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RESUMO 

 

Diferentes tipos de catalisadores heterogêneos do tipo silicoaluminofosfático, (SAPO-5, 

SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41), peneiras moleculares com estrutura: AFI, 

AEL, ATO, CHA e AFO, respectivamente, foram sintetizados pelo método hidrotérmico. 

Utilizando-se de fontes como à alumina hidratada (pseudobohemita), ácido fosfórico, sílica 

gel, água e diferentes tipos de direcionadores estruturais orgânicos, tais como o: brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTMABr), di-isopropilamina (DIPA), di-n-propilamina (DNPA) e 

hidróxido de tetraetilamônio (TEOS), nas respectivas amostras. Durante a preparação dos 

silicoaluminofosfatos o processo de cristalização das amostras ocorreu à temperatura de 

aproximadamente 200 °C, durante períodos que variaram de 18-72 h, quando foi possível 

obter as fases puras dos SAPOs. Os materiais obtidos foram lavados com água deionizada, 

secos e calcinados para a remoção das moléculas dos direcionadores. Posteriormente, as 

amostras foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FT-IR), área de 

superfície específica e análise térmica via TG/DTG. As propriedades ácidas foram 

determinadas usando adsorção de n-butilamina seguida de termodessorção programada. 

Esses métodos revelaram que às amostras dos SAPOs apresentaram uma acidez tipicamente 

fraca a moderada. Entretanto, uma pequena quantidade de sítios ácidos fortes foi também 

detectada. A desativação dos catalisadores foi conduzida pelo coqueamento artificial das 

amostras, seguidas das reações de craqueamento do n-hexano em um microrreator catalítico 

de leito fixo com fluxo contínuo acoplado em linha com um cromatógrafo a gás. Como 

principais produtos foram obtidos: etano, propano, isobutano, n-butano, n-pentano e 

isopentano. Para determinar a regeneração do catalisador e a remoção do coque foi aplicado 

o método cinético Vyazovkin (Model Free Kinetics). 

Palavras Chaves: Síntese hidrotérmica, Catalisadores ácidos, Craqueamento do n-hexano.  
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ABSTRACT 

 

Different types of heterogeneous catalysts of the silicoaluminophosphate type, (SAPO-5, 

SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 and SAPO-41), molecular sieves with a: AFI, AEL, ATO, 

CHA and AFO structure, respectively, were synthesized through the hydrothermal method. 

Using sources such as hydrated alumina (pseudobohemita), phosphoric acid, silica gel, 

water, as well as, different types of organic structural templates, such as: 

cetyltrimethylammonium bromide (CTMABr), di-isopropylamine (DIPA), di-n- 

propylamine (DNPA) and tetraethylammonium hydroxide (TEOS), for the respective 

samples. During the preparation of the silicoaluminophosphates, the crystallization process 

of the samples occurred at a temperature of approximately 200 ° C, ranging through periods 

of 18-72 h, when it was possible to obtain pure phases for the SAPOs. The materials were 

furthermore washed with deionized water, dried and calcined to remove the molecules of 

the templates. Subsequently the samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), 

scanning electron microscopy (SEM), absorption spectroscopy in the infrared region (FT-

IR), specific surface area and thermal analysis via TG/DTG. The acidic properties were 

determined using adsorption of n-butylamine followed by programmed termodessorption. 

These methods revealed that the SAPO samples showed a typically weak to moderate 

acidity. However, a small amount of strong acid sites was also detected. The deactivation of 

the catalysts was conducted by artificially coking the samples, followed by n-hexane 

cracking reactions in a fixed bed with a continuous flow micro-reactor coupled on line to a 

gas chromatograph. The main products obtained were: ethane, propane, isobutene, n-

butane, n-pentane and isopentane. The Vyazovkin (model-free) kinetics method was used 

to determine the catalysts regeneration and removal of the coke. 

Keywords: Hydrothermal synthesis, Acid catalysts and N-hexane cracking. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo relatórios publicados por empresas especializadas de consultoria, os 

processos catalíticos desempenham um papel vital na economia, um enorme negócio, a 

nível mundial, cujos valores anuais giram na média de US$ 13 bilhões por ano (BORBA, 

2010). O valor dos produtos depende dos processos catalíticos, incluindo produtos 

petrolíferos, químicos, farmacêuticos, borracha sintéticos e plásticos, bem como, diversos 

outros. O refino do petróleo, por exemplo, que é a fonte da maior parte dos produtos 

industriais, consiste quase que inteiramente de processos catalíticos. Os mais importantes 

processos catalíticos de refino, em termos de valor econômico, incluem: o craqueamento 

catalítico, alquilação, hidrotratamento, reforma e hidrocraqueamento. A Figura 1.1 

demonstra a relevância da catálise na: universidade, indústria e centro de pesquisa. Devido 

a isso, o consumo de catalisadores de processamento químico só tende a aumentar 

(PRADO, 2003). 

 

FIGURA 1.1 Triângulo mostrando a relevância da catálise na: universidade, indústria e centro de pesquisa. 

INDÚSTRIA 
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Na prática, catalisadores decrescem em atividade com o uso e sofrem perdas no 

manuseio do material, exigindo assim uma substituição periódica. Esses fatores, juntamente 

com o crescimento econômico e às descobertas de novos usos para os catalisadores, 

contribuem para o crescimento contínuo do comércio dos mesmos. Por outro lado, existe a 

necessidade de se obter catalisadores cada vez mais eficientes, de longa duração, ativos e 

seletivos. Considerações científicas, econômicas e práticas fornecem incentivos para o 

desenvolvimento de novos catalisadores e uma maior compreensão da catálise em geral.  

Apesar do uso destes catalisadores estarem bem estabelecidos, ainda existem 

possibilidades de aperfeiçoamento. Diante destas possibilidades, várias pesquisas têm sido 

desenvolvidas com o objetivo de melhorar a relação custo-benefício do catalisador e de 

reduzir os impactos ambientais provocados, dentre esses se destacam estudos sobre a 

dessulfurização em amostras e estudos de regeneração. O desenvolvimento é ainda mais 

motivado pela necessidade de buscar novas fontes de energia e produtos químicos, 

preocupando-se com a poluição ambiental. Nos dias atuais, há uma grande preocupação 

com a redução do nível de poluentes emitidos. O nível dessas emissões pode ser 

sensivelmente reduzido pelo correto uso dos catalisadores.  

 

FIGURA 1.2 Triângulo mostrando a importância da associação de um estudo de: síntese, caracterização e 

cinética na catálise. 
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Nos últimos anos, a obtenção de novos materiais com aplicações cada vez mais 

diversas, tem demandado o uso de catalisadores mais eficientes e versáteis na indústria 

petroquímica. Nessas aplicações os sólidos ácidos são particularmente vantajosos, por 

facilitarem a separação do catalisador do produto, permitindo a sua regeneração e 

reutilização. Além disso, esses materiais diminuem a corrosão nos reatores, evitam o 

descarte de lodos ácidos no meio ambiente e diminuem o risco de manipulação de grandes 

quantidades de ácidos líquidos. Devido a essas razões, a substituição de ácidos líquidos por 

sólidos ácidos vem sendo uma política adotada pelo setor industrial, em atendimento a 

legislação ambiental, cada vez mais restritiva, visando desenvolver catalisadores, com 

acidez igual ou maior que àquelas dos ácidos líquidos. 

Os materiais analisados (SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41) 

têm sido utilizados em diversas áreas científicas e tecnológicas, tais como: física, 

bioquímica e na indústria da catálise. Desta forma eles têm despertado grandes interesses de 

muitos grupos industriais como a PETROBRÁS, no craqueamento catalítico e outras 

indústrias nas diversas áreas de atuação. É possível de se observar sua importância, pois 

quando regenerados diminuem possíveis custos futuros.  

Em termos gerais, um catalisador pode ajudar a evitar a emissão de gases 

poluentes à atmosfera, ou seja, a universidade, a indústria e o centro de pesquisa, se 

beneficiam desse estudo. 

Este trabalho teve como finalidade sintetizar, posteriormente caracterizar, 

desativar, realizar estudos comparativos e finalmente regenerar catalisadores de FCC (Fluid 

Catalytic Cracking) à base de peneiras moleculares microporosas do tipo 

silicoaluminofosfato (SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41), usando o 

método hidrotérmico. Os materiais microporosos citados apresentaram uma área de 
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superfície e diâmetro de poros bem relevantes, de acordo com a literatura científica, ou 

seja, sendo uma das conseqüências possíveis, a melhoria de eficiência, em relação ao 

possível uso desse material no craqueamento industrial e petroquímico. 

O método hidrotérmico é amplamente utilizado para síntese de materiais 

cristalinos, especificamente zeólitas, peneiras moleculares e outros materiais que contém 

silicatos. O processo de cristalização ocorre em altas temperaturas no meio aquoso. A 

maioria das fases cristalinas que se obtêm em condições hidrotérmicas, sob-restrições de 

pressão autógena, são metaestáveis. Se o tempo de cristalização não for suficiente para a 

formação dos cristais, muitas fases cristalinas desaparecem e se formam outras de 

estabilidade relativa.  

Esse trabalho abordou os aspectos gerais do processo de craqueamento catalítico, 

em especial a regeneração dos catalisadores, após reação de craqueamento do n-hexano, por 

meio da realização de um ciclo de regeneração para cada uma das amostras e obtendo um 

rendimento com um desempenho quase igual ao do catalisador utilizado antes dos testes 

dos ciclos de regenerações. Seguindo as condições aplicadas na unidade experimental de 

craqueamento, favorecendo a formação de produtos carbonáceos de alto peso molecular 

durante o craqueamento térmico dos produtos chamados de coque utilizou-se as técnicas 

termogravimétricas TG/DTG e um modelo cinético proposto por Vyazovkin (model-free 

kinetic method), para se estimar as variáveis, especificamente o tempo e a temperatura 

necessária para a remoção dos produtos carbonáceos (coque) depositados nos poros dos 

catalisadores industriais minimizando, assim, custos operacionais. 

As caracterizações físico-químicas das amostras foram realizadas por difratometria 

de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia na região do 

infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), adsorção de N2 (BET), análise térmica 
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(TG-DTG), determinação de acidez total (via adsorção de n-butilamina) e testes catalíticos 

utilizando o craqueamento do n-hexano. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 
O objetivo geral deste estudo é de criar um trabalho inovador por meio da 

investigação do ciclo de regeneração em catalisadores de FCC (Fluid Catalytic Cracking) à 

base de peneiras moleculares microporosas e mesoporosas do tipo silicoaluminofosfato 

(SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41). Desse modo, seguindo uma 

metodologia passaria pelas etapas de sintetizar, caracterizar, desativar, realizar estudos 

comparativos e finalmente regenerar as amostras. Posteriormente, se determinariam os 

parâmetros cinéticos envolvidos na degradação do coque depositado nos catalisadores 

decorrentes da reação de craqueamento do n-hexano, por meio do método de Vyazovkin 

(“model free kinetics”). 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Síntese do SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41 pelo método 

hidrotérmico, considerada uma rota segura na preparação desse tipo de 

amostras; 

 

 Otimização dos parâmetros de calcinação para a remoção dos direcionadores 

orgânicos dos materiais microporosos por meio da Termogravimetria; 
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 Caracterização físico-química dos materiais obtidos por meio dos seguintes 

métodos: Difração de raios-X (DRX), Microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), Espectroscopia de absorção no infravermelho (FT-IR), e Análise 

térmica (TG/DTG); 

 

 Determinação dos parâmetros cinéticos, para a termoxidação do coque; 

 

 Avaliação catalítica dos materiais obtidos na reação de craqueamento do n-

hexano em um micro-reator catalítico de leito fixo com fluxo contínuo; 

 

 Uso do método de Vyazovkin para o estudo cinético da regeneração otimizada 

do SAPO-11 e SAPO-31 utilizado em reação de craqueamento. 

 

 

 Comparação com dados da literatura científica, com vistas de possibilitar uma 

adequada diferenciação dos resultados obtidos, considerando variáveis, como 

conversão, seletividade, temperatura e tempo.   

 

 Regenerar as amostras submetidas ao ciclo de desativação e regeneração, por 

meio do estudo dos parâmetros cinéticos. 

 

 Avaliação da conversão e seletividade das amostras nos testes catalíticos.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CATÁLISE 

 

 O conceito catálise foi, inicialmente, mencionado no ano de 1836. Um renomado 

cientista da época: Berzelius observou que pequenas quantidades de uma substância externa 

poderiam afetar o curso das reações químicas, e por meio dessa observação foi criado o 

termo “catálise”. Em 1894, Oswald expandiu a explicação de Berzelius, afirmando com 

base nesse contexto, que o catalisador aumenta a velocidade das reações químicas sem 

serem consumidas no processo. Desde então, os catalisadores vem tendo uma considerável 

importância econômica (COSTA, 2006).   

 A catálise pode ser homogênea, heterogênea ou enzimática. Na catálise homogênea, 

o catalisador e as moléculas dos reagentes estão na mesma fase, geralmente na fase líquida, 

sendo que o catalisador se dissolve no meio reacional formando um reativo intermediário 

que se rompe. Podem-se citar como exemplos utilizados na catálise homogênea, as soluções 

de complexos de metais de transição, às soluções ácidas e às soluções de bases inorgânicas. 

 Os catalisadores homogêneos apresentam diversas desvantagens na sua utilização, 

tais como: 

 

 Dificuldade na separação e recuperação do catalisador, o que consequentemente, 

ocasiona dificuldades no reuso do mesmo em grandes proporções; 

 

 Auto-oxidação, causada pelos choques que ocorrem entre as moléculas quando 

estão em solução; 
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 Formação de dímeros inativos, que também diminuem o desempenho catalítico 

dessas espécies em solução; 

 

Na Catálise heterogênea, o catalisador e os reagentes estão em fases diferentes. 

Neste caso, o catalisador usualmente é um sólido e a reação acontece nos sítios ativos de 

sua superfície, ou seja, os vapores ou líquidos são adsorvidos na sua superfície, formando 

ligações fracas com átomos metálicos. Como exemplos de catalisadores heterogêneos têm-

se os óxidos de metais de transição e zeólitas. A Figura 2.1 apresenta o ciclo de um 

catalisador heterogêneo. 

Os catalisadores podem ser mássicos ou suportados. Um catalisador mássico é 

constituído basicamente da fase ativa, ao passo que, um catalisador suportado, além da fase 

ativa, contém um suporte. A maioria dos catalisadores industriais tem na sua composição, 

constituintes em pequenas concentrações, que lhe conferem maior estabilidade térmica, 

seletividade ou atividade, sendo chamadas de promotores (GUISNET e RIBEIRO, 2004). 

   

FIGURA 2.1 Ciclo desempenhado por um catalisador heterogêneo. 
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O suporte tem como função mecânica servir de base ou estrutura para o componente 

catalítico, produzir maior área exposta para o agente ativo, portanto, proporcionando maior 

atividade catalítica. O suporte também tem a função de aumentar a estabilidade, mantendo 

os cristais do material ativo longe um dos outros, evitando assim a sua sinterização, e 

consequentemente, a perda da atividade. O suporte pode complexar quimicamente com a 

massa ativa, obtendo-se maior atividade por unidade de área. Em alguns casos, o suporte, 

devido à sua grande superfície, adsorve preferencialmente, “venenos” que podem desativar 

o constituinte ativo do catalisador. 

Para a catálise enzimática, é necessário o conhecimento pleno do funcionamento das 

enzimas. A enzima é uma proteína que acelera ou inibe uma reação química e são os 

catalisadores mais específicos da natureza. As reações enzimáticas são extremamente 

rápidas e específicas e ocorrem, geralmente, sob condições ideais de pH, temperatura e 

pressão (MARTENDAL, 2004). 

 

2.2 MATERIAIS POROSOS 

 

A obtenção de materiais com uma estrutura porosa precisa é de suma importância. 

A utilização de zeólitas e peneiras moleculares, além de outros materiais são determinadas 

pela forma, conectividade e distribuição do tamanho de seus poros. Estes materiais incluem 

argilas pilarizadas, carbono ativado, polímeros porosos, bem como outros sólidos orgânicos 

e tubos ocos de polipeptídeos (SAYARI, 1996). 

Os sólidos porosos são de interesse particular, não apenas pela sua importância nas 

aplicações industriais (adsorventes, catalisadores e suportes catalíticos), mas também pela 

sua grande potencialidade tecnológica em materiais avançados, tais como: fotossensores de 
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transferência de elétrons, semicondutores, fibras de carbono, clusters e materiais com 

propriedades ópticas não lineares. De acordo com a definição da IUPAC (CIESLA e 

SCHÜTH, 1999), os materiais porosos são divididos em três classes: 

 

• Microporosos (< 2 nm) 

 

• Mesoporosos (2-50 nm) 

 

• Macroporosos (> 50 nm) 

 

Na classe dos microporosos, já bem conhecida, estão as zeólitas que apresentam 

excelentes propriedades catalíticas em virtude da rede cristalina dos aluminosilicatos. 

