3,9 2,1 e 3,7 1,95 e 0,45 2,1 

NGSBA 6,3 5,8 3,9 3,8 

a Determinado através do método de BJH. 
b Medido através das imagens de MET. 
c A espessura da parede (Lp) foi determinada pela diferença entre o parâmetro a da célula 
unitária e o diâmetro dos poros. 

 

 Fonte: Autoria própria. 

 

O desempenho dos catalisadores foi avaliado na reação de hidrogenação 

do CO2 para metanol. A reação sem a presença de catalisador em diferentes 

condições está apresentada no Apêndice F. Os testes catalíticos foram 

realizados inicialmente para os catalisadores em três temperaturas distintas 

mantendo a pressão em 10 bar e a velocidade espacial dos gases em 12000 

L.kgcat
-1.h-1. Os produtos resultantes da reação foram CO, metano e metanol e 

suas seletividades estão mostrados na Figura 60A. A seletividade apenas para 
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metanol e as conversões estão mostradas na Figura 61A. Os resultados 

mostram que tanto em termos de seletividade para metanol, quanto para 

conversão, o catalisador suportado em sílica não-porosa (NGSi600) apresentou o 

melhor resultado catalítico. Os catalisadores suportados em sílicas porosas 

apresentaram seletividades e conversões bastante próximas, com diferenças de 

seletividades para metanol entre eles menores que 5 % nas diferentes 

temperaturas estudadas. Nota-se que o aumento da temperatura levou a um 

comportamento já esperado, onde a seletividade para metanol diminuiu e a 

seletividade para CO aumentou. Isso ocorreu devido ao caráter exotérmico da 

hidrogenação do CO2 para metanol e ao caráter endotérmico da rWGS, o que é 

favorecido em temperaturas mais altas (ÁLVAREZ et al., 2017a). O aumento da 

temperatura também levou a um aumento na conversão do CO2 para todos os 

catalisadores, juntamente com o aumento das produtividades para metanol. O 

aumento da temperatura pode estar levando a uma maior ativação da molécula 

de CO2, além de favorecer a produção de CO, o que explicaria as maiores 

conversões (ÁLVAREZ et al., 2017b). Para os testes seguintes, optou-se por 

utilizar a temperatura de 225 °C por ser uma temperatura com resultados 

catalíticos intermediários, resultando em um melhor equilíbrio entre a conversão 

e a seletividade para metanol. 

 

Figura 60 – Seletividades para metanol, CO e CH4 (A) para os três catalisadores 

variando a temperatura (P= 10 bar, GHSV= 12000 L.kgcat
-1.h-1), para o NGSBA variando 

(B) o GHSV (T= 225 °C e P=10 bar) e (C) a pressão (T=225 °C e GHSV= 12000 L.kgcat
-

1.h-1). 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Como o catalisador NGSi600 foi usado como forma de comparação, sendo 

o catalisador referência na literatura para Ni-Ga (STUDT et al., 2014), optou-se 

por utilizar o catalisador NGSBA para os outros testes catalíticos, pois apesar da 

atividade semelhante a NGMCM, ele ainda apresentou atividade superior entre 

os dois. Sendo assim, o efeito da velocidade espacial dos gases (GHSV) foi 

estudado utilizando o catalisador NGSBA (Figura 60B e 61B) mantendo-se a 

pressão em 10 bar e temperatura em 225 °C. Notou-se que não houve diferença 

significativa na seletividade para os produtos ao variar a velocidade espacial dos 

reagentes (CO2 e H2). Já em termos de conversão, foi observado uma diminuição 

com o aumento da velocidade espacial dos reagentes e o mesmo 

comportamento ocorreu com a produtividade para metanol (Figura 61E). Esse 

comportamento também foi observado na liga não-suportada e com os 

catalisadores suportados em óxidos básicos, e que pode ser explicado devido à 

baixa energia de interação entre o CO2 e a superfície da liga (TANG et al., 2019). 

Como essa interação é fraca um aumento de GHSV resultaria em uma menor 

duração do contato entre o CO2, a superfície do catalisador e o H2 dissociado na 

superfície, diminuindo assim a conversão do CO2. 

Após os testes da velocidade espacial do gás, fixou-se a mesma em 

12000 L.kgcat
-1.h-1 e a temperatura em 225 °C para realizar os testes variando a 

pressão. A seletividade para os produtos está apresentada na Figura 60C e a 

conversão e seletividade para metanol na Figura 61C. O aumento na pressão 

levou a um aumento na seletividade para metanol e diminuição na seletividade 

para o CO, além do aumento na conversão e, consequentemente, na 

produtividade (Figura 61F). Isso pode ser explicado pelo Princípio de Le 

Châtelier, pois devido ao desequilíbrio no número de mols de produtos e 

reagentes na reação de hidrogenação de CO2 para metanol, para restabelecer o 

equilíbrio é necessário a aplicação de pressão (ÁLVAREZ et al., 2017a; 

CAMPBELL, 1985). 

Foi realizado um teste de estabilidade durante 10 h utilizando o catalisador 

NGSBA a 225 °C, 12000 L.kgcat
-1.h-1 e 10 bar (Figura 62), onde foi observado 

que o catalisador se manteve com a atividade constante durante todo o tempo 

de reação, sem perder sua atividade catalítica. 
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Figura 61 - Testes catalíticos com seletividade para metanol e conversão variando A) a temperatura para os catalisadores NGMCM, NGSBA e 

NGSi600, B) o GHSV e C) pressão para o catalisador NGSBA. Produtividade em gCH3OH.kgcat
-1.h-1 para metanol variando D) temperatura, E) 

GHSV e F) pressão. 

