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Introdução
A queima de combustíveis fósseis tem aumentado

a concentração de CO2 na atmosfera, causando o
aumento da temperatura média do planeta pelo
efeito estufa. Desde o início da revolução industrial,
em meados do século XVIII, já houve um aumento
de cerca de 1oC na temperatura média global.
Atualmente, há uma grande preocupação com a

emissão de CO2 na atmosfera, de forma a pelo
menos controlar o aumento da temperatura.
Processos de captura e sequestro de CO2 são
extremamente importantes. O dióxido de carbono
ainda é pouco utilizado na industria química,1 sendo
a uréia o principal produto químico produzido a partir
deste gás.
Neste trabalho estudamos a hidrogenação2 do CO2

a olefinas leves (eteno e propeno), que podem ser
utilizadas na produção de plásticos e outros insumos
da industria química.

Resultados e Discussão
Foram utilizadas zeólitas Beta e ZSM-5 trocadas
com cátions metálicos (Fe, Cr e Ni). Os testes
catalíticos foram realizados em uma unidade de
fluxo contínuo com leito fixo de catalisador.
Aproximadamente 200 mg da zeólita foram
aquecidas, sob fluxo de 30 ml/min de H2, numa taxa
de 10 oC/min até 500 oC, permanecendo nesta
temperatura por 90 minutos para redução do metal.
Em seguida, uma mistura de H2 e CO2 foi admitida
no meio reacional, passando sobre o leito catalítico
mantido na temperatura desejada (400 e 500 oC). O
efluente da reação foi analisado em linha por meio
de cromatografia em fase gasosa, utilizando
detector de condutividade térmica para quantificação
do CO2 não reagido e do CO, e ionização de chama
para quantificação dos hidrocarbonetos. Os valores
de conversão e seletividade foram obtidos a partir
destas análises cromatográficas.
A tabela 1 mostra os resultados para hidrogenação
do dióxido de carbono na temperatura de 500 oC,
considerando uma razão molar H2/CO2 de 3.

Tabela 1. Conversão e seletividade a produtos na
hidrogenação do CO2 a 500 oC sobre catalisadores
zeolíticos
Zeólita Conv. % Sel CO % Sel Hc %
FeBeta 18 23 77
FeZSM-5 2 50 50
CrBeta 5 25 75
CrZSM-5 4 25 75
NiBeta 15 21 79
NiZSM-5 19 9 91

Todas as zeólitas foram ativas na conversão do
CO2, sendo os hidrocarbonetos os produtos
principais observados. A distribuição destas
substâncias variou bastante em função do
catalisador e das condições reacionais. O níquel
forma quase que exclusivamente metano, enquanto
ferro e cromo podem produzir entre 40 e 80% de
olefinas (eteno e propeno), dependendo das
condições empregadas.
Os resultados podem ser explicados através de
duas reações consecutivas: a reação reversa de
deslocamento e a síntese de Fischer-Tropsch (figura
1).

CO2 + H2 →   CO   +   H2O ∆H = + 38 kJ/mol
n CO + 2n H2 → -[CH2]n- +  n H2O ∆H = -166 kJ/mol

Figura 1: Reações de hidrogenação do CO2 a
hidrocarbonetos.

Conclusões
Os experimentos mostram que a hidrogenação do

CO2 ocorre de forma efetiva sobre catalisadores
zeolíticos trocados com metais. A produção de
olefinas como eteno e propeno pode ser
maximizada modificando a composição do
catalisador e as condições reacionais.
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