Porém, suas aplicações são limitadas pela abertura do poro ser relativamente pequena (0,3-

0,72 nm). Portanto, o alargamento do poro foi um dos principais aspectos da química das 

zeólitas. 

Descobriu-se em meados da década de 80, do século XX, uma nova classe de 

materiais cristalinos, os aluminofosfatos microporosos (ALPO), com diâmetro de poro de 

0,8 nm (WILSON et al.1982). De fato, apenas no início de 1984 se deu a geração de acidez 

nos AlPOs com a incorporação de silício na estrutura, obtendo-se as peneiras moleculares 

silicoaluminofosfatos – SAPOs.   

Mais tarde, em 1988, foi relatada a síntese do VPI-5, uma peneira molecular tipo 

ALPO com 1,3 nm de diâmetro de poro. Desde então, diversos materiais microporosos com 

esta faixa de abertura de poro têm sido sintetizados, dentre eles estão: a cloverita, JDF-20 e 

UTD-1. Entretanto, estes materiais possuem estabilidade térmica limitada e atividade 



Capítulo 2-Revisão da Literatura 

Thiago Chellappa, Março/2013 

13 

catalítica desprezível em virtude de sua estrutura ser eletricamente neutros (BIZ e 

OCCELLI, 1998). 

 

2.2.1 Peneiras Moleculares 

 

As peneiras moleculares microporosas compreendem uma classe especial de 

compostos inorgânicos com propriedades únicas, intimamente relacionadas com suas 

estruturas de rede. O termo “Peneiras Moleculares” foi introduzido por McBAIN em 1932, 

para definir sólidos microporosos que exibiam a propriedade de separar seletivamente 

componentes de uma mistura química pela diferença entre a forma e o tamanho de suas 

moléculas (adsorção seletiva). São sólidos com microporos que oscilam entre 3 e 20Å de 

diâmetro, os quais contribuem com quase 100% da área específica superficial total 

(SEGOVIA, 1993). A capacidade de selecionar componentes está diretamente relacionada 

com a estrutura cristalina ordenada, que confere uniformidade às dimensões de seus 

microporos. Por esta razão, são capazes de selecionar (peneirar) as moléculas que podem 

ter acesso ao espaço intracristalino. A Figura 2.2 mostra moléculas sendo adsorvidas. 

 

FIGURA 2.2 Moléculas lineares sendo adsorvidas pela peneira molecular e sofrendo impedimento estérico 

nos poros. 
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2.2.2 Zeólitas 

 

Zeólitas são estruturas cristalinas formadas por uma combinação tridimensional de 

tetraedros AlO4 e SiO4 ligados entre si pelos átomos de oxigênio. Os íons de Al e Si 

ocupam o centro do tetraedro e os átomos de oxigênio ocupam os vértices. Quando o Si, 

que possui valência +4, é substituído pelo Al que possui carga +3, ocorre um 

desbalanceamento de carga, que é neutralizada por um cátion (NAGY et al. 1998), como 

está indicado esquematicamente na Figura 2.3. 

 

 

FIGURA 2.3 Figura esquemática da rede de uma zeólita. 

 

A fórmula química por cela unitária, que é a menor unidade de estrutura capaz de 

representar a zeólita, pode ser escrita como a equação abaixo: 

 

                                        Mx/n [(AlO2) x (SiO2)y ] . wH2O                                       (2.1) 

 

M: representa o cátion, geralmente íons do grupo 1 ou 2, que compensam o            

desbalanceamento de carga gerado pelo alumínio tetracoordenado; 

n: representa a valência do cátion; 

x+y: número total de tetraedros na cela unitária da zeólita; 

w: número de moléculas de água por cela unitária. 

 



Capítulo 2-Revisão da Literatura 

Thiago Chellappa, Março/2013 

15 

De uma maneira simplificada, pode-se dizer que as zeólitas formam uma classe 

especial de materiais cristalinos devido a algumas propriedades (NAGY, et al. 1998): 

 

• A sua estrutura microporosa, com poros de dimensões uniformes, que permitem que 

algumas moléculas tenham acesso ao interior dos cristais e outras não; 

 

• A sua capacidade de troca iônica, devido à mobilidade e acessibilidade dos cátions de 

compensação; 

 

• A sua acidez, que permite que atuem como catalisadores de muitas reações orgânicas.  Os 

sítios cataliticamente ativos distribuem-se uniformemente por todo o cristal. Além disso, 

elas podem suportar pequenas partículas metálicas e, assim assumir um caráter bifuncional. 

 

• A sua grande estabilidade térmica (para uma dada zeólita, tanto maior quanto maior for a 

relação Si/Al). A presença dos íons de alumínio traz ligações (cátions de compensação) que 

podem ser hidrolisadas mais facilmente, tornando a zeólita hidrofílica e com isso a 

estabilidade térmica diminui. Estas características são responsáveis pelas principais 

aplicações das zeólitas, a saber, (GIANNETTO, 1993): 

 

• Adsorventes / Dessecantes / Processos de separação; 

 

• Catalisadores (refino de petróleo: craqueamento catalítico, hidrocraqueamento, 

hidroisomerização); 
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• Petroquímica: alquilação de aromáticos (ZSM-5); 

 

• Detergentes: amolecimento de águas duras (A). 

 

2.2.3 Aluminofosfatos 

 

Uma nova classe de peneiras moleculares, sintetizadas pela primeira vez por Wilson 

et al. (1982), veio se somar à vasta lista de zeólitas já conhecidas, os aluminofosfatos 

(AlPO4 - n, onde n denota o tipo de estrutura), com composições distintas daquelas dos 

aluminossilicatos. Para os aluminofosfatos, o átomo T pode ser alumínio ou fósforo. Dessa 

forma, uma vez que o tetraedro de alumínio é negativo [AlO4-] e o tetraedro de fósforo é 

positivo [PO4+], a estrutura desses materiais se apresenta eletricamente neutra, não 

necessitando de cátions de compensação como as zeólitas e, portanto, não apresentando 

capacidade de troca iônica necessária para aplicação em catálise ácida. 

As características do AlPO4 incluem uma composição estrutural invariável, com 

uma relação Al/P=1 e um alto grau de diversidade estrutural e tamanho de microporo. Os 

átomos de Al, nos aluminofosfatos, podem ter quatro, cinco ou seis átomos de oxigênio 

vizinhos, diferente da restrita coordenação tetraédrica do Al na estrutura das zeólitas 

(LOPEZ, 1995). Devido a alguns defeitos cristalinos, esses materiais apresentam 

propriedades ácidas muito fracas e de pouca importância em aplicações catalíticas.  

Com o objetivo de converter esses materiais em catalisadores úteis em diversos 

processos catalíticos, foram desenvolvidas várias estratégias de síntese para introduzir 

centros ácidos na rede tetraédrica.  
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A geração de acidez nos AlPOs se deu com a incorporação de silício na estrutura em 

1984, obtendo-se as peneiras moleculares silicoaluminofosfatos (SAPOs).  

Entre 1986 e 1988, foram publicadas as sínteses das peneiras moleculares 

metalaluminofosfato (MeAPO) e (ElAPO), com estruturas que contém Al, P e cátions 

metálicos (Me = Mg, Mn, Fe, Co, e Zn) e (El = As, Be, B, Ga, Li e Ti) (FLANIGEN,1998), 

como está indicado esquematicamente na Figura 2.4. 

 

 

O O 

P 

O O O 

O O O O O O O O 

Al P Al 

+ + - - 

 

FIGURA 2.4 Rede cristalina de aluminofosfatos. 

 

Os aluminofosfatos (AlPO-n), tem uma composição química dada pela fórmula estrutural: 

                                          

xR: Al2O3: P2O5 : yH2O                                                        (2.2) 

 

Onde: R é o direcionador de estrutura podendo ser uma amina ou um cátion de amônio 

quaternário, x e y são as quantidades de direcionador e água respectivamente. 

 

2.2.3.1 Síntese de ALPOs 

 

Assim como no processo de preparação de materiais microporosos do tipo zeólitas, 

na síntese de aluminofosfatos levam-se em consideração três etapas fundamentais: 
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1. Preparação de uma mistura reacional que contenha todos os elementos químicos 

necessários; 

 

2. Processo de reação da mistura reacional em condições hidrotérmicas, estáticas ou 

dinâmicas, (pressão autógena e temperaturas entre 100 – 200 °C); 

 

3. Processo de separação do material obtido. Os elementos básicos que devem compor a 

mistura reacional são: a fonte dos elementos, alumínio e fósforo; e um direcionador, 

geralmente uma amina ou cátions de amônio quaternário (URBINA, 1997). 

 

2.2.3.2 Parâmetros que afetam a síntese de ALPOs 

 

Do mesmo modo que as zeólitas, a síntese de aluminofosfatos com alto grau de 

pureza e cristalinidade encontra-se grandemente influenciada pelos diferentes parâmetros 

de síntese (MARTENS et al. 1989). 

Em geral, os principais parâmetros que influenciam a síntese de aluminofosfatos são 

(GUTH e CAULLET, 1986): 

 

• Agitação; 

• Composição da mistura reacional; 

• Envelhecimento da mistura reacional; 

• Natureza dos reagentes; 

• pH; 

• Temperatura de cristalização; 

• Tempo de cristalização. 
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A fonte de silício, alumínio, fósforo, outros metais (Me) e/ou elementos (El), tem 

grande influência nos produtos finais (WEYDA e LECHERT, 1990). 

 

2.2.3.3 Geração de acidez 

 

Em 1984, Lok et al. obtiveram os denominados silicoaluminofosfatos, SAPO-n, 

incorporando silício na rede de um AlPO4. Estes materiais foram sintetizados 

hidrotermicamente, a partir de uma mistura reacional contendo pseudobohemita, ácido 

fosfórico, sílica sol e um direcionador da estrutura. Estes materiais possuem ligações Al – 

O – P, Al – O – Si e algumas vezes Si – O – Si. As ligações Al – O – P são mais estáveis 

que as ligações Si – O – Al; isto se encontra em concordância com a alta estabilidade 

estrutural dos aluminofosfatos. A composição do SAPO anidro pode ser representada por: 

 

                                                   0-0,3 R(SixAlyPz)O2                                                                         (2.3) 

 

Onde: R: é o direcionador de estrutura.  

 

Levando em consideração que em um AlPO4 a substituição de P
5+

 por Si
4+

 gera uma 

carga negativa enquanto que Al
+3 por Si

+4
 gera uma carga positiva na estrutura, a máxima 

carga pode ser estimada a partir da seguinte equação (BARTHOMEUF, 1993): 

 

                                      (SixAlyPz)O2      →     Carga máxima = (z - y)                          (2.4) 
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A função do Si nos silicoaluminofosfatos é a mesma que a do Al nos 

aluminossilicatos, ou seja, a modificação da acidez do sistema devido à diferença de cargas 

provocado pela sua incorporação na rede. Na literatura tem sido observado que a força 

ácida varia com os diferentes ambientes de Si (MAN et al. 1991). Nos 

silicoaluminofosfatos a influência da primeira esfera de coordenação é fundamental na 

força ácida e aumenta na seguinte ordem (BRIEND e BARTHOMEUF, 1993): 

 

                                  Al(4P) < Al(Si,3P) <Al(2Si,2P) <Al(3Si,P) <Al(4Si) 

 

2.2.3.4 Incorporação do Silício em uma Rede ALPO4 
 

 

A formação de um silicoaluminofosfato, segundo a literatura (FLANIGEN et 

al.1986), é um o processo no qual, um átomo de silício é incorporado, mediante uma 

substituição, a uma rede de um aluminofosfato hipotético. Dependendo do átomo 

substituído (Al ou P), a fração atômica é modificada na fórmula (SixAlyPz)O2 e a carga 

resultante da estrutura pode ser diferente (BARTHOMEUF, 1993). Três tipos de modelos 

são propostos para descrever esta substituição (PELTRE et al. 1990): modelo MS1, modelo 

MS2 e o modelo MS3, os quais são descritos a seguir. As Figuras 2.5, 2.6 e 2.7 mostram às 

formas de substituição isomórficas.  

 

MS1. Introdução de um átomo de silício em uma posição que estaria ocupada pelo 

alumínio. 

 

FIGURA 2.5 Modelo de substituição MS1. 
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MS2. Introdução de um átomo de silício em uma posição hipotética de fósforo. 

 

FIGURA 2.6 Modelo de substituição MS2. 

 

MS3. Introdução simultânea de dois átomos de silício, um deles numa posição hipotética de 

alumínio e o outro numa posição hipotética de P, em posição contígua à anterior. 

 

FIGURA 2.7 Modelo de Substituição MS3. 

 

A localização do átomo de silício depende não somente das condições de síntese, 

mas também do tratamento térmico aplicado às amostras. Em alguns SAPOs, devido à 

heterogeneidade na distribuição do Si, podem aparecer grandes zonas da estrutura cristalina 

nas quais somente existam silício e alumínio, denominando-se domínios zeolíticos 

(PELTRE et al. 1990). Aparentemente dependendo do número de átomos de silício 

incorporados e do ambiente que o conformam, o número e a força dos sítios ácidos 

formados poderiam ser diferentes. 

 

2.2.4 Silicoaluminofosfatos 

 

 

A nova família de materiais porosos introduzida em 1984 exibe uma diversidade 

estrutural sendo conhecidas cerca de treze estruturas tridimensionais para estes materiais.  
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Estes materiais incluem: SAPO-44, SAPO-41, SAPO-40; estruturas 

topologicamente relacionadas à zeólita chabazita (SAPO-34), levinita (SAPO-35), faujasita 

(SAPO-37), e zeólita tipo A (SAPO-42); estruturas relacionadas a tipos de aluminofosfatos 

incluem SAPO-31, SAPO-16, SAPO-11, SAPO-5 e erionita (SAPO-17).  

SAPOs têm armações estruturais de óxidos tetraédricos do tipo TO, onde T = Si, Al 

ou P. A forma anidra dos SAPOs pode ser representada por: 0-0,3R(SixAlyPz)O2, onde x, y 

e z, representam as frações molares de Si, Al e P, respectivamente, e compreendem as 

seguintes faixas: de 0,01 a 0,98 para o Si, de 0,01 a 0,60 para o Al e de 0,01 a 0,52 para o P. 

A somatória x+y+z é igual a 1 (DOMINGOS, 1999). 

 

2.2.4.1 SAPO-5 

 

O SAPO-5 é um material cristalino e microporoso de poro grande, com excelente 

estabilidade térmica e hidrotérmica; sua acidez alcança valores intermediários entre os da 

zeólita e dos ALPOs (URBINA, 1997). Foi descoberto pela union carbide em 1984 e 

apresenta estrutura AFI com grupo de simetria com 12 canais retos. A estrutura AFI 

apresenta simetria hexagonal com parâmetros de cela unitária a=13,73Å e c=8,4Å, 

(MURTHY et al., 2000), sendo que a sua cela unitária possui 24 tetraedros, como pode-se 

observar na Figura 2.8. 
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FIGURA 2.8 Esquema representativo dos anéis do SAPO-5 (IZA). 

 

O difratograma de raios-X característico da estrutura AFI pode ser visto na Figura 

2.9, com indicações dos índices de Miller dos planos cristalográficos da sua estrutura. 

 
FIGURA 2.9 Difratograma padrão da Fase AFI (IZA). 
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2.2.4.2 SAPO-11 

 

O SAPO-11 é um silicoaluminofosfato de estrutura AEL, sendo esta formada 

mediante a combinação de anéis de quatro e seis tetraedros, alternados entre si, que se 

estendem ao longo da direção. Esses canais encontram-se delimitados por anéis elípticos 

unidimensionais de 10 tetraedros, com um diâmetro aproximado de 3,9 x 6,3 Å. A cela 

unitária da estrutura AEL possui simetria ortorrômbica, com dimensões a = 8,4; b = 18,5 e 

c = 13,5 Å, como pode ser observada na Figura 2.10 (MEIER et al. 1996). 

 

FIGURA 2.10 Estrutura do silicoaluminofosfato tipo SAPO-11 (IZA-SC). 