 

Fonte: Autoria própria.  
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Figura 62 - Teste de estabilidade na reação de hidrogenação do CO2 a metanol para o 

catalisador NGSBA a 225 °C, 10 bar e 12000 L.kgcat
-1.h-1. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Experimentos de DRIFTS foram realizados a fim de avaliar o comportamento 

dos reagentes, além da formação e comportamento dos intermediários sobre a 

superfície dos catalisadores durante a reação catalítica. Os catalisadores foram 

reduzidos in situ a 600 °C durante 1 h, seguido da exposição a uma vazão de CO2 + 

H2 (30 mL.min-1) a 225 °C e pressão ambiente durante 1 h. A Figura 63 mostra os 

espectros DRIFT para os três catalisadores. Cinco regiões principais foram 

identificadas nos espectros. A região marcada em azul no gráfico representa a região 

onde se identificou uma banda relacionada ao estiramento C-O de espécies 

adsorvidas de formiato (1565 cm-1) (PIUMETTI et al., 2016). A região em amarelo 

mostra a banda relacionada estiramento C-O referente ao monóxido de carbono em 

ligação tripla (1860 cm-1) (WANG et al., 2015). A região em rosa apresenta a banda 

referente ao estiramento C-O do monóxido de carbono adsorvido linearmente (2057 

cm-1) (WANG et al., 2015). As regiões em verde representam as bandas de CO2 em 

fase gasosa (2200-2500 cm-1 e 3500-3750 cm-1). Por último, a região marcada em 

cinza mostra a banda referente ao estiramento de espécies C-H de formiato/metoxi 

entre 2811-2988 cm-1 (WU et al., 2020). A presença de espécies CO e formiato sinaliza 

que a reação provavelmente segue por ambas as rotas do formiato e da rWGS + 

Hidrog. CO nesses catalisadores. A intensidade das bandas referentes ao formiato e 
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ao metoxi parecem ser maiores para o catalisador NGSi600, o que provavelmente é 

devido a maior produtividade para metanol nesse catalisador. A maior diferença 

encontrada entre os catalisadores está na intensidade apresentada pela banda do 

COlinear, o qual mostra uma intensidade em torno de duas vezes maior para o 

catalisador NGSi600 em relação aos catalisadores NGSBA e NGMCM. A banda 

referente ao CO em ligação tripla também se mostrou mais intensa para o catalisador 

NGSi600. Ao analisar os resultados obtidos das caracterizações destes materiais é 

possível associar esta diferença na intensidade das bandas do CO, principalmente a 

do COlinear, com a dispersão e, consequentemente, com a densidade de sítios 

metálicos da liga sobre os suportes. Em um estudo feito por Vogt e colaboradores 

(VOGT et al., 2018) foi notado que para catalisadores de Ni suportado em sílica 

aplicados na reação de hidrogenação do CO2 para CH4, quanto maior a dispersão e 

menor o tamanho da partícula menor a força de adsorção do CO. O mesmo efeito 

parece estar acontecendo neste caso, onde o catalisador que possui partículas menos 

dispersas e com maior densidade de sítios metálicos (NGSi600) é o mesmo com a 

maior intensidade de bandas referentes a adsorção de CO. 

A Figura 64 mostra um experimento de DRIFTS realizado para avaliar o 

comportamento do CO na superfície dos catalisadores. Para o experimento, os 

catalisadores foram reduzidos in situ a 600 °C durante 1 h, seguido de uma limpeza 

com N2 (30 ml.min-1) durante 1 h na mesma temperatura. Após isso a amostra foi 

resfriada até 30 °C na presença de uma vazão de N2 (30 ml.min-1), e nesta condição 

foi extraído o background. O experimento foi realizado em três etapas: (1) Adsorção 

do CO, feita a 30 °C durante 15 min, (2) seguida de uma limpeza com N2 por 30 min 

e após isso (3) aquecimento, caso fosse necessário. Os espectros DRIFT referente a 

esse experimento estão apresentados na Figura 64. Notou-se a presença apenas de 

bandas referentes ao COlinear (2060 cm-1) e ao CO gasoso (2100-2200 cm-1) (WANG 

et al., 2015). O comportamento apresentado pelo CO apresentou a mesma tendência 

observada no experimento da Figura 63, onde no caso do catalisador NGSi600, houve 

uma interação muito mais forte do CO com a superfície do catalisador comparado aos 

outros catalisadores. No catalisador NGSi600 a banda do CO se manteve durante toda 

a etapa de exposição ao CO e após a limpeza com N2. A superfície do catalisador só 

foi limpa após o aquecimento até em torno de 350 °C, mostrando a alta interação do 

CO com esse catalisador. Já com os outros catalisadores a interação do CO com a 

superfície foi muito mais fraca. Para o NGMCM a banda referente ao COlinear apareceu 
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apenas no início da exposição do catalisador ao fluxo de CO, mas logo desapareceu, 

mantendo apenas as bandas de CO gasoso. Já no catalisador NGSBA a única banda 

presente durante todo o tempo de exposição ao CO foi a de CO gasoso, mostrando a 

baixíssima interação do CO com a superfície deste catalisador. Estes resultados 

ajudam a confirmar a relação da densidade de sítios metálicos com a força de 

interação do CO, sugerindo que a maior dispersão e menor densidade de sítios 

metálicos, neste caso, está sendo prejudicial para a adsorção do CO na superfície do 

catalisador.  

 

Figura 63 - Espectros DRIFT in situ para NGSBA, NGMCM e NGSi600 após a redução a 600 

°C por 1h, seguido de 1 h de exposição a uma vazão de CO2 + H2 (30 mL.min-1, 1CO2:3H2) a 

225 °C. 

 

  

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 64 – Espectros DRIFT in situ para A, B, C) NGSi600, D, E, F) NGMCM e G, H) NGSBA, 

e após a redução a 600 °C por 1h, seguido de um resfriamento até 30°C sob vazão de N2 (30 

mL.min-1). Após isso foi realizada A, D, G) 15 min de exposição de 2% de CO em N2 a uma 

vazão de 30 mL.min-1, seguido de B, E, H) limpeza da superfície com N2 (30 mL.min-1) e por 

último C, F) aquecimento (10 °C.min-1), caso fosse necessário. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Este efeito da densidade de sítios metálicos e dispersão sobre a força de 

interação do CO com a superfície do catalisador é o fator principal que explica a 

melhor seletividade e conversão para metanol do catalisador NGSi600, já que as outras 

características dos três catalisadores se mostraram similares. A baixa interação do 

CO com a superfície dos catalisadores NGSBA e NGMCM faz com que ele se 

dessorva mais facilmente da superfície, e assim, pouco CO fica disponível na 

superfície desses catalisadores para sofrer as subsequentes hidrogenações até 

formar o metanol. Isso leva a menor seletividade para metanol e maior seletividade 

para CO em relação ao catalisador NGSi600. Por isso, propõe-se que para este caso 

a maior atividade para metanol está sendo determinada pela facilidade com que as 

espécies CO intermediárias adsorvidas podem ser hidrogenadas (VOGT et al., 2018). 

