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Introdução 

O dióxido de carbono (CO2) é o principal gás de 

efeito estufa. Esforço têm sido empregados na 

busca de novas estratégias para reduzir as 

emissões deste gás na atmosfera. Para isso, 

diferentes tipos de materiais vêm sendo testados 

em processos de adsorção e absorção. Zeólitas, 

carbonos porosos, carvão ativado, estruturas metal-

orgânicas (MOFs), materiais híbridos1, são alguns 

dos potenciais candidatos à captura de dióxido de 

carbono. Recentes experimentos realizados com 

grafeno 3D e redução simultânea do óxido de 

grafeno revelam melhorias da quantidade de CO2 

sorvido e podem ser reutilizados sem diminuir sua 

eficiência na adsorção2. As capacidades de 

adsorção de CO2 nestes adsorventes ainda podem 

ser melhoradas pela incorporação de heteroátomos 

de nitrogênio. Neste trabalho realizamos um estudo 

computacional para avaliar a capacidade de 

absorção de CO2 de grafeno modificado com 

nitrogênio nas configurações: grafítica, piridínica ou 

pirrólica. 

Resultados e Discussão 

Cálculos de primeiros princípios baseados na Teoria 

do Funcional da Densidade (DFT) foram utilizados 

para investigar a adsorção de moléculas CO2 sobre 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) 

tendo coroneno (C24H12) e coroneno dopado com 

nitrogênio como protótipos. Partiu-se de modelos 

construídos no programa Avogadro seguido de 

otimização das energias no pacote ORCA3. O 

funcional de troca e correlação hibrido escolhido foi 

WB97X-D3, que tem sido aplicado com sucesso no 

estudo de PAHs.4 As energias de estabilização de 

todos os sistemas foram corrigidas levando em 

consideração EZPE. Além disso reportam-se 

parâmetros termodinâmicos, densidade de estados 

(DoS) e função de localização eletrônica (ELF). 

Tabela 1. Energias calculadas (kcal/mol) obtidas 

com o nível de cálculo DFT/WB97X-D3/TZVP para 

cada sistema dopado em N com moléculas de CO2 

e H2 na superfície interagindo com diferentes locais 

e posições iniciais. ∆∆EZPE Energia vibracional no 

ponto cero. 

As energias de adsorção calculadas indicaram que 

as substituições com nitrogênio provocaram um 

aumento da capacidade de interação com CO2 em 

comparação com os adsorventes puros e indicaram 

que na posição meta sempre é vantajosa para 

melhorar as adsorções neste processo. 

Conclusões 

Os estudos de adsorção de CO2 nos adsorventes 

revelaram uma dependência entre a capacidade de 

adsorção de CO2 e a posição de nitrogênio nos 

materiais. As capacidades de adsorção aumentam 

na seguinte ordem:  COR-NH2-CO2 <   COR-PYR-

CO2< meta-CO2.O estudo aqui conduzido 

demonstrou que a modificação do grafeno com 

nitrogênio resultou, na maioria das vezes, em um 

adsorvente mais estável e mais eficiente. Este 

resultado corrobora com o descrito Dos Santos 

(2017), onde os materiais dopados com nitrogênio 

tiveram uma capacidade de captura de até 6 vezes 

mais, em acordo em termos de tendência e ordem 

de magnitude.  
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Sistema/Energia Posição #numero EZPE 
(kcal/mol) 

COR-PYR-CO2 flat 1 3.44 

COR-PYR-CO2 up 2 4.99 

COR-PYR-CO2 at H 3 7.09 

COR-NH2-CO2 flat 4 4.92 

COR-NH2-CO2 up 5 6.67 

Meta-CO2 up 6 0 

Meta-CO2 orto 7 1.54 

Meta-CO2 parallel 8 5.20 

COR-H2 flat 9 6.33 

COR-H2 up 10 6.24 

COR-NH2-H2 flat 11 7.03 

COR-NH2-H2 up 12 6.98 
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