 

A diferença entre as distâncias das ligações P-O (1,54Å), Al-O (1,75Å) e M-O do 

elemento substituinte M provoca variações nos parâmetros de cela unitária dos materiais 

substituídos isomorficamente. Cada cela unitária possui dois canais e em cada um deles fica 

retida uma molécula de direcionador orgânico durante o processo de cristalização, além de 

algumas, moléculas de água. 

O difratograma de raios-X característico da estrutura AEL pode ser visto na Figura 

2.11, com indicações dos índices de Miller dos planos cristalográficos da sua estrutura. 
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FIGURA 2.11 Difratograma de raios-X padrão da estrutura AEL (IZA-SC). 

 

O método de preparação de um gel silicoaluminofosfático, em geral, tem influência 

especialmente na nucleação e no período de indução, e também sobre a velocidade de 

cristalização e o que é mais importante na forma e quantidade de incorporação do silício na 

rede tridimensional. Conseqüentemente deve-se tomar grande cuidado com a preparação 

dos géis de forma a garantir um processo reprodutível. 

A mistura reacional, para a obtenção do SAPO-11, no meio aquoso, geralmente 

representa-se por: 

                                        xg = SiO2:Al2O3:P2O5:tgR:wgH2O                                            (2.5) 

Onde: xg: teor de silício. 

tg: teor de direcionador. 

wg: teor de água. 

 

A estrutura AEL pode ser sintetizada usando mais de 5 direcionadores, tais como: 

(n-C3H7)2NH, (i-C3H7)2NH, n-C4H9NH(C2H5), (n-C4H9)2NH e (n-C5H11)2NH 

(SILVA,1999). Evidentemente, os teores de direcionador modificam-se dependendo da 
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composição da mistura reacional e das condições de cristalização, com o objetivo de obter 

um material puro. De forma geral, na síntese de materiais microporosos, a principal 

influência dos diferentes direcionadores parece estar relacionada pelo tamanho e geometria 

da molécula, afetando de diversas maneiras a sua relação com as unidades tetraédricas na 

mistura reacional. 

 

2.2.4.3 SAPO-31 

 

O SAPO-31 é um material cristalino e microporoso de poro médio. Possui uma 

estrutura do tipo ALPO4-31, consistindo em camadas não planares de D4R-D6R. Tendo 12 

anéis ligados por 4 anéis alternados, como pode-se observar na Figura 2.12 (SINHA et al. 

2004).  

 

 FIGURA 2.12 Estrutura do silicoaluminofosfato tipo SAPO-31 (IZA-SC). 

 

O difratograma de raios-x característico da estrutura ATO pode ser visto na Figura 

2.13, com indicações dos índices de Miller dos planos cristalográficos da sua estrutura. 
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FIGURA 2.13 Difratograma de raios-X padrão da estrutura ATO (IZA-SC). 

 

A mistura reacional, para a obtenção do SAPO-31, no meio aquoso, geralmente 

representa-se por: 

 Al2O3:1.1P2O5:0.2 SiO2:1 DPA:40 H2O   (2.6) 

 

2.2.4.4 SAPO-34 

 

O SAPO-34 é um material cristalino e microporoso de poro pequeno, possuindo altas 

áreas de superfície. Podem ser utilizadas, com excelente performance, no que tange a um 

alto potencial na catálise baseada na seletividade de forma. (GUAN et al. 2006). Tendo 

uma estrutura do tipo chabatzita, é uma das zeólitas naturais mais conhecidas, sendo 

bastante utilizada, em aplicações tanto a nível industrial, quanto em processos de alta 

tecnologia. (BAERLOCHER et al. 2001).  

Originalmente desenvolvidas pela Union Carbide, a SAPO-34 possui estrutura 

trigonal, com simetria romboédrica (ELAGOVAN et al., 2004). A abertura dos poros 

possui anéis de oito membros, com diâmetros de 3,8 x 3,8 Ǻ (MALLA et al., 1995).  
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As amostras do tipo SAPO-34 são hidrofílicas, têm carga negativa e possuem cátions 

de compensação que podem ser trocados, conferindo a acidez à peneira. (DUBOIS et al., 

2003; TUSAR et al., 1995; ZHAO et al., 2002).  

 

 

FIGURA 2.14 Estrutura do silicoaluminofosfato tipo SAPO-34 (IZA-SC). 

 

O difratograma de raios-X característico da estrutura CHA pode ser visto na Figura 

2.15, com indicações dos índices de Miller dos planos cristalográficos da sua estrutura. 

 

FIGURA 2.15 Difratograma de raios-X padrão da estrutura CHA (IZA-SC). 

 

A mistura reacional, para a obtenção do SAPO-34, no meio aquoso, geralmente 

representa-se por: 

SiO2:1.0Al2O3:0.8P2O5:50H2O    (2.7) 

http://izasc-mirror.la.asu.edu/fmi/xsl/IZA-SC/ftc_main_image.xsl?-db=Atlas_main&-lay=fw&STC=CHA&-find%20
http://izasc-mirror.la.asu.edu/fmi/xsl/IZA-SC/ftc_main_image.xsl?-db=Atlas_main&-lay=fw&STC=CHA&-find%20
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2.2.4.5 SAPO-41 

 

O SAPO-41 é um material cristalino e microporoso de poro médios, possuindo 

canais, que se encontram delimitados por anéis elípticos unidimensionais de 10 tetraedros, 

com um diâmetro aproximado de 0,43 x 0,70 nm. (JUN et al. 2011).  

São muito utilizadas, com ótimo desempenho, na catálise baseada na seletividade de 

forma, em especial em hidroisomerizações. (REN et al. 2006), como vista na Figura 2.16. 

 

FIGURA 2.16 Estrutura do silicoaluminofosfato tipo SAPO-41 (IZA-SC). 

 

O difratograma de raios-x característico da estrutura AFO pode ser visto na Figura 

2.17, com indicações dos índices de Miller dos planos cristalográficos da sua estrutura. 

 

FIGURA 2.17 Difratograma de raios-X padrão da estrutura AFO (IZA-SC). 
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A mistura reacional, para a obtenção do SAPO-41, no meio aquoso, geralmente 

representa-se por: 

0,85Al2O3: 1,0P2O5:0,1SiO2: 3,0DPA:50H2O  (2.8) 

 

2.2.5 Síntese Hidrotérmica 

 

O método hidrotérmico é amplamente utilizado para síntese de materiais cristalinos, 

especificamente zeólitas e outros materiais contendo silicato (DOMINGOS, 1999). Este 

processo de cristalização ocorre a temperaturas elevadas no meio aquoso. A maioria das 

fases cristalinas que se obtêm em condições hidrotermais, sob pressão autógena, é 

metaestável. Se o tempo de cristalização não for suficiente para a formação dos cristais, 

muitas fases cristalinas desaparecem e se formam outras de estabilidade relativa. Os 

principais fatores que influenciam a formação de cristais zeolíticos entre os já citados na 

síntese de ALPOs são: 

• Composição do gel; 

• pH; 

• Temperatura; 

• Tempo. 

 

Valores de temperaturas elevadas geralmente levam à formação de fases 

condensadas. Um tempo de cristalização ótimo pode variar de algumas horas a semanas. 

Pela identificação e escolha dos parâmetros ótimos de síntese hidrotermal, é possível obter 

uma determinada fase com alto grau de cristalinidade. 
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Quando a mistura dos reagentes no gel de síntese é submetida ao tratamento 

hidrotermal, ocorre a separação para duas fases: uma sólida e outra líquida, à medida que 

ocorre a cristalização. Para monitorar este processo, a técnica mais eficiente é a difração de 

raios-X. Tipicamente, os resultados do grau de cristalinidade são investigados em função do 

tempo de cristalização. Também podem ser usadas as seguintes técnicas complementares: 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, medidas de pH e adsorção de 

nitrogênio.  

O pH da mistura de reação é um importante parâmetro de síntese. A variação deste, 

geralmente para valores elevados, está relacionada com o grau de cristalinidade, podendo 

formar fases densas. Valores entre 9-10 podem produzir espécies de silicatos tetraédricos 

estáveis com alto grau de polimerização. Baixos valores de pH podem dissolver o gel 

formando materiais amorfos (DOMINGOS, 1999). 

 

2.3 CATALISADORES 

 

2.3.1 Definição e Propriedades  

 

Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação para se 

atingir o equilíbrio químico, e as reações levadas a efeito em presença de tais substâncias 

são chamadas reações catalíticas. É importante enfatizar que na definição de catalisador 

somente são levados em consideração materiais que influenciam a velocidade da reação.  

Assim, calor, luz, eletricidade ou energia, obtida por desintegração ou fissão 

nuclear, é excluído (CIOLA, 1981).  
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Ao contrário do que se possa imaginar, a temperatura não funciona como 

catalisador, apesar de o aumento desta, acelerar a reação. A própria definição acima 

descarta essa idéia, pois a temperatura não é uma substância. Porém, entende-se por 

catalisador, aquele composto que acelera a reação química diminuindo a energia de 

ativação da mesma, o que não ocorre com a elevação da temperatura, que propicia um 

aumento da energia do meio reacional e não uma diminuição da energia de ativação 

(PEREIRA, 2007).  

 

2.3.1.1 Energia de ativação 

 

Assim como nas ações homogêneas, a constante de velocidade de uma reação 

catalítica heterogênea é proporcional à temperatura. De acordo com a equação de 

Arrhenius:                                                       

                                                           k = k0.e
-Ea/RT

                                                      (2.9) 

 

Onde: Ea: É a energia de ativação  

 R: Constante dos gases. 

 

Muitas vezes não se sabe o mecanismo de atuação de um catalisador. Acredita-se 

que em alguns casos ele enfraquece as ligações das substâncias reagentes (ou modifica o 

mecanismo da reação), diminuindo a energia de ativação, e aumentando a velocidade de 

reação. Entretanto, o fato da presença de um catalisador interferir na taxa de velocidade de 

reação pode ser explicado como uma diminuição da energia de ativação da reação.  
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Visto que uma reação catalítica envolve etapas de adsorção/dessorção, o processo é 

mais complicado do que parece, pois o catalisador deverá diminuir a energia de ativação de 

cada etapa do processo, adsorção dos reagentes, reação e dessorção dos produtos 

(SOBRINHO e SOUZA-AGUIAR, 2006). De uma forma resumida a Figura 2.18 explica 

este processo. 

 

FIGURA 2.18 Variação da energia de ativação com catalisador (y) e sem catalisador (x+y). 

 

 

2.3.1.2 Atividade Catalítica 

 

O conceito de atividade catalítica está relacionado à medida de capacidade de um 

dado catalisador em converter os reagentes. Em geral, a atividade de um catalisador C na 

transformação do reagente A é dado pela velocidade específica do desaparecimento de A - 

(-rA): 

                                               -rA = - (1/Q)dNA/dt                                                        (2.10) 
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Onde: NA: Número de mols de A; 

t: tempo; 

Q: pode ser massa do catalisador, área específica, área metálica (catalisadores 

dispersos) ou número de mols de sítios ativos (neste caso atividade é chamada de 

freqüência de reação – turnover number). 

 

2.3.1.3 Seletividade 

 

É a medida da capacidade de um catalisador de orientar a reação para um ou mais 

produtos desejados. A seletividade varia com a pressão, temperatura, composição do 

reagente, grau de conversão, bem como a natureza do catalisador (funcionalidade). S = 

(Conversão do produto desejado/ Conversão total dos produtos) *100 

 

2.3.1.4 Sítios ou Centros Ativos 

 

Nas condições de reação, os catalisadores sólidos não apresentam propriedades 

físicas e químicas uniformes ao longo da sua superfície, apresentando diferentes 

distribuições eletrônicas devido aos diferentes átomos e planos cristalográficos. Isto leva ao 

conceito de que as reações químicas ocorrem somente em locais específicos da superfície 

de um catalisador, locais estes chamados de sítios ativos. Os sítios podem ser ativos para 

uma determinada reação química e não para outras. Em resumo, um sítio ativo pode ser um 

átomo ou grupo de átomos vizinhos na superfície, algumas vezes impregnado ou adsorvido 

sobre a superfície (SOBRINHO et al. 2006). 
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2.3.1.5 Funcionalidade 

 

Os sítios ativos apresentam diferentes características físico-químicas, podendo ser 

ácidos, básicos, metálicos, entre outros. A existência de sítios ativos diferenciados, 

intimamente ligados, pode permitir a catálise de reações complexas em que, por exemplo, 

duas etapas consecutivas sejam catalisadas por dois tipos diferentes de sítios ativos que, 

sozinhos, não teriam essa capacidade (ex: Pt suportada em catalisadores ácidos – 

hidroisomerização de parafinas). Chamam-se catalisadores bifuncionais quando apresentam 

dois conjuntos diferentes de sítios ativos (SOBRINHO et al. 2006). 

 

2.4 CATÁLISE VIA ZEÓLITAS E SAPOs 

 

O uso de reações modelo para caracterizar materiais zeolíticos é muito estudado, 

principalmente quando se deseja obter informações acerca da estrutura e tamanho de poros. 

Estas podem ser classificadas em duas categorias: catalisadas por ácidos e reações 

catalíticas bifuncionais. As principais reações que são usadas como modelos são (FRILETE 

et al. 1981): 

• Isomerização de Xilenos; 

 

• Alquilação e desproporcionamento de tolueno; 

 

• Craqueamento de n-hexano. 
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Destacando-se as zeólitas ácidas que promovem a alquilação no núcleo aromático, 

enquanto que em zeólitas básicas, o ataque no benzil protonado resulta na alquilação 

lateral. 

Há alguns anos, os catalisadores heterogêneos baseados em aluminossilicatos 

(zeólitas), aluminofosfatos (ALPOs e MeAPOs) e silicoaluminofosfatos (SAPOs) 

microporosos, estão sendo promissores em muitos processos petroquímicos (CHEN, 1988) 

e em sínteses orgânicas (MARTENS et al. 1987). Neste campo de pesquisa, têm sido cada 

vez mais enfatizadas as reações catalisadas por ácidos. O número de sítios ácidos e sua 

força em materiais zeolíticos podem variar em larga escala, pela substituição isomórfica, 

por troca iônica ou tratamento com ácidos (TIELEN et al. 1985). 

Materiais baseados em aluminofosfatos (ALPOs e MEAPOs) e 

silicoaluminofosfatos (SAPOs) podem ser usados como catalisadores ácidos seletivos em 

várias reações de transformações de compostos orgânicos (FLANIGEN et al. 1986). As 

principais vantagens dos sólidos ácidos, comparados aos líquidos, é que os sólidos não são 

corrosivos, são facilmente separáveis em produtos, podem ser regenerados para reutilização 

e, principalmente, não poluem o meio ambiente. 

A Mobil Oil realizou várias pesquisas sobre a conversão catalítica do metanol em 

hidrocarbonetos ricos em aromáticos sobre a zeólita ZSM-5. Foi verificado que, a utilização 

de SAPO-34 direciona para a formação seletiva de olefinas a partir do metanol, originando 

o processo MTO - Metanol To Olefins (KAISER, 1987). 

 Sobre zeólitas ácidas, obtêm-se produtos de desidratação de álcoois de baixo peso 

molecular -C2-C6 (NAGY et al. 1985). 

A desidratação de compostos carbonílicos catalisada por ácidos é conhecida como 

condensação aldólica. Esta reação pode se processar na presença de materiais catalíticos de 
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ALPOs e SAPOs modificados por metais de transição (OLSON, 1987). Se a condensação 

aldólica for realizada em condições de hidrogenação, são produzidas cetonas saturadas ou 

aldeídos (GALODETS et al. 1984). 

Desta forma, pode-se enfatizar que além da utilização de catalisadores zeolíticos, 

ALPOs e SAPOs modificados atuam em reações envolvendo moléculas simples (álcoois, 

aldeídos e cetonas lineares), como também podem ser usados como catalisadores em 

processos de desidratação de álcoois cíclicos, alquilação de aromáticos, isomerização, 

transalquilação e craqueamento de alquilaromáticos. A substituição de Al e/ou P por mais 

de um elemento permite a obtenção de duas funções catalíticas, originando-se os 

catalisadores bifuncionais, nos quais é combinada a função metálica (REDOX) com função 

ácida (TUEL, 1995). 

 

2.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

2.5.1 Difratometria de raios-X 

 

Os raios-X são gerados quando uma partícula de alta energia cinética é rapidamente 

desacelerada. O método mais utilizado para produzir raios-X é fazendo com que um elétron 

de alta energia (gerado no cátodo do tubo catódico) colida com um alvo metálico – ânodo. 

Eles são radiações eletromagnéticas que tem comprimento de onda variando de 0,1 a 100Å, 

e como qualquer radiação eletromagnética, pode sofrer fenômenos, tais como: difração, 

reflexão, refração e polarização (SKOOG e LEARY, 1998). 
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FIGURA 2.19 A produção de raios-X a nível atômico. 