 

5.4 Catalisadores preparados por Atomic Layer Deposition (ALD) 

 

Após os estudos da liga não-suportada, da liga suportada em suportes óxidos 

básicos e da liga suportada em suportes inertes de alta área, o último estudo realizado 

teve o propósito de unir as propriedades que o melhor suporte óxido básico (ZrO2) 

apresentou com a liga Ni5Ga3 (melhor produtividade para metanol dentre todos os 

catalisadores estudados), juntamente com as propriedades positivas que o suporte de 

sílica possui (maior seletividade para metanol em comparação aos suportes óxidos 

básicos). Para tal, foi realizada a preparação de materiais por atomic layer deposition 

(ALD), através da deposição de ZrO2 sobre SBA-15. A preparação destes materiais 

foi realizada no laboratório do Prof. Francisco Zaera na Universidade da California, 

Riverside, no qual o grupo do Prof. Zaera é especialista em ALD de óxidos sobre SBA-

15, com diversos artigos científicos já publicados sobre o tema (KE et al., 2020; WENG 

et al., 2018; WENG; ZAERA, 2018, 2019). A SBA-15 foi escolhida pois possui canais 

mesoporosos maiores em comparação a MCM-41 e por isso a deposição se torna 

facilitada.  A qualidade e o sucesso da deposição são avaliados através de medidas 

de Fisissorção de N2, utilizando a medida do diâmetro de poro e da espessura da 

parede para controlar a quantidade de óxido depositada. Em uma sílica não-porosa 

seria difícil medir a espessura da camada depositada do óxido por ALD, sendo um 

outro motivo para a escolha da SBA-15 como substrato para a preparação dos 

materiais. 
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Para a deposição de ZrO2 sobre a SBA-15 foi necessário a otimização de 

diversos parâmetros da síntese, como a temperatura do substrato (SBA-15) durante 

a deposição, o tempo de exposição do precursor sobre o substrato, o tempo de purga 

(feita com argônio) e o tempo de exposição da água, usada como agente oxidante 

neste caso. Para a temperatura de deposição, foi encontrado na literatura que a 

chamada “janela de deposição” para o precursor de ZrO2 utilizado (TDMAZ) era de 

200-250 °C em sílicas não-porosas (BECKER; KIM; GORDON, 2004; LIU et al., 2019). 

Esta janela de deposição corresponde a faixa de temperatura no qual o crescimento 

do filme por ciclo é praticamente constante, onde em temperaturas abaixo pode haver 

condensação do precursor sobre o substrato ou baixa reatividade e em temperaturas 

acima pode haver decomposição do precursor (ONEILL et al., 2015). Para o caso do 

precursor TDMAZ, sua decomposição acontece em temperaturas acima de 250 °C e 

por isso para estes experimentos foi estabelecido o uso de 200 °C para a temperatura 

do substrato durante a deposição (HAUSMANN et al., 2002). Foram realizados em 

torno de 19 experimentos variando todos os parâmetros de tempo citados até 

conseguir otimizar os parâmetros para que a deposição acontecesse. As condições 

experimentais de tempo otimizadas e as temperaturas usadas para os experimentos 

de ALD estão mostradas na Tabela 20.  

 

Tabela 20 - Condições experimentais otimizadas usadas para os experimentos de ALD.  

 

Tprecursor (°C) Tcâmara (°C) Tsubstrato (°C) 
Tempos de exposição (min) 

(TDMAZ:Ar:H2O:Ar) 

70 120 200 15:60:20s:60 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com as condições experimentais otimizadas foi possível realizar os 

experimentos com diferentes ciclos de ALD de ZrO2 sobre a SBA-15. Como já citado 

anteriormente, a fisissorção de N2 é a principal técnica utilizada em ALD para medir a 

qualidade de deposição dos filmes. Na Figura 65 tem-se as isotermas (Figura 65A) e 

a distribuição de diâmetro de poros (Figura 65B) para os três materiais estudados, 

sobre os quais foram realizados 2, 4 e 6 ciclos de deposição e para a SBA-15, usada 

como referência. A Tabela 21 apresenta a área específica de superfície BET, volume 
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de poro e diâmetro de poro para os materiais preparados com diferentes ciclos de 

ALD de ZrO2. Nota-se que ao realizar 2 ciclos de ALD houve uma diminuição do 

diâmetro de poro de 6,3 para 5,5 nm, com o deslocamento do pico para diâmetros 

menores. A presença de apenas um pico no gráfico de distribuição de diâmetro de 

poros indica que o precursor de ZrO2 está cobrindo as paredes da SBA-15, diminuindo 

assim seu diâmetro. O mesmo comportamento aconteceu quando foram realizados 4 

ciclos de deposição. Porém, quando foram feitos 6 ciclos a mudança no diâmetro de 

poro foi muito pequena, indicando que a deposição possa ter alcançado um limite 

devido ao tamanho da molécula de TDMAZ. As áreas específicas de superfície e 

volume de poros mostraram diminuição com os ciclos de deposição, o que já era 

esperado. 

As taxas de deposição de ZrO2 sobre a SBA-15 foram calculadas através da 

equação 21. A taxa de deposição média foi de cerca de 2,0-2,25 Å/ciclo, que é um 

pouco maior do que o valor na literatura para a deposição de TDMAZ em sílica não 

porosa (1-1,7 Å/ciclo) (SHIM et al., 2007). A taxa de deposição média foi usada devido 

a aparente não linearidade da taxa de deposição para os ciclos, como pode ser visto 

pela não linearidade do aumento do diâmetro de poro para cada amostra. 

 

Figura 65 - A) Isotermas de adsorção/dessorção de N2 e B) distribuição de tamanho de poros 

para os materiais preparados com diferentes ciclos de ALD de ZrO2. 

 

  
 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 21 - Área específica de superfície BET, volume de poro, diâmetro de poro e espessura 

da parede para os materiais preparados com diferentes ciclos de ALD de ZrO2. 