 

Na figura acima, analisando-se o fenômeno da geração dos raios-X a nível atômico. 

Quando esse elétron atinge o alvo (I), um elétron da camada K de um átomo do material é 

liberado na forma de fotoelétron (II), fazendo com que haja uma vacância nessa camada. 

Para ocupar o espaço deixado por esse elétron, outro elétron de uma camada mais externa 

passa à camada K (III), liberando energia na forma de um fóton de raios-X (IV). A energia 

desse fóton corresponde à diferença de energia entre as duas camadas (BLEICHER e 

SASAKI, 2000). 

A difração é essencialmente um fenômeno de dispersão no qual um grande número 

de átomos interage entre si. Uma vez que os átomos estão periodicamente entrelaçados, os 

raios são dispersos pelos elétrons sem mudanças no comprimento de onda, ou seja, 

espalham-se através de relações de fase definidas. Estas relações de fase são tais que 

proporcionam uma interferência destrutiva em muitas direções da dispersão, mas em 

poucas direções ocorre uma interferência construtiva e os feixes de difração são formados 

(CULLITY, 1956). 

A equação básica da difração foi deduzida por Bragg em 1912 e descreve que 

(SANTOS, 1989): 

                                               nλ = 2dsen(θ)                                                     (2.11) 
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Onde: 

n = Ordem de reflexão; 

λ = Comprimento de onda; 

d = Distância Interplanar; 

θ = Ângulo entre a fonte incidente e os planos do cristal. 

 

Esta equação pode ser obtida pela análise matemática da Figura 2.20, onde as linhas 

horizontais representam os planos cristalinos e as setas representam os raios-X incidentes 

no cristal. 

 

Figura 2.20 Esquema representativo para formulação da lei de Bragg. 

 

Para o fenômeno da difração de raios-X há alguns métodos de identificação de 

sólidos desenvolvidos, sendo o Método do Pó o mais utilizado. O qual é aplicado para 

materiais difíceis de preparar, a partir de monocristais.  

O método consiste, basicamente, em uniformizar a amostra de modo a torná-la um 

pó fino e homogêneo. Quando esse pó é colocado na porta-amostra do equipamento um 

grande número de pequenos cristalitos é orientado em todas as direções possíveis.  
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Dessa forma, quando um feixe de raios-X atravessa o material analisado, todo o 

conjunto torna-se susceptível e a condição de Bragg (equação a) para reflexão de cada 

possível distância interplanar é então obedecida (SKOOG e LEARY, 1992). 

O método do pó leva em consideração que a difração de raios-X padrão é única para 

cada substância. Tradicionalmente, as informações contidas nos difratogramas têm sido 

usadas para a identificação das fases cristalinas. Atualmente, devido aos progressos dos 

métodos de difração, os dados obtidos a partir dos difratogramas fornecem informações 

mais seguras para a análise quantitativa das fases cristalinas do composto, como também, 

para a determinação de várias propriedades de sua estrutura. Conforme indicado abaixo nas 

aplicações típicas dos métodos de difração de raios-X (PEREGO, 1998): 

 

1. Determinação de Características Físicas e Morfológicas: 

 

a) Tamanho dos Cristalitos. 

b) Tensões na Estrutura (Falhas de Empilhamento, Deslocamentos). 

c) Orientação Preferencial dos Cristalitos (Textura) 

 

2. Identificação e Quantificação das Fases Cristalinas: 

 

a) Identificação da Fase ou das Fases Cristalinas 

b) Quantificação da Fase ou das Fases Cristalinas 

 

3. Determinação de Parâmetros Cristalográficos: 

a) Dimensões da Cela Unitária e Simetria da Estrutura 
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b) Substituição Isomórfica em Sítios Estruturais. 

c) Coordenadas Atômicas e Parâmetros Térmicos. 

d) Porosidade Intra-Estrutural (zeólitas e Materiais Microporosos). 

O difratograma de raios-X de um sólido sintetizado via cristalização hidrotérmica é, 

geralmente, obtido na faixa de 2θ de 5 a 40 graus. Nesta faixa ocorrem os picos mais 

intensos e característicos das estruturas das peneiras moleculares. Os picos em valores de 

2θ maiores que 40 graus, são pouco intensos e, dependendo do nível de cristalinidade, 

podem não ser observados. Portanto, para as análises de rotina de identificação de peneiras 

moleculares por difração de raios X, a faixa de varredura pode ser limitada a valores de 2θ 

entre 5 e 40 graus (SZOSTAK, 1989). Quanto à escolha do tipo de radiação, são 

necessárias duas considerações muito importantes (CULLITY, 1956): 

 

• O comprimento de onda característico utilizado não deverá ser menor do que a 

absorção K, pois poderá dificultar a identificação dos elementos no material. 

 

• A lei de Bragg mostra que um menor comprimento de onda proporciona um menor 

ângulo de Bragg para um determinado espaçamento de plano, ou seja, a diminuição 

do comprimento de onda provoca mudanças nas linhas no filme, enquanto o 

aumento do comprimento de onda provoca um efeito contrário.  

 

As radiações características geralmente empregadas na difração de raios-X, são 

apresentadas na tabela 2.1. Em cada caso, o filtro apropriado é utilizado para suprimir o 

componente Kβ da radiação. 
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TABELA 2.1 Tipos de radiações utilizadas na difração de raios-X. 

 

 

Muitas vezes, ao se comparar difratogramas de materiais em estudo com os de 

padrões da literatura, observa-se que as posições dos picos são idênticas, mas as suas 

intensidades relativas não estão de acordo com as do material padrão. As possíveis causas 

para estas variações nas intensidades relativas dos picos foram identificadas como 

resultados dos seguintes tratamentos (SZOSTAK, 1989): 

 

• Remoção do direcionador orgânico dos poros. 

• Mudança do cátion de compensação (troca iônica). 

• Quando grandes cristais tem uma orientação preferencial no porta-amostra do 

difratômetro de raios-X. 

• Quando outros íons são incorporados (substituídos) dentro da estrutura cristalina 

(substituição isomórfica). 
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2.5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Em muitos campos da ciência e engenharia dos materiais, química, biologia e 

geologia, o conhecimento detalhado da natureza física e da composição química das 

superfícies dos sólidos se tornou de grande importância. O microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) promove informações morfológicas e topográficas sobre as superfícies 

dos sólidos, que são geralmente necessárias para a sua interpretação. Assim sendo 

considerada a principal técnica no estudo das propriedades de superfícies de materiais 

sólidos. 

O Microscópio Eletrônico de Varredura é um equipamento capaz de produzir 

imagens de alta ampliação (até 300.000 x) e resolução. As imagens fornecidas pelo MEV 

possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a 

transcodificação da energia emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação de luz a qual 

estamos habitualmente acostumados. 

 

FIGURA 2.21 Representação esquemática de quando o feixe de elétrons colide com a amostra eles se dividem 

em fótons e em elétrons. 
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O princípio de funcionamento desta técnica consiste na emissão de feixes de 

elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação 

de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. Essa variação de voltagem 

permite a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o aquecimento do 

filamento. 

 

FIGURA 2.22 Imagem do equipamento de Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

 

A parte positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo positivo) atrai 

fortemente os elétrons gerados, resultando numa aceleração em direção ao eletrodo 

positivo. A correção do percurso dos feixes é realizada pelas lentes condensadoras que 

alinham os feixes em direção à abertura da lente objetiva. A objetiva ajusta o foco dos 

feixes de elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra analisada. 
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FIGURA 2.23 Desenho esquemático da coluna do MEV. 

 

O feixe interage com a região de incidência da amostra até uma profundidade que 

pode variar de aproximadamente 1μm a 6μm, dependendo da natureza da amostra. Esta 

região é conhecida por volume de interação, o qual gera os sinais que são detectados e 

utilizados para a formação da imagem e para microanálise. 

 

FIGURA 2.24 Feixe de incidência dos elétrons. 

 

Finalmente, para formação da imagem, o fluxo de informação do microscópio para 

o computador consiste na localização dos pontos de varredura no plano x, y com o conjunto 

de intensidades correspondentes, originadas pelo detector de elétrons retroespalhados ou 
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pelo detector de elétrons secundários, que estão localizados dentro da câmara de vácuo. 

Quando a amostra é varrida, a tela do display é varrida simultaneamente com 

correspondência de posições, utilizando as intensidades dos detectores para cada ponto, 

como esquematizado na figura 2.25. 

 

 

FIGURA 2.25 Esquema de formação de imagem. 

 

2.5.3 Espectrocopia na Região do Infravermelho 

 

A radiação infravermelha corresponde à parte do espectro situada entre as regiões 

do visível e das microondas. Foi descoberta por Herschel, em 1800, e por volta de 1900 

Coblentz obteve espectros de absorção no infravermelho de grande número de compostos 

orgânicos em estado sólido, líquido e vapor (SILVERSTEIN et al. 1980). 

O princípio do método típico de uma análise espectroscópica na região do 

infravermelho consiste em um feixe de luz infravermelha que é produzido e dividido em 

dois raios separados. Um passa pela a amostra, e o outro por uma referência que é, 

normalmente, a substância na qual a mostra está dissolvida ou misturada. Ambos os feixes 

são refletidos de volta ao detector, porém primeiro eles passam por um divisor que 
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rapidamente alterna qual dos dois raios entra no detector. Os dois sinais são comparados e 

então os dados são coletados. Para isso uma referência é usada por três razões: 

 

• Previne que flutuações da energia elétrica da saída da fonte afetem os resultados 

finais, uma vez que tanto a amostra quanto a referência são afetadas da mesma forma; 

• Previne a influência de variações no resultado final devido ao fato de que a fonte 

não necessariamente emite a mesma intensidade de luz para todos os comprimentos de 

onda; 

• Permite que os efeitos do solvente sejam cancelados, já que a referência é 

normalmente a forma pura do solvente na qual ela se encontra. Assim a radiação do 

infravermelho quando apresenta uma frequência menor do que aproximadamente 100 cm-1, 

ao ser absorvida por uma molécula converte-se em energia de rotação molecular.  

 

O processo de absorção é quantificado e, em consequência, o espectro de rotação 

das moléculas consiste em uma série de linhas. Quando a radiação infravermelha está 

compreendida na faixa de 10000 a 100 cm-1, converte-se em energia de vibração molecular. 

O processo também é quantizado e o espectro vibracional aparece como uma série de 

bandas ao invés de linhas, porque a cada mudança de nível de energia vibracional 

corresponde uma série de mudanças de níveis de energia rotacional. As linhas se 

sobrepõem dando lugar às bandas observadas. E são estas bandas de vibração-rotação, 

particularmente as que ocorrem entre 4000 e 400 cm-1, as mais estudadas. 
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As intensidades das bandas podem ser expressas como transmitância (T) ou 

absorbância (A). A transmitância é a razão entre a energia radiante transmitida por uma 

amostra e energia radiante que nela incide. A absorbância é o logaritmo, na base 10, do 

recíproco da transmitância, ou seja, (SILVERSTEIN et al. 1994). 

 

                                          A = log10(1/T)                                                     (2.12) 

 

Na década de setenta houve um grande aumento na investigação estrutural das 

peneiras moleculares, de que a espectroscopia de infravermelho podia produzir informações 

não somente sobre características na pequena faixa da ordem ligações químicas, mas 

também sobre uma longa faixa da ordem do acoplamento de ligações na estrutura de 

sólidos cristalinos e, desse modo, podia servir como uma técnica estrutural muito rápida e 

prática.  

Existem diversos dados na literatura utilizando a relação entre a estrutura e o 

espectro de infravermelho de sílica e aluminossilicatos para a solução de uma variedade de 

problemas estruturais. Estes incluem identificação de espécies cristalinas, número de 

coordenação, grau de ordenamento, transformações polimórficas, substituições isomórficas, 

estudo de reações no estado sólido - conforme está indicado abaixo (WARD, 1976).  

Desse modo, podem ser obtidas algumas informações dos espectros de 

infravermelho de peneiras moleculares: 
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1. Informações relacionadas à estrutura das peneiras moleculares: 

 

• Quanto à natureza da rede cristalina: o tipo de estrutura, a razão Si/Al, tipo de 

cátion e sua localização, mudanças estruturais devido a tratamento térmico, 

acompanhamento de cristalização. 

 

• Quanto à natureza dos grupos estruturais superficiais: os quais são freqüentemente 

centros de adsorção e catálise (grupos OH superficiais). 

 

2. Informações relacionadas às interações da peneira molecular - Adsorbato: 

 

• A identidade das espécies adsorvidas fisicamente ou quimicamente sobre a  

peneira molecular. 

 

• O tipo e a natureza das interações que estão ocorrendo entre o adsorbato e a 

peneira molecular. 

 

• A identificação dos sítios superficiais no qual a adsorção está ocorrendo. 

 

• Mudanças na natureza das moléculas adsorvidas e suas interações com a 

superfície como uma função do tempo, temperatura, pressão, interações 

com espécies adicionais, etc. 

 

• Reações Catalíticas que estão ocorrendo sobre a superfície da peneira molecular. 
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Infelizmente, a obtenção das informações indicadas acima são objetivos ideais, e 

sua realização é frequentemente limitada por outras considerações. As observações são 

frequentemente confinadas a uma limitada região espectral, primeiramente, devido à forte 

absorção de radiação pelo sólido adsorvente. Desse modo, as bandas de absorção 

detalhadas do suporte sólido nem sempre são observadas, e nem todas as bandas de 

absorção das moléculas adsorvidas podem ser obtidas.  

Algumas vezes, as bandas de absorção de maior interesse estão fora da faixa de 

varredura do espectrômetro ou estão além da faixa de transmissão das janelas da célula de 

infravermelho ou mesmo, são encobertas pelas fortes vibrações da estrutura da peneira 

molecular. É comum, a dificuldade de se observar às ligações diretas entre as moléculas 

adsorvidas e os átomos de metais (SILVA,1999). 

Diversas técnicas para a determinação de espectros de transmissão no infravermelho 

médio de sólidos de granulometria fina foram aplicadas também para zeólitas e outras 

peneiras moleculares, das quais se destacam a técnica da pastilha de KBr (ALPERT, 1970) 

o uso de óleo mineral (Nujol) ou outro líquido (ALPERT et al. 1970) e a técnica da pastilha 

autossuportada (ANGELL, et al., 1965). ALPOs e zeólitas, normalmente, ao cristalizarem 

formam cristais ou partículas com tamanho da ordem de micrômetros e não requererem 

nenhum tratamento como moagem para evitar os efeitos causados por grandes partículas 

nos espectros de infravermelho. 

Como são necessários somente alguns miligramas de amostra para uma análise por 

FTIR, esta técnica oferece vantagens em termos da quantidade da amostra, mas deve-se ter 

cuidado para que esta pequena quantidade de material seja representativa da amostra como 

um todo. Portanto, é importante misturar a amostra a fim de torná-la homogênea, porém a 
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moagem deve ser evitada, já que mesmo usando-se um almofariz pode ocorrer a 

degradação cristalográfica em alguns tipos de zeólitas. 

O método mais simples, rápido e amplamente utilizado para a preparação das 

amostras para análise é a prensagem em pastilhas transparentes, a qual é formada pela 

mistura de aproximadamente 1 mg do material com 100 a 300 mg de KBr seguido de 

prensagem na faixa de 100 a 140 MPa. Pressões maiores que 140 MPa quando aplicadas a 

muitas zeólitas sintéticas pode causar a degradação cristalográfica (FREEMAN Jr. e 

STAMIRES 1961). 

O uso de pastilhas autossuportadas é limitado a pastilhas extremamente finas (1 a 5 

mg) de modo a se obter transmissão suficiente para a resolução das bandas menos intensas, 

desse modo, somente as bandas fracas e médias podem normalmente ser resolvidas. 

Usou-se espectroscopia de infravermelho para caracterizar a estrutura de zeólitas 

contendo fósforo e estabeleceu-se provas de substituição de fósforo (FLANIGEN E 

GROSE, 1971). 

Devido ao menor comprimento da ligação tetraédrica P-O (1,54 Å), comparada aos 

comprimentos das ligações Si-O (1,61 Å) e Al-O (1,75 Å), houve uma mudança para 

maiores frequências das principais bandas de estiramento assimétrico, como uma função da 

substituição de fósforo na estrutura. Em princípio, uma mudança na frequência do 

infravermelho pode, geralmente, ser aplicada para provar a substituição na estrutura de 

outros cátions tetraédricos, diferentes do Si, Al e P, conforme existam informações 

suficientes sobre o comprimento da ligação tetraédrica e ordem de ligação do cátion 

substituinte. Além disso, a concentração na estrutura deve ser alta o bastante para ser 

detectada no infravermelho (provavelmente ≥ 5 % em massa, na forma de óxido). 
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Em zeólitas existem dois tipos de bandas de absorção, uma devido às vibrações 

internas dos tetraedros TO4, com T = Al ou P, as quais não são sensíveis ao tipo de 

estrutura, e as outras devido às vibrações externas dos tetraedros que, ao contrário das 

anteriores, são sensíveis ao tipo de estrutura cristalina (FLANIGEN, 1976). Estes dois tipos 

de bandas também são observados nos espectros de infravermelho de aluminofosfatos 

(ARAÚJO, 1997).  

Na Tabela 2.2 estão indicadas às atribuições para as principais bandas de absorção 

dos espectros de infravermelho que podem ser aplicadas para zeólitas e outras peneiras 

moleculares. 

 

TABELA 2.2 Atribuições para as principais bandas de absorção dos espectros de infravermelho que pode ser 

aplicadas para zeólitas e outras peneiras moleculares (FLANIGEN, 1976). 
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2.5.4 Adsorção de Nitrogênio 

 

Quando duas fases imiscíveis são postas em contato, a concentração de uma 

substância numa fase é maior na interface do que no seu interior. Esta tendência de 

acumulação de uma substância sobre a superfície da outra se denomina adsorção. Esta pode 

ser classificada como adsorção química ou física. A adsorção física ou de Wan der Waals é 

um processo reversível, em virtude da magnitude das interações que ocorrem entre as 

espécies imiscíveis, nela ocorre uma deposição de mais de uma camada de adsorbato 

(espécie química, a qual interage com o adsorvente) sobre a superfície do adsorvente 

(sólido onde ocorre o processo de adsorção).  

As energias liberadas são relativamente baixas, devido ao calor de adsorção 

proveniente das interações de Wan der Waals. As propriedades como área superficial, 

volume e distribuição de poros são baseadas neste fenômeno.  

Segundo a IUPAC, a maior parte dos sólidos segue uma seqüência de seis tipos de 

isotermas de adsorção. Apenas quatro tipos dessas isotermas (I, II, IV e VI) são 

frequentemente encontrados na caracterização de catalisadores (EVERETT et al., 1988; 

ROQUEIROL et al., 1994). A Figura 2.26 apresenta a classificação das isotermas de 

adsorção segundo a IUPAC. 

 

FIGURA 2.26 Classificação das isotermas de adsorção gás-sólido segundo a IUPAC. 
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As isotermas de adsorção de nitrogênio para cada material específico, segundo a 

classificação da IUPAC, podem ser descritas como: 

 

 As isotermas de tipo I são características de sistemas compostos por materiais 

microporosos, onde o tamanho do poro não é muito maior que o diâmetro molecular 

do adsorbato. Ocorre à formação de uma monocamada completa, devido ao limite 

de saturação definido pelo completo preenchimento dos microporos dos adsorventes 

que fazem parte destes sistemas; 

 

 A isoterma de tipo II é tipicamente de adsorventes macroporosos ou não porosos, 

onde o ponto de inflexão mostra a região em que a monocamada está completa. 

Desta região inicia-se a adsorção em multicamadas (tendo-se a elevação da pressão 

relativa); 

 

 As isotermas de tipo III são caracterizadas, principalmente por calores de adsorção 

inferiores ao calor de liquefação do adsorbato, com a camada adsorvida maior do 

que a adsorção com a superfície do adsorvente; 

 

 

 As isotermas de tipo IV são comuns em materiais mesoporosos. Para este caso, 

ocorre no início a cobertura de uma monocamada. O segundo estágio de adsorção 

indica uma adsorção na faixa de mesoporosos. A isoterma para este caso apresenta 
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um “loop” de histerese. A isoterma não segue a mesma trajetória para adsorção e 

dessorção; 

 

 A isoterma de tipo V é quando ocorre pouca interação entre o adsorvente e o 

adsorbato, como no tipo III. Entretanto, o tipo V é comparado a estruturas porosas 

que formam o mesmo estágio que nas isotermas do tipo IV; 

 

 A isoterma de tipo VI é comum em materiais ultramicroporosos. A pressão na qual 

adsorção depende fundamentalmente da interação entre a superfície e o adsorbato. 

Quando a adsorção é uniforme, e a pressão é bem definida. Caso a superfície 

apresente poucos grupos de sítios uniformes, é possível se obter uma isoterma com 

degraus. Cada etapa na isoterma corresponde a um grupo específico de sítios. 

 

FIGURA 2.27 Tipos de Histerese. 
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Para os materiais microporosos do tipo silicoaluminofosfatos as isotermas de 

adsorção mostram comportamento igual à isoterma do tipo I, ao adsorverem nitrogênio a 

77K. Para obtenção da área superficial total de sólidos porosos, emprega-se o método 

proposto por Brunauer, Emmet e Teller (BET) (BRUNAUER, 1945; BRUNAUER et al., 

1938). Esse método nos permite determinar a massa de gás a cobrir uma monocamada 

(Wm) a 77K.  

Pode-se, alternativamente, adsorver outros gases como Argônio, Kriptônio e Hélio 

para que possa substituir o nitrogênio. Quando se pretende determinar áreas superficiais 

inferiores a 1 m
2
.g

1
, o método BET assume que: 

 

 O calor de adsorção da primeira camada é constante e igual ao calor de 

condensação; 

 A interação lateral entre as moléculas adsorvidas é desprezada; 

 As moléculas adsorvidas atuam como novos centros de adsorção para novas 

moléculas; 

 

O método proposto por Barret, Joiyner e Halenda (BJH) (BARRET et al. 1953) foi 

empregado para obtenção do volume de poro de cada material. Esta metodologia bastante 

usada é encontrada com facilidade nos softwares comerciais de tratamentos de dados nos 

equipamento de isotermas de adsorção obedecendo a ASTM D 4481/87. 

Outros métodos que podem ser utilizados para estimar as propriedades superficiais 

de materiais micro, meso e macroporosos são encontrados na literatura, como por exemplo, 

t,α-plot para área superficial externa e volume total de poros para sólidos microporosos 
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(DEBOER et al., 1970; SING et al., 1970), MP para volume e distribuição de diâmetro de 

microporos (MIKHAIL et al., 1968), DFT para volume e distribuição de diâmetro 

microporoso (SEATON et al., 1989), KJS para distribuição de diâmetro de mesoporos. 

 

2.5.5 Análise Térmica 

 

Conceitua-se Análise Térmica como um conjunto de técnicas que permite medir as 

mudanças de uma propriedade física ou química de uma substância ou material em função 

da temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a uma programação 

controlada de temperatura (GARN, 1965). 

As áreas de aplicação da análise térmica incluem os seguintes estudos: 

decomposição térmica; determinação de umidade, de voláteis, de resíduos, de teor de 

cinzas; oxidação térmica; cinética de reação de cura e cristalização; diagrama de fases; 

determinação de calor específico; determinação de transição vítrea, de fusão, tempo de 

armazenamento (shelf-life); dentre outros. 

 As vantagens da análise térmica são muitas (necessita de uma pequena quantidade 

de amostra para os ensaios, variedade de resultados em um único gráfico, não há 

necessidade de preparo da amostra), e sua aplicabilidade ocorre em diversas áreas: 

alimentícia, catálise, cerâmica, engenharia civil, farmacêutica, inorgânica, orgânica, 

petroquímica, polímeros, vidros, dentre outras. Mas há algumas desvantagens no uso desta 

técnica, como o custo relativamente alto dos equipamentos e ser ela uma técnica destrutiva. 

A análise térmica não só implica na análise química e composicional, mas também é 

uma boa ferramenta para estudos como: Processos como catálise e corrosão, propriedades 

térmicas e mecânicas, equilíbrio de fases e transformações. 
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Em um sistema de análise térmica, a amostra é colocada em um ambiente no qual é 

possível observar, direta ou indiretamente uma modificação em função da temperatura e do 

tempo. As mudanças ocorridas na amostra são monitoradas por um transdutor apropriado, 

que produz um sinal elétrico análogo à mudança física ou química. Este sinal é amplificado 

de modo eletrônico e aplicado ao dispositivo de leitura em um registrador (LUCAS, 2001). 

São cinco as técnicas de análises térmicas mais utilizadas atualmente: 

 

 Termogravimetria (TG) / Termogravimetria derivada (DTG); 

 

 Análise Térmica Diferencial (DTA); 

 

 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC); 

 

 Análise Mecânica Térmica (TMA); 

 

 Análise Mecânica Dinâmica (DMA). 

 

2.5.5.1 Termogravimetria (TG) 

 

A termogravimetria ou análise termogravimétrica baseia-se no estudo da variação 

de massa de uma amostra resultante de uma transformação física (sublimação, evaporação, 

condensação) ou química (degradação, decomposição, oxidação) em função do tempo ou 

da temperatura.  
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Em outras palavras é definida como um processo contínuo que envolve a medida da 

variação de massa de uma amostra em função da temperatura (varredura de temperatura), 

ou do tempo, a uma temperatura constante (modo isotérmico). 

O tipo de termogravimetria mais usada é a termogravimetria dinâmica. Nessa 

técnica a amostra é aquecida em um ambiente no qual a variação de temperatura está 

programada ou pré-determinada, preferencialmente em velocidade linear. 

A termogravimetria é uma técnica muito utilizada na caracterização do perfil de 

degradação de polímeros e de outros tantos materiais. A exposição à temperatura elevada 

pode, algumas vezes, alterar a estrutura química e, por conseqüência, as propriedades 

físicas dos materiais. Portanto, a curva de degradação térmica, em condições não 

isotérmicas, mostra o perfil da resistência ou estabilidade térmica que o material apresenta 

quando submetido a uma varredura de temperatura. 

Os resultados das curvas de variação de massa versus temperatura possuem vários 

sinônimos, tais como: curva termólise, curva pirólise, termograma, curva de análise 

termogravimétrica; assim sugere-se curva(s) termogravimétrica(s). Essas curvas apresentam 

informações sobre estabilidade térmica e composição de algum composto intermediário que 

pode ter sido formado e ainda a composição de resíduos, se houver. 

Curvas TG são de natureza empírica, pois vão depender principalmente dos 

seguintes parâmetros: amostra e tipo de equipamento usado. Daí as dificuldades de se fazer 

comparações significativas entre diferentes laboratórios. 

A estabilidade térmica é definida como a capacidade da substância em manter suas 

propriedades, durante o processamento térmico, o mais próximo possível de suas 

características iniciais. A estabilidade térmica necessita de ser considerada em termos do 

ambiente imposto ao material e das funções que ele executar. Como em qualquer técnica 
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experimental, existem na termogravimetria alguns fatores que afetam a natureza, precisão e 

acurácia nos resultados experimentais.  

A TG provavelmente tem um número largo de variáveis devido à natureza dinâmica 

da variação da temperatura na amostra. Basicamente, os fatores que podem influenciar a 

curva de variação de massa da amostra são classificados em duas categorias: os fatores 

relacionados com o equipamento e as características da amostra. A Figura 2.28 mostra um 

desenho esquemático da termobalança. 

 

 

FIGURA 2.28 Desenho esquemático da termobalança. 

 

1 – Fatores instrumentais: 

 

 Atmosfera do forno; 

 

 Composição do conteúdo da amostra; 

 

 Geometria do forno e do amostrador; 
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 Razão de aquecimento; 

 

 Registro; 

 

 Sensibilidade do mecanismo de registro. 

 

2 – Características da amostra 

 

 Calor de reação; 

 

 Condutividade térmica; 

 

 Empacotamento da amostra; 

 

 Natureza da amostra; 

 

 Solubilidade de gás desprendido na amostra; 

 

 Tamanho da partícula. 

 

Os principais fatores que influenciam nos erros de medições de massa e temperatura 

durante a análise termogravimétrica estão, resumidamente, descritos na tabela abaixo: 
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TABELA 2.3 Fatores principais que afetam a TG. 

 

 

Infelizmente, os estudos realizados ainda estão deficientes para eliminação desses 

fatores, se limitando a somente um tipo de termobalança ou sistema de registro e a 

correlação não pode ser feita facilmente (MOTHÉ, 2002). 

 

2.6 Estudos da Acidez 

 

O estudo da acidez nos sólidos, utilizados como catalisadores ou suportes 

catalíticos, tem sido objetivo de numerosas investigações há aproximadamente quatro 

décadas. No início, a acidez foi considerada uma propriedade iônica dos catalisadores, 

responsável pela sua atividade na conversão de hidrocarbonetos. Hoje, é bem estabelecido o 

importante papel que a acidez realiza em todas as reações orgânicas que ocorrem sobre 

catalisadores sólidos. 

Existe um grande número de reações com hidrocarbonetos catalisadas por sólidos de 

caráter ácido, principalmente nas indústrias petrolífera e petroquímica. A determinação da 

força dos sítios ácidos, expostos na superfície do sólido, como também a sua distribuição, 

são condições fundamentais para interpretar a sua atividade e seletividade, de modo a 

permitir relacionar as propriedades catalíticas com as ácidas. As principais propriedades 

que os sítios ácidos de um catalisador devem apresentar são: natureza (sítios de Brönsted e 
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de Lewis), força e densidade. Existe uma variedade de métodos para determinar a acidez na 

superfície destes sólidos, a diferença de cada um consiste nos princípios físicos e químicos 

(FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1987). 

Os centros ativos dos materiais porosos, que apresentam estrutura zeolítica, 

participam do mecanismo de uma reação química permitindo que ela ocorra com uma 

seletividade desejada. O monitoramento desta acidez tem sido realizado por infravermelho 

com adsorção de uma base (piridina ou n-butilamina) mostrando que os SAPOs, por 

exemplo, possuem sítios ácidos tanto de Lewis quanto de Brönsted. Análises como a 

dessorção de amônia por aumento de temperatura (TPD) e análise termogravimétrica de 

adsorção de n-butilamina têm sido utilizadas também para este acompanhamento (BIZ e 

OCCELLI, 1998). 

 

2.6.1 Dessorção de Bases por Aumento de Temperatura (TG, TPD).  

 

A dessorção de bases como: amônia, piridina, n-butilamina, n-propilamina, etc., é 

um dos métodos mais utilizados para a medida de acidez de sólidos, o processo consiste 

basicamente em ativar o sólido a temperaturas na faixa de 400-600 °C para remover 

moléculas que, por ventura, estejam adsorvidas na superfície do material a ser analisado. 

Geralmente, esse aquecimento é feito sob vácuo, mas algumas vezes é realizado em 

atmosfera dinâmica de um gás inerte (nitrogênio, hélio, argônio). Em seguida, baixa-se a 

temperatura para um valor um pouco acima do ponto de ebulição da base usada para a 

medida e coloca-se o sólido em presença de vapores desta base.  

Após a adsorção, o sólido é submetido a um aquecimento a uma razão crescente de 

temperatura (na faixa de 5 a 20 °C/min) desde temperatura de adsorção até uns 600 °C, 
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desse modo, a saída da base adsorvida é acompanhada em função da temperatura, sendo 

que no caso do TG é medida a variação de massa da amostra diretamente na balança, 

enquanto que no caso TPD mede-se a quantidade de base que sai da amostra por meio da 

corrente de gás de purga, com um detector de condutividade térmica (AQUINO, 2001). 

 

2.7 Cromatografia 

 

Técnicas cromatográficas constituem processos de separação de substâncias 

orgânicas. Em um processo cromatográfico, as substâncias a serem separadas são carreadas 

por uma fase que se move (fase móvel) ao longo de outra fase estacionária (leito 

cromatográfico). As fases móvel e estacionária constituem duas fases imiscíveis. A amostra 

contendo as substâncias é colocada na fase móvel e essas substâncias se moverão com 

maior ou menor rapidez, dependendo da sua afinidade com a fase estacionária e com a fase 

móvel. 

A cromatografia pode ser subdividida em diferentes grupos. A seguir serão listados 

alguns exemplos da subdivisão. 

 

Subdivisão baseada na geometria do leito cromatográfico 

 

• Cromatografia em coluna – uma coluna, usualmente de vidro ou de aço 

inoxidável, é empacotada com o material ativo (fase estacionária), através do qual a 

mistura a ser separada flui. 

• Cromatografia planar – esse tipo de cromatografia inclui a cromatografia em 

camada fina e a cromatografia em papel. 
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Subdivisão baseada no estado de agregação da fase móvel 

 

• Cromatografia gasosa ou cromatografia a gás (GC) – a fase móvel é um gás 

carreador. A cromatografia gasosa é uma técnica de cromatografia em coluna e a 

fase estacionária pode ser um líquido ou um sólido. 