 

Material 
N° de 

ciclos 

Área 

específica de 

superfície BET 

(m2.g-1)a 

Volume 

de poro 

(cm3.g-

1)b 

Diâmetro 

de poro 

(nm)b 

aH 

(nm)c 

Espessura 

da parede 

(nm)d 

SBA-15 - 667 1,028 6,3 9,65 3,4 

ZrSBA_2ciclos 2 480 0,781 5,5 - - 

ZrSBA_4ciclos 4 261 0,378 4,5 - - 

ZrSBA_6ciclos 6 209 0,283 4,3 9,65 5,4 
a Determinado através das isotermas de Fisissorção de N2 utilizando a teoria de BET  
b Determinado através do método de BJH. 
c Calculado através da equação 19. 
d A espessura da parede foi determinada pela diferença entre o parâmetro da célula unitária a e o 
diâmetro dos poros. 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 (Å) =  

𝑑𝑖â𝑚.  𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜 𝑆𝐵𝐴−15 −𝑑𝑖â𝑚.  𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
2 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠

⁄                         (21) 

 

 

Utilizando-se as imagens de MET para o material ZrSBA_6ciclos (Figura 66A) 

calculou-se o diâmetro dos poros e a espessura das paredes média utilizando o 

software Image J. Como pode ser visto na imagem o diâmetro de poro médio medido 

foi de 3,9 nm, um valor um pouco menor em relação ao obtido por Fisissorção de N2 

(4,3 nm) (Tabela 21). A espessura média das paredes medida pelas imagens foi de 

6,0 nm e foi comparada a espessura calculada utilizando dados da fisissorção de N2 

e da difração de raios X, da mesma maneira que foi feita na seção anterior, subtraindo 

o parâmetro aH com o diâmetro de poro. Através dos cálculos, o valor de espessura 

da parede encontrada foi de 5,4 nm, valor próximo ao medido pelas imagens de MET. 

Utilizando o dado de espessura da parede calculados para ZrSBA_6ciclos menos a 

espessura da parede calculada para a SBA-15 (3,4 nm), obteve-se um crescimento 

de 2,0 nm da parede com 6 ciclos de deposição, o que está de acordo com os dados 

medidos de Fisissorção de N2, já que a diferença entre o diâmetro de poro da SBA-15 

e da amostra ZrSBA_6ciclos também é de 2 nm. A Figura 66B mostra o mapeamento 
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elementar para o Si e o Zr, indicando uma dispersão bastante homogênea do ZrO2 

sobre o suporte.  

 

Figura 66 - A) Imagens de MET e B) mapeamento elementar para o material ZrSBA_6ciclos. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 67 mostra os dados de XPS para O 1s, Zr 3d e Si 2p após 0, 2, 4 e 6 

ciclos de ALD. O sinal do O 1s exibe dois picos características distintos com energias 

de ligação de 532,8 e 530,6 eV, que podem ser atribuídas ao oxigênio ligado ao silício 

(Si-O) e ao oxigênio ligado ao zircônio (Zr-O), respectivamente (RASTEIRO et al., 

2022). Conforme o número de ciclos aumenta, a intensidade do pico relacionado ao 

Zr-O também aumenta. O mesmo acontece com os sinais Zr 3d (Figura 67B) e Si 2p 

(Figura 67C), onde a medida que o número de ciclos aumenta, a intensidade do pico 

relacionado ao Zr 3d aumenta e do pico relacionado ao Si 2p diminui. 
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Figura 67 – Dados de XPS para amostras preparadas por ALD de ZrO2 em SBA-15. Espectros 

de XPS para A) O 1s, B) Zr 3d e C) Si 2p após 0, 2, 4 e 6 ciclos de deposição. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 22 mostra os resultados da análise de Espectrometria de Emissão 

Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-AES - Inductively Coupled Plasma 

- Atomic Emission Spectrometry) para as amostras preparadas com 2, 4 e 6 ciclos. Os 

resultados confirmam o que foi observado na análise de fisissorção de N2, de que não 

houve um crescimento linear dos filmes de ZrO2 na SBA-15 com o aumento do número 

de ciclos. Os primeiros 2 ciclos apresentaram um valor que parece concordar com o 

artigo de Wang Ke e colaboradores (KE et al., 2020), que realizaram ALD de TiO2 

sobre SBA-15 usando TDMAT (Tetrakis(dimethylamido)titanium) como precursor e 

para os primeiros 2 ciclos, o crescimento foi de 1,6 mmol.g-1, o mesmo deste trabalho. 

Mas de 2 a 4 ciclos o crescimento foi de 4,46 mmol.g-1 e de 4 a 6 ciclos apenas uma 

pequena quantidade de ZrO2 pôde ser depositada, atingindo um limite de deposição. 

Foi relatado na literatura que o número inicial de sítios de nucleação (grupos Si-OH 

de superfície) na SBA-15 é de 1,8 mmol.g-1.(IDE et al., 2013; KE et al., 2020) Com 

base nisso, os dados na Figura 68 e na Tabela 22 indicam que, neste caso, deve levar 

cerca de 3 ciclos de ZrO2 ALD para reagir a todos esses locais de nucleação para criar 

a primeira monocamada. 
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Tabela 22 – Análise de ICP-AES para os materiais preparados com diferentes ciclos de ALD 

de ZrO2. 

 

Amostra Zr (ppm) ZrO2/SBA-15 

(mmolZrO2.gSBA
-1) 

ZrSBA_2ciclos 0,870 1,59 

ZrSBA_4ciclos 3,313 6,05 

ZrSBA_6ciclos 3,465 6,33 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 68 - Medida de ICP-AES com a relação entre a quantidade de ZrO2 depositada (mmol) 

por grama de SBA-15 e o número de ciclos de ALD. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar de não ter alcançado um crescimento linear para cada ciclo de ALD 

aplicado a deposição ocorreu de maneira satisfatória, possibilitando o uso destes 

materiais na catálise.  

 

Após o estudo das deposições por ALD de ZrO2 sobre SBA-15 com diferentes 

ciclos, foi realizada a impregnação de 17 % de Ni5Ga3 sobre os três materiais 

preparados, seguido da calcinação em ar por 2 h a 500 °C, no qual os materiais foram 

nomeados como ZrSBANG_2, ZrSBANG_4 e ZrSBANG_6. Além destes materiais, foi 

realizado também a ALD de ZrO2 sobre SBA-15 já impregnada com Ni5Ga3 a fim de 
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avaliar as diferenças entre realizar a ALD antes e depois da impregnação da liga sobre 

a SBA-15. Estes materiais foram calcinados em ar por 2 h a 500 °C por 1 h e 

nomeados como NGSBAZr_2, NGSBAZr_4 e NGSBAZr_6, onde os números no final 

do nome indicam o número de ciclos de ALD de ZrO2 sobre Ni5Ga3/SBA-15. Estes 

dois grupos de materiais e a maneira como cada grupo foi preparado está ilustrado na 

Figura 69 para facilitar o entendimento.  

 

Figura 69 - Ilustração da preparação dos materiais ZrSBANG_X e NGSBAZr_X com X sendo 

os diferentes ciclos de ALD (X= 2, 4 ou 6 ciclos). 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dois grupos de materiais foram caracterizados por difração de raios X após 

uma redução ex situ com uma vazão de 30 mL.min-1 de H2 por 1 h e estão mostrados 

na Figura 69A, para os materiais ZrSBANG_X e na Figura 69B para os materiais 

NGSBAZr_X. Nos difratogramas é possível identificar dois picos referentes aos picos 

principais da fase cristalina Ni5Ga3 (PDF n°: 43-1376). Nos materiais ZrSBANG_X 

esses picos se mostram mais intensos em relação aos dos materiais NGSBAZr_X, o 

que pode ser um indicativo de uma melhor dispersão da liga nesses materiais. Nota-

se também a presença de picos referentes a fase da ZrO2 monoclínica (PDF n°: 74-

815), principalmente nos materiais ZrSBANG_X. Nos materiais NGSBAZr_X a 

presença da fase ZrO2 ficou menos evidente, isso pode ter ocorrido devido aos picos 

estarem menos intensos nessas amostras e juntamente com a questão da região 

amorfa da SBA-15 aparecer na mesma região destes picos mais intensos de ZrO2.  
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Figura 69 - DRX para os materiais A) ZrSBANG_X e B) NGSBAZr_X. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 70 apresenta as isotermas de adsorção-dessorção de N2 e a 

distribuição de diâmetro de poro para os materiais ZrSBANG_X (Figura 70ª e b) e para 

os materiais NGSBAZr_X (Figura 70c e d). As isotermas para todos os materiais 

apresentaram um perfil do tipo IV, característico para materiais mesoporosos, com 

diferenças entre eles apenas no volume consumido de N2, onde o grupo de materiais 

ZrSBANG_X apresentou menor consumo em relação ao grupo de materiais 

NGSBAZr_X. Dentro de cada grupo o consumo de N2 diminuiu com o aumento dos 

ciclos de ALD realizados. A distribuição de diâmetro de poros mostra diferenças mais 

significativas entre os dois grupos de materiais (Figura 70b e d, Tabela 23). Para o 

grupo ZrSBANG_X, a distribuição de diâmetro de poros mostra a presença dos 

mesmos diâmetros de poros que os materiais ZrSBA_X, exceto pela presença de 

poros com diâmetros em 3,6 nm, que provavelmente surgiram devido a impregnação 

com Ni5Ga3. Para o grupo NGSBAZr_X, ocorrem poros com diâmetros de 6,3 e 3,6 

nm para os materiais com 2 e 4 ciclos, o que indica que a deposição de ZrO2 sobre 

estes materiais não está sendo tão efetiva, já que se mantiveram os diâmetros de 

poros originais da SBA-15 em 6,3 nm e os poros em 3,6 nm são resultantes da 

impregnação com Ni5Ga3, como também observado no grupo anterior. Para o material 

NGSBAZr_6, feito com 6 ciclos de ALD de ZrO2, nota-se a presença de poros com 
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3,6, 4,2 e 5,1 nm, indicando que neste material houve a deposição de ZrO2 mais 

efetiva, já que houve a diminuição do diâmetro de poros, porém a deposição não foi 

homogênea, já que surgiram poros com 4,2 e 5,1 nm. Além disso, este grupo de 

materiais não apresentou uma deposição por ALD linear, diferente do grupo 

ZrSBANG_X, que apresentou um padrão de deposição mais consistente a cada ciclo 

de ALD realizado. 

 

Figura 70 – A) Isotermas de adsorção-dessorção de N2 e b) diâmetro de poro para os materiais 

ZrSBANG_X e c) Isotermas de adsorção-dessorção de N2 e d) diâmetro de poro para os 

materiais NGSBAZr_X. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A Tabela 23 mostra as áreas específicas de superfície BET, volume de poro e 

diâmetro de poro para os dois grupos de materiais, para a SBA-15 e para o material 

que contém 17 % de Ni5Ga3 suportado em SBA-15 (NGSBA) como forma de 

comparação. Os dados mostram a diminuição das áreas e dos volumes de poros com 

o aumento do número de ciclos ALD dentro de cada grupo de materiais. Além disso, 

nota-se que o grupo de materiais ZrSBANG_X apresentou áreas e volumes de poro 

bem menores em comparação ao grupo de materiais NGSBAZr_X, o que é mais um 

indicativo de que a ALD de ZrO2 sobre os materiais ZrSBANG_X foi mais efetiva. Não 

foi possível calcular a taxa de deposição de ZrO2 no material NGSBAZr_X devido a 

não-homogeneidade dos diâmetros de poros. 

 

Tabela 23 – Área específica de superfície BET, volume de poro e diâmetro de poro para os 

materiais preparados por diferentes ciclos de ALD de ZrO2 em SBA-15, impregnados com 

Ni5Ga3 e reduzidos. 

 

Material 
Área específica de 

superfície BET (m2.g-1)a 

Volume de 

poro (cm3.g-1)b 

Diâmetro de 

poro (nm)b 

SBA-15 667 1,028 6,3 

ZrSBANG_2 357 0,629 3,6 e 5,5 

ZrSBANG_4 223 0,236 3,6 e 4,2 

ZrSBANG_6 200 0,228 3,6 e 4,2 

NGSBA 530 0,760 6,3 

NGSBAZr_2 436 0,748 3,6 e 6,3 

NGSBAZr_4 400 0,704 3,6 e 6,3 

NGSBAZr_6 319 0,500 3,6, 4,2 e 5,1 

a Determinado através das isotermas de Fisissorção de N2 utilizando a teoria de BET  
b Determinado através do método de BJH. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para as análises de microscopia eletrônica de transmissão foram escolhidos 

apenas os materiais ZrSBANG_6 e NGSBAZr_6 para comparação entre eles. As 

imagens de microscopia eletrônica de transmissão e o mapeamento elementar para 

os materiais ZrSBANG_6 e NGSBAZr_6 são mostrados na Figura 71 e Figura 72, 

respectivamente. Nota-se pelo mapeamento de ambos que todos os elementos estão 
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bem distribuídos sobre os suportes, inclusive o Ni5Ga3 impregnado. Para o material 

ZrSBANG_6 é possível verificar que a liga conseguiu se distribuir sobre os poros, 

porém ocorreu também um aglomerado das partículas da liga em algumas partes da 

superfície do suporte, como pode ser visto na Figura 71A com magnificação de 500 

nm. Para o material NGSBAZr_6 (Figura 72) foi possível medir o tamanho dos poros 

e a espessura da parede pelas imagens, no qual os valores apresentados foram 4,1 

nm para o diâmetro de poro e 4,7 nm para a espessura da parede. A espessura da 

parede é bem menor se comparado ao material ZrSBA_6 (6,0 nm), o que indica mais 

uma vez a menor efetividade da ALD de ZrO2 sobre o material já impregnado com Ni-

Ga. 