• Cromatografia líquida ou cromatografia a líquido (LC) – a fase móvel é um 

líquido. A cromatografia líquida pode ser em coluna ou planar. 

 

Subdivisão baseada no mecanismo de separação 

 

• Cromatografia de partição – esta cromatografia requer uma fase estacionária na 

qual os componentes da amostra possuem diferentes solubilidades. 

• Cromatografia de exclusão por tamanho – a fase estacionária contém poros de 

tamanhos variados e a separação acontece a partir de tamanhos diferentes da 

molécula em relação ao tamanho dos poros da fase estacionária. Este tipo de 

cromatografia é, geralmente, usado para separação de macromoléculas.  

• Cromatografia por adsorção – a fase estacionária possui centros ativos capazes de 

adsorverem os componentes da mistura a ser analisada. A adsorção é influenciada 

basicamente pelas forças intermoleculares polares. 



Capítulo 2-Revisão da Literatura 

Thiago Chellappa, Março/2013 

66 

 

FIGURA 2.29 Ilustra os diversos tipos de técnicas cromatográficas. 

 

2.8 Craqueamento Catalítico Fluidizado (FCC) 

 

O craqueamento catalítico é um processo químico de transformação de frações de 

petróleo pesadas em outros mais leves, por meio da quebra (cracking) das moléculas dos 

constituintes com a utilização de catalisadores específicos. A carga é composta de uma 

mistura de gasóleos de vácuo produzidos na unidade de destilação.  

Pode-se usar ainda, como carga adicional, o óleo desasfaltado formado a partir do 

resíduo de vácuo, caso a refinaria possua uma unidade de desasfaltação a solvente. 

Quando submetido a condições severas de pressão e temperatura na presença do 

catalisador (FCC), o gasóleo de vácuo é decomposto em várias frações mais leves, 

produzindo gás combustível, GLP, gasolina (nafta), gasóleo leve (óleo leve ou diesel de 

craqueamento) e gasóleo pesado de craqueamento (óleo decantado ou óleo combustível). 
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Fases de evolução do processo de craqueamento: 

 

Craqueamento Térmico > Craqueamento Catalítico em Leito Fixo > Craqueamento 

Catalítico em Leito Móvel > Craqueamento Catalítico em Leito Fluidizado (FCC). A 

Figura 2.30 apresenta um reator de FCC.  

 

Uma unidade de FCC é constituída das seguintes seções: 

 

 Seção de Reação ou Conversão: Composta por equipamentos de reação e 

regeneração de catalisador para promoção das reações químicas do processo; 

 

 Seção de Fracionamento: Promove a separação do efluente do reator em vários 

produtos, bem como recupera e recicla parte dos gasóleos não-convertidos; 

 

 Seção de Recuperação de Gases: Promove a separação de frações leves convertidas 

segundo cortes de gasolina, GLP e gás combustível; 

 

 Seção de Tratamentos: Promove o tratamento da gasolina, GLP e gás combustível 

para possibilitar sua comercialização ou transformação posterior em outros 

produtos, com uma sensível redução em seu teor de enxofre.  
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FIGURA 2.30 Reator de FCC. 

 

2.9 Regeneração do Catalisador de FCC 

 

Com a queima do coque, o catalisador é regenerado - assumindo uma coloração 

cinzento-clara - com teor de carbono de 0,1% a 0,5% - e pode ser usado em novas reações. 

A fluidização tornou o processo de craqueamento muito mais eficaz nas refinarias, pois sua 

produção pode ser ajustada de acordo com as necessidades do mercado local, segundo um 

processo econômico, que promove a conversão de frações residuais de baixo valor 

agregado em frações mais nobres, como o GLP e a gasolina. Em função da extrema rapidez 

das reações, com tempo muito curto de contato entre reagentes e catalisador, não há 

equilíbrio termodinâmico no processo. 

 

No processo, quatro tipos de coque podem ser gerados: 
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 Coque catalítico: formado pelo próprio craqueamento de hidrocarbonetos na 

superfície do catalisador; 

 

  Coque resíduo de carbono: formado em função da constituição química da carga, 

que pode conter compostos pesados; 

 

  Coque contaminante: formado pela ação catalítica de metais sobre a superfície do 

catalisador; 

 

  Coque catalisador-óleo: formado por hidrocarbonetos que ficam retidos na estrutura 

cristalina do catalisador e não são removidos durante a etapa de retificação. 

 

O coque, que se deposita no catalisador é integralmente queimado na etapa de 

regeneração do catalisador, formando um gás de combustão de alto valor energético usado 

na geração de vapor d’água de alta pressão. Isso é um processo de grande versatilidade e 

alta rentabilidade. A Figura 2.31 mostra um esquema das unidades de craqueamento 

catalítico. 

 

 

FIGURA 2.31 Esquema das unidades de craqueamento catalítico e coqueamento. 
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      3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta parte do trabalho descreve a metodologia experimental utilizada para a síntese 

e caracterização dos catalisadores, bem como as condições empregadas nos testes 

catalíticos. Basicamente, este capítulo foi dividido em três partes principais: a síntese dos 

catalisadores, a caracterização físico-química dos mesmos e a avaliação de suas 

propriedades catalíticas. 

 

3.1 Síntese do SAPO-5 

 

O catalisador utilizado neste estudo foi sintetizado com a seguinte composição 

molar: 0.46 SiO2, P2O5, Al2O3, (C2H5)3N, 0,072 CTMABr, 4.4 hexanol, 40 H2O. 

Inicialmente adicionou-se 16,2 mL de ácido fosfórico (85%) em um béquer contendo 18,58 

g de pseudobohemita dispersa em 68,2 mL de água destilada, esta mistura permaneceu em 

agitação por um período de 2 h, em seguida adicionou-se 22,4 mL de trietilamina, ficando 

em agitação por mais 2 h. Dando seguimento, preparou-se uma solução contendo: 12,2 mL 

de Tetraortosilicato (TEOS) como fonte de silício, 65,3 mL de n-Hexanol e 3,1 g de 

Brometo de cetiltrimetilamônio (CTMABr), conservando a mistura resultante em agitação 

por mais 2 h como pode ser observado na Figura 3.1.  

Por fim, o gel resultante foi colocado em uma autoclave e levado à estufa a 170 °C, 

permanecendo por 18 h para cristalização do material. Após as 18 h retiraram-se as 

autoclaves da estufa e deixando-as esfriar a temperatura ambiente; o material obtido foi, 

posteriormente, lavado com água destilada e levado para secar na estufa a 50 °C por 12 h. 
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Para a remoção do direcionador dos poros das peneiras moleculares foi utilizada a 

técnica de calcinação. Neste procedimento, a amostra foi submetida a uma razão de 

aquecimento de 10 °C/min, partindo da temperatura ambiente até 550 °C, sob atmosfera 

dinâmica de N2 com fluxo de 100 mL/min com uma razão de aquecimento de 10 °C/min. 

Ao chegar a 550 °C, o material permaneceu por 2 horas sob fluxo de nitrogênio. Após esse 

tempo, o gás foi trocado para ar sintético, ficando a amostra por mais 11 h a 550 °C com 

fluxo de 100 mL/min. Pode ser visto na Figura 3.2 o sistema de calcinação empregado. 

 

FIGURA 3.1 Fluxograma geral da síntese da amostra do SAPO-5.  
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FIGURA 3.2 Esquema de Calcinação. 

 

3.2 Síntese do SAPO-11 

 

O SAPO-11 foi preparado seguindo uma das metodologias propostas por Diniz 

(2000), De acordo com esta, tomou-se por base a seguinte composição química molar: 

 

                         1DIPA: 1Al2O3: 1P2O5: 1/2SiO2: 80H2O    (3.1) 

 

3.2.1 Reagente e Materiais precursores 

 

 Fonte de Alumínio: Pseudoboehmita (Vista, 69,2% de Al2O3); 

 Fonte de Fósforo: Ácido Fosfórico - H3PO4 (85%, Merck); 

 Fonte de Silício: Sílica gel - SiO2; 

 Direcionador: Di-isopropilamina – (C3H7)2NH (98%, Merck); 

 Solvente: Água destilada 
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A síntese hidrotérmica foi realizada em um béquer de vidro sob um agitador 

magnético e em seguida levada a uma autoclave em teflon envolvida numa proteção de aço 

inoxidável. A Figura 3.3 apresenta o modelo de uma autoclave. 

 

FIGURA 3.3 Modelo de Autoclave utilizada na síntese de SAPO-11. 

 

3.2.2 Procedimento de Síntese do SAPO-11 

 

A pseudoboehmita foi dispersa em dois terços da água do sistema (47,66 mL), sob 

agitação magnética constante por 30 minutos, o ácido fosfórico diluído na água restante 

(23,83 mL) foi adicionado gota a gota a essa dispersão sob agitação, permanecendo por 

mais 120 minutos sob a mesma. Decorrido esse tempo, o direcionador (Di-isopropilamina) 

foi adicionado à mistura e continuou agitando por mais 60 minutos, quando por fim foi 

acrescentado ao gel de síntese, a sílica, sendo assim a agitação concluída após 40 minutos. 

As quantidades de cada precursor foram medidas em balança analítica de modelo Mettler. 

Para a preparação de 100 gramas de gel (20,66 g de SAPO-11 em base seca) foram 

necessárias as seguintes quantidades de reagentes: DIPA: 7,55 mL; H3PO4: 7,49 mL; SiO4: 

1,65 g; Pseudoboehmita: 8,59 g e água destilada: 71,49 mL. 



Capítulo 3 - Materiais e Métodos 

Thiago Chellappa, Março/2013 

75 

Em seguida o pH do gel foi medido e a mistura final transferida para autoclave e 

acondicionada na estufa previamente aquecida a 200° C por 72 h. Após o processo de 

cristalização, a autoclave foi retirada da estufa e resfriada até temperatura ambiente, em 

seguida, o seu conteúdo foi homogeneizado por agitação e o pH da suspensão obtida foi 

medido utilizando-se papel de pH. A Figura 3.4 mostra o fluxograma geral para a síntese do 

SAPO-11. 

 

FIGURA 3.4 Fluxograma geral para a síntese do SAPO-11. 
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3.2.3 Lavagem, Secagem e Calcinação 

 

Após a síntese hidrotérmica, o material obtido foi filtrado a vácuo e lavado com 

água destilada. Segundo a literatura, tal procedimento facilita a remoção do direcionador 

orgânico dos poros do material, diminuindo o tempo de calcinação. Após esse 

procedimento cada material foi colocado para secar em uma estufa a 100 °C durante 6 h. 

As peneiras moleculares do tipo aluminofosfatos são sintetizadas na presença de um 

direcionador orgânico, que fica retido dentro dos poros do material durante a cristalização, 

e, posteriormente, deve ser removido para liberar os espaços intracristalinos para as 

aplicações tanto na área de catálise como em processos de separação (SILVA,1999). 

A remoção do direcionador orgânico (di-isopropilamina) de dentro dos poros da 

amostra sintetizada foi realizada por calcinação em duas etapas à temperatura de 550°C em 

atmosfera dinâmica de nitrogênio e ar seco. Inicialmente, a amostra foi submetida a uma 

rampa de aquecimento de 10°C/min da temperatura ambiente até 550°C em atmosfera 

inerte de nitrogênio a uma vazão de 100 mL/min. Após ter atingido a temperatura de 

550°C, o sistema permaneceu nessa condição por 3 h. Em seguida, o fluxo de nitrogênio foi 

trocado por Ar sintético na vazão de 100 mL/min por tempo adicional de 10 h. O sistema 

utilizado nesse processo está representado na Figura 3.5. 

 

FIGURA 3.5 Sistema de calcinação para remoção de DIPA do Silicoaluminofosfato. 
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3.3 Síntese do SAPO-31 

 

Amostras da peneira molecular tipo SAPO-31 foram sintetizadas pelo método 

hidrotérmico. Começando-se com a pseudobohemita sendo dispersa em dois terços da água 

do sistema (31,66 mL), sob agitação magnética constante por 30 minutos, o ácido fosfórico 

diluído na água restante (15,83 mL), foi adicionado gota a gota a essa dispersão sob 

agitação, permanecendo por mais 120 minutos sob a mesma. Decorrido esse tempo, o 

direcionador (Di-n-propilamina) foi adicionado à mistura e continuou agitando por mais 60 

minutos, quando por fim foi acrescentado ao gel de síntese, a sílica-sol, sendo assim a 

agitação concluída após 30 minutos. As quantidades de cada precursor foram medidas em 

balança analítica de modelo Mettler. Para a preparação de 100 gramas de gel (20,33 g de 

SAPO-31 em base seca) foram necessárias as seguintes quantidades de reagentes: DNPA: 

5,1 mL; H3PO4: 11,55 mL; SiO2: 6,0 g; Pseudoboehmita: 8,14 g e água destilada: 47,49 

mL. De acordo com esta, tomou-se por base a seguinte composição química molar: 

 

                         1Pr2NH: 1,2Al2O3: 1P2O5: 0,6SiO2: 62H2O    (3.2) 

 

Em seguida, o pH do gel foi medido e a mistura final transferida para autoclave e 

acondicionada na estufa previamente aquecida a 200° C por 24 h. A Figura 3.6 apresenta 

um fluxograma de síntese. Após o processo de cristalização, a autoclave foi retirada da 

estufa e resfriado até temperatura ambiente, em seguida, o seu conteúdo foi homogeneizado 

por agitação e o pH da suspensão obtida foi medido utilizando-se papel de pH. Na Figura 

3.7 apresenta-se o conjunto de peças utilizadas a síntese do SAPO-31. Para a remoção do 

direcionador dos poros das peneiras moleculares foi utilizada a técnica de calcinação.  
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FIGURA 3.6 Fluxograma geral para síntese do SAPO-31. 
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FIGURA 3.7 Conjunto de peças das autoclaves utilizadas na síntese do SAPO-31. 

 

3.4 Síntese do SAPO-34 

 

Amostras da peneira molecular tipo SAPO-34 foram sintetizadas utilizando a 

metodologia, baseado no Estudo de Dubois, conforme a descrição apresentada na tabela 

3.1. Houve interessantes resultados preliminares, baseados na obtenção preliminar de 

resultados, após a caracterização por meio da difração de raios-X.  

 

TABELA 3.1 Reagentes utilizados na síntese do SAPO-34 
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O TEAOH foi colocado em um béquer de polietileno, juntamente com o isopropóxido 

de alumínio, no qual estes reagentes ficaram em agitação por 90 minutos, com o auxílio de 

um agitador mecânico.  

Em seguida, a água foi adicionada, aos poucos, na solução. Em outro béquer, 

misturou-se o ácido fosfórico com um pouco de água. A SiO2
 
foi adicionada a esta solução, 

aos poucos para melhor homogeneização do gel. A mistura permaneceu agitando por mais 

180 minutos.  

A composição molar da mistura de síntese foi:  

 

1,0 Al2O3
 
: 1,0 P2O5 : 0,35 SiO2

 
: 2,0 TEAOH : 50 H2O     (3.3) 

 

3.4.1 Cristalização e Calcinação 

 

O gel obtido foi transferido para autoclaves de aço inox com revestimento interno de 

Teflon, que foram colocadas em uma estufa à 200ºC por 48 h. Após este tempo, as 

autoclaves foram resfriadas e o sólido formado foi recuperado por centrifugação e lavados 

com bastante água deionizada a quente. O produto foi seco em estufa a 100 ºC por 12 h. 

Tendo como objetivo a eliminação do direcionador de estrutura (TEAOH e Morfolina), das 

amostras preparada neste estudo, ela foi devidamente calcinada. A Figura 3.8 mostra o 

fluxograma geral para a síntese do SAPO-34. 
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FIGURA 3.8 Fluxograma geral para a síntese do SAPO-34. 
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3.5 Síntese do SAPO-41 

 

Amostras da peneira molecular tipo SAPO-41 foram sintetizadas pelo método 

hidrotérmico. Sendo que a pseudobohemita foi dispersa em metade da água do sistema (30 

mL), sob agitação magnética constante por 10 minutos, após esse período de tempo, o ácido 

fosfórico foi diluído na água, sendo posteriormente acrescida da água restante (30 mL), que 

foi adicionado gota a gota a essa dispersão sob agitação, permanecendo por mais 30 

minutos sob a mesma. Decorrido esse tempo, o direcionador (Di-n-propilamina) foi 

adicionado à mistura e continuou agitando por mais 60 minutos, quando por fim foi 

acrescentado ao gel de síntese, a sílica coloidal, sendo assim a agitação concluída após 45 

minutos. As quantidades de cada precursor foram medidas em uma balança analítica de 

modelo Mettler. Para a preparação de 100 gramas de gel (21g de SAPO-41 em base seca) 

foram necessárias as seguintes quantidades de reagentes: DNPA: 56,5 mL; H3PO4: 16,4 

mL; SiO2: 2,22 g; Pseudobohemita: 14,4 g e água destilada: 60 mL. A Figura 3.9 mostra o 

fluxograma. De acordo com esta, tomou-se por base a seguinte composição química molar: 

 

                       3DNPA: 0,85Al2O3: 1P2O5: 0,1SiO2: 50H2O    (3.4) 

 

Em seguida, o pH do gel foi medido e a mistura final transferida para autoclave e 

acondicionada na estufa previamente aquecida a 190° C por 48h. Após o processo de 

cristalização, a autoclave foi retirada da estufa, resfriado até temperatura ambiente. 