 

Figura 71 - A) Microscopia eletrônica de transmissão e B) mapeamento elementar para o 

catalisador ZrSBANG_6. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 72 – A) Microscopia eletrônica de transmissão e B) mapeamento elementar para o 

catalisador NGSBAZr_6. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

As Figuras 73 e 74 apresentam os espectros de XPS referente ao O1s, Zr3d, 

Ga2p e Ni2p dos materiais ZrSBANG_6 e NGSBAZr_6, respectivamente. Os 

espectros do O1s apresentam dois picos distintos em 532,1 e 530,1 eV para 

ZrSBANG_6 e 532,3 e 530,1 eV para NGSBAZr_6, os quais podem ser atribuídos ao 

oxigênio da rede ligado ao Si e ao oxigênio da rede referente ao ZrO2 monoclínico, 

respectivamente (LACKNER et al., 2019). Esta observação está de acordo com as 

energias dos componentes  do  Zr3d (Figura 73B e 74B), com dupletos spin-órbita d5/2 

e d3/2 separados por 2,4 eV, característico da estrutura monoclínica (LACKNER et al., 

2019). A intensidade dos picos referentes a Zr3d foi aproximadamente duas vezes 

maior no material ZrSBANG_6 do que no NGSBAZr_6, indicando mais uma vez a 

maior deposição de ZrO2 nessa amostra. Nas Figura 73C, D E 74C, D têm-se os 

espectros de XPS referentes ao Ga2p e ao Ni2p, respectivamente. Para o Ga2p, os 

picos referentes ao componente p3/2 para os materiais ZrSBANG_6 e NGSBAZr_6 

apresentaram energias de 1118,1 eV e 1118,4, respectivamente, indicando que o 
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gálio está na forma de Ga2O3 (1118,0 eV) e não de metal (1116,7 eV) (GALLIUM | 

XPS PERIODIC TABLE | THERMO FISHER SCIENTIFIC - BR, [s.d.]; WINKLER et al., 

2018). Para os espectros do Ni 2p as intensidades dos picos em ambos os materiais 

foram muito baixas, não sendo possível identificar as suas posições exatas. Acredita-

se que isso ocorreu devido a mesma razão apresentada na seção 5.3 com os 

catalisadores de Ni5Ga3 suportados em diferentes tipos de sílicas, onde devido a 

oxidação da superfície do catalisador ao ser exposto ao ar após sua redução (os 

materiais foram reduzidos ex situ a 500 °C por 1 h antes da análise de XPS) a 

superfície provavelmente sofreu uma oxidação, formando um shell de Ga2O3 sobre o 

Ni (GALLO et al., 2020), o que explicaria a maior intensidade dos picos referentes ao 

Ga 2p. Outro ponto importante a ser notado é que no material NGSBAZr_6 a 

intensidade dos picos de Ni2p e principalmente de Ga2p está muito menos intensa ao 

ser comparada com a dos picos de Ga2p e Ni2p do material ZrSBANG_6, isso pode 

ser resultado de um recobrimento parcial de ZrO2 sobre espécies de Ga e Ni devido 

ao ALD ter sido feito após a impregnação de Ni-Ga. 
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Figura 73 - Espectros de XPS do A) O 1s, B) Zr 3d, C) Ga 2p e D) Ni 2p para o material 

ZrSBANG_6. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 74 - Espectros de XPS do A) O 1s, B) Zr 3d, C) Ga 2p e D) Ni 2p para o material 

NGSBAZr_6. 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

A fim de avaliar as possíveis rotas e os intermediários produzidos durante a 

reação de hidrogenação do CO2 a metanol foram realizadas análises de DRIFTS com 

os seis materiais preparados por ALD (Figura 75). Na Figura 75A tem-se os resultados 

para os materiais ZrSBANG_X com 2, 4 e 6 ciclos de ALD, no qual são observadas a 

presença de bandas de CO2 (~2357 cm-1) e CO (2200- 2100 cm-1) em fase gasosa, 
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estiramento C-O referente ao monóxido de carbono adsorvido linearmente (2057 cm-

1), em ponte dupla (1924 cm-1), em ligação tripla (1860 cm-1), estiramento O-C-O 

assimétrico (1574 cm-1) e simétrico (1382 cm-1) referentes a espécies formiato e 

estiramentos C-H (1483 cm-1) e C-O (1040 cm-1) de espécies metoxi (PIUMETTI et al., 

2016). Percebe-se que ao aumentar os ciclos de deposição as bandas referentes ao 

CO adsorvido diminuem e chegam a sumir com 6 ciclos de ALD. Um comportamento 

semelhante ocorre no grupo de materiais NGSBAZr_X, porém as bandas referentes 

ao CO não chegam a sumir. Este efeito indica que a deposição de ZrO2 desfavoreceu 

a adsorção de CO sobre a superfície dos catalisadores. Isso pode acontecer por uma 

questão de energia de adsorção, onde da literatura sabe-se que a energia de adsorção 

do CO com o ZrO2 é de -0,85 eV e com a superfície de Ni5Ga3 é de -2,24 eV, ou seja, 

o CO tem uma adsorção mais forte com Ni5Ga3 do que com o ZrO2 (RASTEIRO et al., 

2022). Considerando isso, como o grupo de materiais NGSBAZr_X não teve uma ALD 

de ZrO2 tão efetiva quanto a do grupo ZrSBANG_X, as bandas de CO não sumiram 

totalmente. Outro motivo pode ter sido a alta dispersão que pode estar ocorrendo com 

o grupo de catalisadores NGSBAZr_X, que como visto na seção anterior, pode ser 

benéfico para a adsorção de CO (VOGT et al., 2018). A ALD no caso do grupo 

NGSBAZr_X, foi feita após a impregnação com o intuito de evitar a aglomeração das 

partículas após o tratamento térmico na redução. 

 Na Figura 75A é possível notar que com o aumento dos ciclos de ALD, mais 

especificamente com 6 ciclos, surge uma banda intensa em torno de 1080 cm-1 

referente ao estiramento C-O da espécie metoxi adsorvido linearmente na superfície 

do catalisador (KATTEL et al., 2016). Além da banda de metoxi, há também uma 

banda em 1574 cm-1 referente ao estiramento assimétrico O-C-O da espécie formiato 

(WANG et al., 2015), no qual se mantém para todos os ciclos de ALD. Na amostra 

ZrSBANG_6 apenas estão presentes as bandas referentes ao CO2 gasoso (~2357 

cm-1), ao formiato e ao metoxi. Já na amostra NGSBAZr_6 o aumento no número de 

ciclos de ALD de ZrO2 levou a um aumento na intensidade banda do formiato e o 

surgimento apenas de uma pequena banda de metoxi, além da presença ainda de 

bandas referentes ao CO adsorvido em diferentes maneiras (linear, ponte e ligação 

tripla) (WANG et al., 2015). Para facilitar a comparação entre os dois grupos de 

materiais a Figura 76 mostra uma relação entre a banda de COlinear e a banda de 

formiato para os materiais ZrSBANG_X e NGSBAZr_X. Nota-se que o grupo 

NGSBAZr_X possui uma relação CO/Formiato muito maior em comparação ao 
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ZrSBANG_X e que o aumento dos ciclos de ALD diminuiu essa relação para ambos 

os grupos de materiais. Sabe-se que o formiato é um intermediário de uma rota de 

mecanismo para produção de metanol que possui seu próprio nome e que o CO pode 

ser um intermediário da outra rota chamada rWGS + Hidrogenação do CO (KATTEL 

et al., 2016). Para os dois grupos de materiais o aumento de ciclos de ALD de ZrO2 

parece favorecer a rota do formiato e os materiais com 6 ciclos se mostram com 

intensidades maiores para as bandas referentes ao formiato e/ou ao metoxi, além da 

menor intensidade para a banda de CO ou até mesmo a não existência desta banda. 

Considerando apenas os materiais ZrSBANG_6 e NGSBAZr_6 nota-se que entre eles, 

o ZrSBANG_6 aparentemente segue exclusivamente pela rota do formiato, já que a 

relação CO/Formiato foi zero e ele não apresentou bandas de CO, e o material 

NGSBAZr_6 aparenta seguir por ambas as rotas do formiato e da rWGS + 

Hidrogenação do CO, já que apresenta banda de formiato e de CO. 
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Figura 75 – Espectros DRIFT in situ para os catalisadores A) ZrSBANG e B) NGSBAZr com 

2, 4 e 6 ciclos de ALD após a redução a 500 °C por 1 h, seguido de 1 h de exposição a uma 

vazão de CO2 + H2 (30 mL.min-1, 1CO2:3H2) a 225 °C. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 76 - Relação entre a banda de COlinear e a banda de formiato para os materiais A) 

ZrSBANG_X e B) NGSBAZr_X. 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A preparação dos materiais por ALD de ZrO2 através de duas maneiras 

distintas, antes e após a impregnação de Ni5Ga3 em SBA-15, mostrou diferenças tanto 

na efetividade da deposição de ZrO2 quanto em relação as rotas de reação e 

intermediários produzidos na hidrogenação do CO2 para metanol. Isso mostra que 

para que a deposição seja mais efetiva talvez seja necessário um estudo para a 

otimização da deposição de ZrO2 sobre SBA-15 já impregnada com Ni5Ga3, variando 

os parâmetros na sua preparação por ALD.  Avaliando a formação de intermediários, 

parece que os ciclos de ALD de ZrO2 sobre a SBA-15 foram benéficos para a reação, 

já que aumentou a intensidade das bandas de formiato e de metoxi dentro dos dois 

grupos de materiais. 

Esta técnica se mostra promissora para preparar catalisadores para a 

hidrogenação do CO2 para metanol e se mostrou benéfica para na aplicação em 

catalisadores do tipo Ni-Ga, podendo levar a melhoras na sua atividade catalítica.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Na primeira etapa deste trabalho foram preparadas ligas de Ni-Ga através do 

método de coprecipitação assistida por surfactante em diferentes quantidades e 

avaliados na reação de hidrogenação do CO2 para produção de metanol. Em resumo, 

este método de síntese demonstrou ser um bom método para a preparação de 

catalisadores de ligas de Ni5Ga3 com partículas homogêneas e pequenas. O controle 

da concentração do surfactante na síntese foi fundamental para se obter a melhor 

homogeneidade. O catalisador preparado com 1 % do surfactante apresentou as 

menores partículas e mais homogêneas. A liga de Ni-Ga sintetizada com 1% de 

surfactante apresentou a maior produtividade para metanol na hidrogenação de CO2 

a baixa pressão, com boa atividade à pressão ambiente. O desempenho deste 

catalisador foi relacionado à sua maior homogeneidade e menor tamanho de partícula, 

juntamente com a maior quantidade de fase cristalina Ni5Ga3 ativa que permaneceu 

após a reação. Todos os catalisadores permaneceram estáveis após 5 h, sem 

qualquer sinal de desativação, enquanto os aumentos do GHSV e da temperatura de 

reação resultaram em menor seletividade ao metanol. A investigação do mecanismo 

de reação por DRIFTS indicou que as espécies de CO2 provavelmente se ligam ao 

hidrogênio dissociado e não na superfície do catalisador. O catalisador foi ativo tanto 

para a rota rWGS quanto para a rota do formiato, conforme mostrado pela presença 

de formiato, metoxi e intermediários de CO.  

Na segunda etapa deste trabalho foram estudados catalisadores de Ni5Ga3 

suportados em SiO2, ZrO2 e CeO2, os quais foram preparados através do método de 

impregnação úmida e testados na reação de hidrogenação do CO2 para metanol. Dos 

três catalisadores estudados, o catalisador NGZr apresentou a melhor atividade 

catalítica. Este resultado foi atribuído a combinação de sua força moderada de 

adsorção do CO2 e a alta densidade de sítios metálicos expostos, que auxiliaram na 

estabilização dos intermediários e no spillover do hidrogênio. Como evidenciado pelas 

análises de DRIFTS in situ, a forte adsorção de intermediários na interface do 

catalisador NGCe envenenou os sítios ativos potenciais, enquanto a baixa adsorção 

do CO2 na interface do catalisador NGSi500 limitou a produção de metanol apenas pela 

rota na superfície da liga. O catalisador NGZr apresentou um alto consumo de 

carboxilato interfacial, formiato e intermediários metoxi na presença de hidrogênio, 

indicando alta atividade de hidrogenação dessas espécies e sugerindo que a 
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produtividade do metanol segue duas vias paralelas (rWGS e formiato) por rotas em 

diferentes superfícies (liga e interface liga-suporte), o que explica o aumento da 

produtividade. No geral, este estudo destaca a importância da sinergia liga-suporte 

para otimizar a produção de metanol a partir de CO2. Além disso, essas descobertas 

contribuem para o avanço na compreensão das principais características de 

mecanismo das ligas Ni-Ga suportadas nesta reação. 