Posteriormente, o conteúdo foi homogeneizado por agitação e o pH da suspensão obtida foi 

medido com papel de pH. Na Figura 3.10 apresenta-se o conjunto de peças utilizadas para a 

síntese do SAPO-41. Para a remoção do direcionador dos poros das peneiras moleculares 

foi utilizada a técnica de calcinação. A Figura 3.11 mostra o perfil das amostras. 
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FIGURA 3.9 Fluxograma geral para síntese do SAPO-41. 
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FIGURA 3.10 Fotografias do conjunto de peças utilizado na síntese do SAPO-41. 

 

FIGURA 3.11 Perfil de aquecimento das amostras calcinadas. 

 

3.6 CARACTERIZAÇÕES DAS AMOSTRAS 

 

As amostras sintetizadas e calcinadas foram caracterizadas por difratometria de 

raios-X, microscopia eletrônica de varredura, adsorção de nitrogênio, análise térmica via 

TG/DTG, espectroscopia de absorção na região do infravermelho e determinação da acidez 

superficial. 
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3.6.1 Difratometria de raios-X 

 

As análises de difração de raios-X pelo método do pó das amostras não calcinadas e 

calcinadas foram realizadas em um equipamento da Shimadzu modelo XRD 6000, como 

evidenciada na Figura 3.12. Os ensaios foram conduzidos utilizando radiações de CuKα e 

filtro de níquel com uma voltagem e corrente do tubo de 30 kV e 30 mA, respectivamente. 

Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 5-40 graus com uma velocidade de varredura 

de 2°.min
-1

.  

Os difratogramas obtidos foram utilizados para a identificação do tipo de estrutura 

cristalina dos materiais antes e depois da calcinação, como também para determinar o 

percentual de cristalinidade de cada amostra. 

 

 

FIGURA 3.12 Equipamento utilizado para difração de raios-X. 
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3.6.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As análises por microscopia eletrônica de varredura, dos materiais microporosos 

silicoaluminofosfáticos, foram obtidas em um equipamento Philipps modelo XL30-ESEM, 

como pode ser visualizada na Figura 3.13. Antes das análises as amostras foram aderidas à 

porta-amostra por meio de uma fina fita de carbono, e submetidas a um pré-tratamento que 

consistiu na deposição de uma fina nanocamada de ouro, com o objetivo de tornar a 

amostra boa condutora de elétrons e assim poder dar uma excelente qualidade e resolução 

de imagem. Já a morfologia dos cristais dos SAPOs foi efetuada em um microscópio 

eletrônico de varredura de marca Shimadzu, modelo SSX-550, sendo as amostras pré-

tratadas com uma metalização em ouro. Esta caracterização possibilitou a determinação de 

algumas propriedades morfológicas dos SAPOs. 

 

FIGURA. 3.13 Microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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3.6.3. Área de Superfície Específica 

 

O método de BET foi utilizado para a determinação da área superficial e o volume 

total de poros, distribuição e o diâmetro médio dos poros, por meio da adsorção de N2 à 

temperatura do N2 líquido (77 K). As isotermas de adsorção das amostras dos SAPOs 

calcinadas foram obtidos em um equipamento Nova 1200e Quantachrome, como mostrada 

na Figura 3.14. Para isso, cerca de 100 mg de cada amostra foram previamente tratadas a 

350 
o
C durante 3 h, sob vácuo, para em seguida serem submetidas à adsorção de nitrogênio 

a 77 K. As isotermas de adsorção foram obtidas em uma faixa de p/po de 0,01 a 0,95. Os 

dados acerca do volume de gás adsorvido em função da pressão parcial foram 

correlacionados por modelos matemáticos para a determinação da área superficial. 

 

 

FIGURA 3.14 Equipamento utilizado na análise de (BET). 
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3.6.4 Espectroscopia de Absorção na região do Infravermelho 

 

O espectro eletromagnético para a região do infravermelho está compreendido 

desde o extremo vermelho visível até região das microondas, entretanto as bandas 

espectrais mais utilizadas correspondem a números de onda na faixa de 4000 a 400 cm
-1

. 

Estas bandas estão diretamente relacionadas com as vibrações dos átomos numa molécula 

através dos movimentos de torção, deformação, rotação e vibração. 

As análises de Espectroscopia de absorção na região do infravermelho foram 

realizadas em um espectrômetro de infravermelho com transformada de fourier, FT-IR 

Vertex 70, sendo utilizado o KBr como agente dispersante, como pode ser vista na Figura 

3.15. Antes das análises, as amostras foram previamente secas na estufa a 100°C por 2 

horas e, em seguida, foram homogeneizadas em um almofariz com o agente dispersante 

numa concentração de 3-5 % aproximadamente. O material obtido foi prensado (Prensa 

Carver) hidraulicamente formando uma pastilha transparente. Os espectros foram obtidos 

numa região espectral de 4000 a 400 cm
-1

, visto que nesta faixa aparecem bandas 

relacionadas às vibrações estruturais do material em estudo. 

 

FIGURA 3.15 Equipamento utilizado na análise de (FT-IR). 
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3.6.5. Análise Térmica via TG/DTG 

 

As análises termogravimétricas de cada amostra foram obtidas em uma 

termobalança Mettler Toledo TGA/SDTA 851, como apresentada na Figura 3.16. As curvas 

termogravimétricas das amostras foram calcinadas com a temperatura variando de 30 a 900 

o
C utilizando três razões de aquecimento de 5, 10 e 20 

o
C/min

-1
 sob atmosfera dinâmica de 

nitrogênio. Foram realizados estudos cinéticos para determinação das melhores condições 

de remoção dos direcionadores estruturais orgânicos (templates) dos poros dos materiais e 

desta forma, estabelecer assim a melhor condição de calcinação.  

O estudo de regeneração dos catalisadores desativados procedentes da reação de 

craqueamento do n-hexano foi aplicado utilizando-se o método de Vyazovkin, 

(VYAZOVKIN, 1992;. SILVA et al. 2004) para otimização das condições de regeneração. 

 

             FIGURA 3.16 Termobalança de forno horizontal da Mettler. 
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3.6.6. Estudo das propriedades ácidas da amostra 

 

As medidas de acidez das amostras foram realizadas por meio de adsorção de n-

butilamina em fase gasosa, seguido de dessorção por aumento de temperatura, usando a 

técnica de termogravimetria. Os sólidos ácidos, através dos seus sítios, têm a facilidade de 

adsorver bases orgânicas quando expostos, em um sistema de adsorção. Com o aumento da 

temperatura, os sítios liberam a molécula da base, através de um processo de dessorção que 

inicia a partir dos sítios ácidos mais fracos (ARAÚJO, 1992).  

As bases mais utilizadas para determinar a força ácida de um sólido que apresenta 

função catalítica são n-butilamina, amônia e piridina. Devido à facilidade de difusão através 

dos canais dos materiais sólidos cristalinos microporosos, que constituem o peneiramento 

molecular, estudos mostram que a amônia e n-butilamina são mais eficientes para atuar 

como molécula sonda. A Figura 3.17 indica um diagrama esquemático do sistema de 

adsorção de bases. 

 

FIGURA 3.17 Diagrama esquemático do sistema de adsorção de bases utilizado para as medidas de acidez. 

Onde: 1 - válvula para ajuste da vazão de N2, 2 e 3 - válvula de três vias, 4 - saturador contendo n-butilamina, 

5 - forno, 6 - controlador de temperatura do forno, 7 - reator contendo a amostra, 8 - saída de gases do 

sistema. 
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O procedimento consistiu inicialmente no aquecimento da temperatura ambiente 

até 400º C, das amostras já calcinadas, para a ativação dos sítios ácidos, com um fluxo de 

N2 de 30 mL/min por 45 minutos. Após este período, a temperatura foi reduzida para 95º C 

e os vapores de n-butilamina foram continuamente direcionados para as amostras pelo fluxo 

de N2 por 1 hora, para uma completa saturação dos sítios ácidos presentes no material. Em 

seguida, as amostras saturadas foram purgadas com N2 na mesma temperatura de saturação, 

por 30 minutos, para a remoção da base fisicamente adsorvida. 

Após este tratamento, foi realizada a termodessorção da n-butilamina em uma 

termobalança a uma razão de aquecimento de 10º C/min, da temperatura 30 até 900º C, sob 

fluxo contínuo de nitrogênio de 25 mL min
-1

. A acidez total foi calculada em função da 

quantidade de n-butilamina termodessorvida em cada amostra. 

 

                                                         (3.5) 

Onde:  

             A = Acidez (mol g
-1

) 

   P = Perda de massa no evento 

   M0 = Massa inicial da amostra (g) 

   MF = Massa final da amostra (g) 

   M = Massa molecular da n-butilamina (73 g mol
-1

) 
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3.7 TESTES CATALÍTICOS 

 

3.7.1 Teste catalítico de craqueamento do n-hexano 

 

A unidade catalítica é constituída por um painel seletor de gases, um saturador, um 

microrreator de quartzo em U, um forno ligado a um programador/controlador de 

temperatura e um sistema de análises cromatográficas. A unidade é muito versátil, pois 

permite submeter o catalisador presente no microrreator a diferentes condições de operação, 

sem que o mesmo entre em contato com a atmosfera. 

O gás empregado em um determinado processamento no reator é selecionado no 

painel seletor de gases pela abertura de uma válvula do tipo abre/fecha.  

A vazão da unidade catalítica é ajustada por válvula micrométrica e medida no 

Fluxímetro portátil. Válvulas de retenção foram instaladas em todas as linhas, com o 

objetivo de impedir o retorno dos gases por meio das linhas que não estejam em operação. 

O saturador de 100 mL de capacidade é empregado como tanque de armazenamento da 

solução de n-hexano e foi confeccionado em vidro pyrex. O saturador é encamisado, 

possibilitando, se necessário, a circulação de uma solução líquida a uma temperatura fixa, 

utilizando-se, para isso uma bomba peristáltica. A temperatura do saturador é monitorada 

por um termopar.  

Controlando a temperatura do líquido circulante, pode-se manter constante a 

pressão de vapor da solução de n-hexano durante os testes catalíticos. A Figura 3.18 mostra 

um esquema do microrreator catalítico. 
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FIGURA 3.18 Esquema do microrreator catalítico de leito fixo com fluxo contínuo, 

acoplado “on line” a um cromatógrafo a gás. Onde: 1, 2 - Cilindros de gases, 3 

– Controladores de temperatura do reator e das linhas aquecidas, 4 – Forno, 5 – 

Reator em U de vidro contendo a amostra, 6 – Saturador, 7 – Linha aquecida 

conectada ao cromatógrafo, 8 – Válvula pneumática de injeção, 9 – 

Cromatógrafo a gás, 10 - Saída de gases para exaustão. 

 
O microrreator utilizado, do tipo U, foi confeccionado em quartzo de 0,64 cm de 

diâmetro externo e é provido de um bulbo (1,91 cm de diâmetro) onde, por colocação de lã 

de quartzo, o sólido é suportado. O bulbo possui um poço para colocação de termopar por 

meio do qual a temperatura do sistema é monitorada.  

O microrreator é conectado à unidade por flanges de aço inox 316. O aquecimento 

do reator foi efetuado por um forno, ligado a um programador/controlador de temperatura. 

O sistema de análise cromatográfica consiste de um cromatógrafo a gás Varian CP3800 

com detector de condutividade térmica (TCD) acoplada a um computador. 
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3.7.2. Estudo das Propriedades Catalíticas para a Reação Modelo de Craqueamento 

do n-hexano 

 

Os testes catalíticos foram realizados à pressão de 1 atm em um micro-reator 

catalítico diferencial de leito fixo com fluxo contínuo tipo PFR (Plug Flow Reactor). Em 

cada reação foram utilizadas cerca de 200 mg de catalisador.  

Inicialmente, as amostras foram ativadas antes da reação com o fluxo de 

nitrogênio de 35 mL/min, a 400° C durante 2 horas. Após a ativação dos catalisadores, os 

vapores do n-hexano foram arrastados por nitrogênio pela linha de fluxo do saturador até 

alcançar o micro-reator onde ocorreu às reações. O reator operou a uma razão F/W (fluxo 

molar de reagente por grama de catalisador) de 0,85 mol/h.g e temperatura no leito de 400° 

C. As vazões volumétricas foram medidas na saída do reator por um medidor digital de 

fluxo modelo ADM 1000 (Micronal). Os produtos e fluentes do reator, uma mistura de C2 a 

C4, juntamente com os reagentes não consumidos, foram injetados no cromatógrafo a gás 

modelo Varian CP3800 com detector de condutividade térmico (TCD) acoplado a um 

computador para identificação de cada substância. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Introdução 

 

Esta parte do trabalho apresenta os resultados obtidos e traduz sob a forma de 

discussão a relevância, para a tese, dos dados colhidos. Divide-se em duas grandes etapas, a 

caracterização físico-química dos catalisadores e a avaliação de suas propriedades, bem 

como as condições empregadas nos testes catalíticos.  

 

4.2 Caracterizações dos Catalisadores 

 

 As caracterizações realizadas foram: Difratometria de raios-X, Microscopia 

Eletrônica de Varredura, Adsorção de N2, FT-IR, determinação da acidez e análise térmica.  

 

4.2.1 Difratometria de raios-X 

 

A difração de raios-X possibilita informações acerca da formação ou não de material 

cristalino, presença de uma ou mais fases do material, porcentagem de cristalinidade 

conseguida, tamanho da cela unitária, identificação do tipo de estruturas formadas, dentre 

outras informações úteis (TREACY e HIGGINS, 2001).  

Os difratogramas de raios-X das amostras dos silicoaluminofosfatos (SAPO-5; 

SAPO-11; SAPO-31; SAPO-34; SAPO-41), são mostrados nas Figuras 4.1 a 4.5. Os 

valores dos ângulos de difração e das intensidades relativas estão de acordo com os dados 

da literatura científica para todas às amostras mencionadas (DINIZ 2000 e DOMINGOS, 

1999), evidenciando assim que a metodologia experimental empregada foi eficiente para a 

obtenção de materiais com boa cristalinidade, indicando a presença das fases das peneiras 

moleculares silicoaluminofosfáticas, (AFI; AEL; ATO; CHA; AFO), respectivamente.  
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TABELA 4.1 Grau de cristalinidade das amostras sintetizadas, através do uso do software Rietveld. 

                            Amostra                                             Cristalinidade (%) 

                           SAPO-5                                                         97 

                           SAPO-11                                                       85 

                           SAPO-31                                                       79 

                           SAPO-34                                                       89 

                           SAPO-41                                                       83 

 

 

FIGURA 4.1 Difratograma de raios-X da amostra SAPO-5. 
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Analisando o difratograma de raios-X da amostra SAPO-5, apresentado na Figura 

4.1, foi possível verificar que a amostra apresentou um padrão de difração típico de uma 

estrutura do tipo AFI. São observados, para o catalisador, os picos característicos dessa 

estrutura, que correspondem às reflexões dos índices de Miller. 

 No difratograma pode ser visto que os picos apresentam alta intensidade, isto é um 

indício de alta cristalinidade, que foi calculado pelo DRX por medida da intensidade dos 

picos, sendo observado um ótimo fator de empacotamento. 

 

 
 FIGURA 4.2 Difratograma de raios-X da amostra SAPO-11. 
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De acordo com os dados da literatura, em relação à amostra, pode-se afirmar que a 

estrutura do material permaneceu a mesma, AEL. Apesar da amostra do SAPO-11, na 

Figura 4.2, apresentar uma leve diminuição nos picos padrões, após a calcinação foi 

possível observar o aumento na intensidade dos picos que permaneceram na estrutura, o 

que pode ter ocorrido pelo fato do direcionador orgânico ter inibido um pouco a amostra, na 

fase da preparação, no que diz respeito a possuir uma maior cristalinidade inerente. 