Na terceira etapa deste trabalho foram estudados catalisadores de Ni5Ga3 

suportados em sílicas mesoporosas (SBA-15 e MCM-41) e em uma sílica não-porosa, 

preparados por impregnação úmida e testados na reação de hidrogenação do CO2 

para metanol. Foi observado que a alta dispersão ocasionada pela deposição de 

Ni5Ga3 em sílicas de alta área de superfície foi prejudicial para a atividade catalítica. 

A melhor atividade catalítica em termos de conversão, produtividade e seletividade 

para metanol foi alcançado pelo catalisador suportado na sílica não-porosa (NGSi600), 

e a principal diferença apresentada em relação aos outros catalisadores foi sua menor 

dispersão e maior densidade de sítios metálicos. Esse efeito foi observado através de 

análises DRIFTS, onde observou-se que o CO possui baixa interação na superfície 

dos materiais NGSBA e NGMCM e maior interação com a superfície do catalisador 

NGSi600. A baixa interação do CO com a superfície dos catalisadores NGSBA e 

NGMCM faz com que ele se dessorva mais facilmente da superfície, e assim, pouco 

CO fica disponível na superfície desses catalisadores para sofrer as subsequentes 

hidrogenações até formar o metanol. Isso levou a menor seletividade para metanol e 

maior seletividade para CO nesses catalisadores em relação ao catalisador NGSi600. 

Na quarta e última parte deste trabalho estudou-se a preparação de 

catalisadores utilizando a técnica de atomic layer deposition (ALD), no qual em um 

grupo depositou-se diferentes ciclos de ZrO2 sobre SBA-15 seguido da impregnação 

de Ni5Ga3 e no outro grupo de materiais impregnou-se Ni5Ga3 sobre SBA-15 e em 

seguida foi depositado diferentes ciclos de ZrO2. As técnicas de caracterização 

utilizadas mostraram que a preparação dos catalisadores por essas duas maneiras 

distintas apresentou diferenças na efetividade da deposição de ZrO2, onde o grupo de 

materiais no qual a impregnação de Ni5Ga3 foi feita após a deposição de ZrO2 sobre 

a SBA-15 se mostrou muito mais efetivo. Em relação as rotas de reação e 

intermediários produzidos nos dois grupos distintos de catalisadores, parece que os 

ciclos de ALD de ZrO2 foram benéficos para a reação, já que aumentaram a 

intensidade das bandas de formiato e de metoxi para ambos os grupos de materiais. 
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Avaliando as rotas, aparentemente o catalisador ZrSBANG_6 segue exclusivamente 

pela rota do formiato, já que ele não apresentou bandas de CO adsorvido, e o material 

NGSBAZr_6 aparenta seguir por ambas as rotas do formiato e da rWGS + 

Hidrogenação do CO, já que apresentou bandas de formiato e de CO. 

Os diferentes estudos feitos neste trabalho contribuem significativamente para 

uma melhor compreensão da relação de propriedades texturais e físico-químicas dos 

catalisadores do tipo Ni-Ga com o seu desempenho catalítico na reação de 

hidrogenação do CO2 para produção de metanol. Além disso, os estudos por DRIFTS 

trouxeram uma grande contribuição sobre a relação dos intermediários de reação com 

a superfície do catalisador e com os mecanismos de reação. O entendimento destas 

propriedades e da relação com a atividade catalítica contribuem para a evolução na 

preparação de catalisadores de Ni-Ga ainda mais ativos e que possam ser aplicados 

futuramente para contribuir com o abatimento do CO2 através de sua utilização na 

produção de metanol. Além destes estudos fundamentais, futuros trabalhos ainda 

podem melhorar a atividade catalítica deste sistema aprimorando parâmetros 

reacionais no processo catalítico que favoreçam a produção de metanol. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Exemplo de cálculo realizado para a síntese das ligas não-suportadas. 

 

Reagentes 
Proporção 

em mol 

Massa 
molar 

(g.mol-1) 

Massa 
(g) 

% 
mássica 

Massa no meio 
reacional (g) 

Ni(NO3)2 0,1 182,7 18,27 3,18 0,95 

Ga(NO3)3 0,06 255,7 15,342 2,67 0,80 

CTAB 0,00094 364 0,34216 0,06 0,02 

H2O 30 18 540 94,08 28,23 

    Soma = 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - Exemplo de cálculo realizado para a síntese das ligas suportadas. 

 

Metais na 

liga 

Proporção 

em mol 

Massa molar 

(g.mol-1) 

massa 

(g) 
% mássica 

massa no meio 

reacional (g) 

Ni 5 58,693 293,467 58,4 0,060 

Ga 3 69,723 209,169 41,6 0,042 

CTAB 0 364,000 0 0,0 0,000 

    Soma = 0,102 

Sal H2O (%) 
Massa molar 

(g.mol-1) 

Ni(NO3)2. 6H2O 37,15 290,7 

Ga(NO3)3. 6H2O 29,69 363,7 

 Massas a serem pesadas (g) 

Ni(NO3)2 1,31 

Ga(NO3)3 1,04 

CTAB 0,02 

H2O 27,63 

Soma  30,00 

Proporção Ni/Ga 1,67 

Massa final esperada 0,704 
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APÊNDICE C - Análises termogravimétricas em atmosfera oxidante de alguns dos 

catalisadores preparados neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Massas a serem pesadas (g) 

Ni(NO3)2.6H2O 0,295 

Ga(NO3)3.6H2O 0,221 

SiO2 0,600 

Massas finais 

Massa de SiO2 (g) 0,600 

Ni5Ga3/SiO2 (g) 0,17 

Massa Ni5Ga3 (g) 0,102 

Massa total de catalisador (g) 0,702 
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APÊNDICE D - Espectros de XPS para o Ni 2p e o Ga 2p para os catalisadores NGCe, 

NGZr e NGSi500. 

 

 

 

APÊNDICE E - Exemplos de cromatogramas para análise de produtos da 

hidrogenação do CO2. 
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APÊNDICE F – Atividade catalítica para reações de hidrogenação do CO2 sem a 

presença de catalisador em diferentes condições de pressão e temperatura, com 

vazão de CO2+H2 de 20 mL.min-1. 

 