 

 

 
FIGURA 4.3 Difratograma de raios-X da amostra SAPO-31. 
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O difratograma apresentado na Figura 4.3 da amostra SAPO-31 ilustra a influência 

da calcinação, sendo que um padrão similar ao da literatura científica foi levemente 

modificado, devido a esse processo. Provavelmente, isto pode explicar uma tendência a 

uma cristalinidade menor, em relação às outras amostras, onde nesse caso em específico, 

houve a presença de algumas impurezas.  

 

 

 
FIGURA 4.4 Difratograma de raios-X da amostra SAPO-34. 
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A Figura 4.4 representa a análise da amostra sintetizada SAPO-34. Os traços 

verticais, no eixo 2θ, correspondem às posições dos picos de difração de uma estrutura tipo 

CHA, com os típicos parâmetros de cela unitária da amostra silicoaluminofosfática.   

Sendo assim, apresenta os sinais de difração característicos que caracterizam a 

presença de uma fase tipo Chabatzita, ou seja, houve a formação de SAPO-34 na síntese.  

 

 

. 

 
FIGURA 4.5 Difratogramas de raios-X da amostra SAPO-41. 
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A Figura 4.5 mostra nos padrões de difração de raios-X do SAPO-41 uma amostra 

sintetizada adequadamente, de acordo com a literatura científica. Os picos encontrados 

representam àquelas de estrutura equivalente ao AFO, indicando que a amostra está livre de 

possíveis impurezas.  (KIRICHNER E BENNECT, 1994).  

 

4.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As micrografias eletrônicas de varredura dos materiais sintetizados são mostradas 

nas Figuras 4.6 a 4.15. A partir das difrações de raios-X, associadas às microscopias 

eletrônicas de varredura é possível observar a boa cristalinidade das peneiras moleculares 

silicoaluminofosfáticas, (SAPO-5; SAPO-11; SAPO-31; SAPO-34; SAPO-41), bem como 

sua porosidade, evidenciada nas adsorções de nitrogênio, o que caracteriza o mesmo na 

família dos materiais de média a alta porosidade. 

   

FIGURA 4.6 MEV da amostra SAPO-5 obtida com ampliações de 4000 e 5000x. 
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FIGURA 4.7 MEV da amostra SAPO-5 obtida com ampliações de 2000x. 

 

As micrografias eletrônicas de varreduras da peneira molecular SAPO-5 são 

apresentadas nas Figuras 4.6 e 4.7. De acordo com essas figuras é possível observar uma 

possível tendência de elevada cristalinidade da peneira molecular, apesar do fato de que a 

mesma foi comprovada apenas após a utilização da técnica de difração de raios-X. 

Geralmente, os silicoaluminofosfatos apresentam cristais com simetria ortorrômbica bem 

definida como é relatado na literatura (ZHANG et al, 2007) e (HÖCHTL et al., 2001).  

Notou-se que, a morfologia da amostra apresenta formas esféricas bem definidas, 

mostrando um aspecto poroso bastante visível, que de acordo com comparações entre as 

imagens com outras do tipo silicoaluminofosfáticas relatadas na literatura científica, com 

boa porosidade. Esta morfologia é ideal, pois os maiores números de sítios ativos estão 

disponíveis para a reação de craqueamento. 

   

FIGURA 4.8 MEV da amostra SAPO-11 obtida com ampliações de 2000 e 3000x. 
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FIGURA 4.9 MEV da amostra SAPO-11 obtida com ampliações de 4000 e 6000x. 

 

Nieminen et al. (2003), observaram as micrografias de SAPO-11 sintetizados com 

Ludox AS30 e Ludox AS40 como fonte de silício, que apresentaram as formas de cristais 

esféricos bem definidos, semelhantes às morfologias dos materiais microporosos 

encontrados (ALFONZO et al, 1995). 

Observou-se para a amostra SAPO-11, nas Figuras 4.8 e 4.9, uma estrutura também 

facetada, cúbicos e esféricos bem definidos que por sua vez se constituem por placas, que 

prevalecem se comparados com a presença de pequenos traços de cristais ortorrômbicos, 

comportamento este bastante semelhante às micrografias apresentadas por SINHA e 

SEELAN (2004) em seu estudo. 

Notou-se que permanecia uma tendência a formar cristais ortorrômbicos, como já 

havia sido mostrado pelos dados de difração de raios-X. Isso se deve ao fato do sucesso 

obtido tanto na etapa de síntese, quanto na etapa da calcinação da amostra, que foi relatado 

previamente. 
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FIGURA 4.10 MEV da amostra SAPO-31 obtida com ampliações de 400x. 

    

FIGURA 4.11 MEV da amostra SAPO-31 obtida com ampliações de 4000 e 000x. 

 

Ao passo que nas amostras de SAPO-31, representadas nas Figuras, 4.10 e 4.11, 

notou-se que permanecia a tendência a formação de cristais esféricos. Isso se deve ao fato 

de que o fator de empacotamento, embora seja mais cristalino que amorfo, apresenta uma 

estrutura que tende a ser levemente amorfa, sem, no entanto alterar drasticamente a 

natureza do bom fator de empacotamento (cristalinidade) da amostra. 
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FIGURA 4.12 MEV da amostra SAPO-34 obtida com ampliações de 300 e 1500x. 

  

FIGURA 4.13 MEV da amostra SAPO-34 obtida com ampliações de 300 e 1000x. 

 

As Figuras 4.12 e 4.13 mostram que todas as amostras possuem cristais, 

aparentemente na forma cúbica, como já era esperado, pois esta é a morfologia típica da 

estrutura da CHA (KANG, 2000). Os cristais apresentaram entre 0,2 μm e 50 μm de aresta 

(WILSON & BARGER, 1999; CHEN et al., 1999).  

Pode-se dizer que alguns dos motivos para essa diferença de tamanho sejam o modo 

de preparação, os reagentes utilizados e o tempo de cristalização (DAHL et al., 1999). 

Comparando a micrografia da amostra SAPO-34 com as outras amostras nota-se 

que esta apresentou uma distribuição de tamanho mais uniforme, como pode ser visto na 

Figura 4.12.  
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FIGURA 4.14 MEV da amostra SAPO-41 obtida com ampliações de 300 e 500x. 

    

FIGURA 4.15 MEV da amostra SAPO-41 obtida com ampliações de 3000 e 4000x. 

 

Em relação ao SAPO-41, verifica-se uma variação morfológica maior, alguns 

cristais que não estão aparentemente, na forma cúbica, indicando a possível formação de 

uma fase amorfa ou a presença de cristais muito pequenos para serem visualizados 

individualmente.  

No entanto, mesmo que os cristais não estejam com o formato aparentemente 

cúbico, percebe-se que há uma tendência de facetamento dos cristais, com formação de 

arestas similares às encontradas na forma cúbica, sendo assim não foi descartada a hipótese 

da formação de cristais desejados. Por este motivo, o tamanho do cristal foi medido pela 

média dos maiores cristais encontrado nesta análise (MARCHESE et al., 1999). 
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4.2.3 Área de Superfície Específica  

 

As isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio para a amostra SAPO-5 podem 

ser visualizadas na Figura 4.16 e, observando-se que a isoterma é do tipo IV que é 

característica de materiais com uma tendência mais mesoporosa do que microporosa.  

(UTCHARIYAJIT e WONGKASEMMJIT, 2010).  

Observa-se também uma histerese, fenômeno que é associado à condensação e 

evaporação capilar dos gases nos poros. A área superficial do material foi relativamente alta 

para o padrão do silicoaluminofosfato, sendo esta de 310 m
2
/g que foi determinada pela 

isoterma de adsorção de Nitrogênio a -196 °C pelo método BET na faixa de P/P0 de 0,05 a 

0,3. A vantagem de se ter uma área superficial elevada é a de possuir também uma alta 

densidade de sítios ácidos. 

 

FIGURA 4.16 Isotermas de adsorção de N2 do SAPO-5.  

 

As isotermas de adsorção e dessorção, bem como, a distribuição de diâmetros de 

poros obtidos para a amostra SAPO-11, e outros dados relevantes são apresentadas na 
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Figura 4.17. Pode-se observar que na amostra foi obtida uma isoterma do tipo I, segundo a 

classificação de Brunauer e colaboradores (1938), que são características de materiais 

microporosos. Segundo a IUPAC, a histerese encontrada também corresponde ao tipo I, 

características de materiais com sistema de poros cilíndricos e tamanhos uniformes.  

A área de superfície do material microporoso foi relativamente alta para o padrão 

silicoaluminofosfático, sendo equivalente a 239 m²/g, que foi determinada a partir dos 

dados das isotermas de adsorção de nitrogênio a 77 K pelo modelo de BET (Brunauer et al., 

1938) na faixa de P/P0 de 0,05 a 0,3. 
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FIGURA 4.17 Isotermas de adsorção de N2 e do suporte microporoso SAPO-11. 

 

A Figura 4.18 mostra que, assim como no caso da amostra SAPO-5, a amostra do 

SAPO-31 apresentou uma isoterma do tipo IV, característica de materiais com uma 

tendência mais mesoporosa do que microporosa.  

Quando realizada a análise das propriedades texturais da amostra, constatou-se que 

apresentou uma área de superfície, girando em torno dos 115 m
2
g

-1
.  
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FIGURA 4.18 Isotermas de adsorção de N2 do SAPO-31.  

 

De acordo com a classificação da IUPAC (SING et al, 1985), a isoterma observada 

na Figura 4.19, do SAPO-34, pertence ao tipo IV. A área de superfície e o volume do poro 

foram, respectivamente, iguais a 540 m
2
/g e 0,28 mL/g.  

Além disso, pode ser observada uma alta cristalinidade, indicando a boa estabilidade 

hidrotérmica da amostra sintetizada. As mudanças indicaram uma peneira molecular com 

características microporosas. O Silício (Si) foi abundantemente encontrado na superfície do 

SAPO-34. 

 

FIGURA 4.19 Isotermas de adsorção de N2 e do suporte microporoso SAPO-34. 
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As isotermas de adsorção e dessorção, bem como, a distribuição de diâmetros de 

poros obtidos para a amostra SAPO-41, são apresentadas na Figura 4.20. Pode-se observar 

que na amostra foi obtida uma isoterma do tipo I, que são características de materiais 

microporosos. Segundo a IUPAC, a histerese encontrada também corresponde ao tipo I, 

características de materiais com tamanhos uniformes.  

A área de superfície do material microporoso foi equivalente a 91 m²/g, que foi 

determinada a partir dos dados das isotermas de adsorção de nitrogênio a 77 K pelo modelo 

de BET. 

 

FIGURA 4.20 Isotermas de adsorção de N2 e do suporte microporoso SAPO-41. 

 

TABELA 4.2 Propriedades Físico-químicas das amostras Silicoaluminofosfáticas  

Amostra 
SBET (m

2
g

-1
) Tipo de 

Estrutura 

Tamanho 

do Poro (Å) 

Diâmetro do 

Poro / (nm) 

Cristalinidade 

Relativa (%)  Stotal
a
 Smicro

b
 Sext

c
 

   SAPO-5 

SAPO-11 

SAPO-31 

SAPO-34 

SAPO-41 

310 

239 

115 

540 

91 

198 

173 

63 

467 

83 

102 

66 

52 

73 

8 

AFI 

AEL 

ATO 

CHA 

AFO 

7 

14 

5 

5 

6 

0,7 

1,4 

0,5 

0,5 

0,6 

97 

85 

79 

89 

83 

a
 Área total da superfície; 

b 
Área da superfície externa; 

c  
Área da superfície microporosa.   
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4.2.4 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho 

 

Existem dois tipos de bandas de absorção, uma devido às vibrações internas dos 

tetraedros TO4, com T = Al, Si ou P, as quais não são sensíveis ao tipo de estrutura e as 

outras devido às vibrações externas do tetraedro que, ao contrário das anteriores, são 

sensíveis ao tipo de estrutura cristalina. A atribuição para as principais bandas na região de 

4000 – 400 cm
-1

 estão indicados na tabela 4.3, segundo (FLANIGEN, 1976).  

 

TABELA 4.3 Atribuições para as principais bandas dos espectros de FT-IR das amostras dos SAPOs 

 

            Número de onda (cm
-1

)                                                         Atribuições 

 

         3600 – 3200                                                    Deformação axial O-H (associado) 

 

         3200 – 2500                                                    Deformação axial O-H (quelato) 

 

         1250 – 950                                                      Estiramento Assimétrico – TI* 

 

         1150 – 1050sh                                                                          Estiramento Assimétrico – TE** 

 

         820 – 750                                                       Estiramento Simétrico – TE 

 

         720 – 650                                                       Estiramento Simétrico – TI 

 

         650 – 500                                                        Anel duplo - TE 

 

sh Ombro. 

 

* Vibrações das ligações internas aos tetraedros. 

 

** Vibrações das ligações externas aos tetraedros. 

 
Estiramento simétrico 

 

 

FIGURA 4.21 Exemplo ilustrativo do Estiramento Simétrico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Symmetrical_stretching.gif
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Foram realizadas caracterizações das amostras silicoaluminofosfáticas (SAPO-5; 

SAPO-11; SAPO-31; SAPO-34 e SAPO-41) analisadas por espectroscopia na região do 

infravermelho com transformada de Fourier. O intuito da análise foi à verificação das 

variações de intensidades das bandas características, com máxima absorbância em: 3828, 

3735, 3666, 3600 e 3534 cm
−1

, para o SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-

41, respectivamente.  

Essas bandas podem ser atribuídas a grupos de AlOH (JANIN et al, 1988); grupos 

de SiOH de impurezas de sílica extracristalinas (EISENBACH, 1975); grupos POH (PERI, 

1971) e dois tipos de SiOHAl (pontes hidroxílicos) (HALIK et al, 1988), respectivamente 

(HEDGE et al, 1988). A Figura 4.22 apresenta os espectros obtidos. 

 

FIGURA 4.22 Espectros de absorção de infravermelho FT-IR das amostras de: a) SAPO-5; b) SAPO-11; c) 

SAPO-31; d) SAPO-34; e) SAPO-41. 
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Os espectros de infravermelho foram obtidos na faixa de 4000 – 400 cm
-1

 com 

resolução de 4 cm
-1

, com auxílio do KBr, onde os líquidos orgânicos não poderiam conter 

água, já que o KBr é solúvel em água, e os espectros foram gerados em um equipamento 

espectrômetro de infravermelho com transformada de fourier, FT-IR Vertex.  

Os espectros vibracionais de Infravermelho apresentados na Figura 4.22 são 

bastante similares a resultados da literatura científica, demonstrando desta forma sua 

consistência (PRAKASH e UNIKRISHNAN, 1994).  

Os últimos dois picos resultam da substituição do silício pelo fósforo na estrutura 

silicoaluminofosfática, sendo o SAPO-5 aquele onde os picos apresentaram a maior 

intensidade. A distribuição dos grupos OH é bastante similar no SAPO-11, SAPO-31 e no 

SAPO-41 (onde duas bandas podem ser observadas, uma em 3735 cm
−1

 atribuído a grupos 

silício-hidroxila e uma outra em 3666 cm
−1

 devido a grupos fósforo-hidroxila), ao passo 

que no SAPO-5 evidencia-se a presença de múltiplas vibrações de grande intensidade. 

Esses resultados claramente indicam importantes diferenças no tipo de acidez, no que 

tangia a capacidade de retenção de bases encontrada nos catalisadores, nesse caso o SAPO-

5 apresentou a maior capacidade, dentre as amostras estudadas, em concordância com a 

maior área de superfície externa. 

 

4.2.5 Determinação da Acidez Superficial 

 

As medidas de acidez das amostras silicoaluminofosfáticas foram obtidas por 

adsorção de n-butilamina. A determinação da quantidade de amina retida em função da 

temperatura foi medida por termogravimetria e indicou a força e densidade dos sítios 

ácidos. 
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A amostra SAPO-5 foi, inicialmente, saturada com n-butilamina, posteriormente 

sendo submetida a uma dessorção numa termobalança, utilizando-se aproximadamente 15 

mg na análise. Esse experimento foi realizado com o objetivo de quantificar a massa de n-

butilamina adsorvida nos centros ácidos do material.  

A termodessorção de n-butilamina tem sido utilizada para a determinação relativa 

da distribuição de força dos sítios ácidos de diversos catalisadores, decompondo-se o perfil 

de dessorção em sítios “arbitrariamente” definidos como regiões: fracos (I), médios (II) e 

fortes (III) e medindo-se a área dos picos, em detrimento da utilização da temperatura 

máxima do pico. A área do perfil completo permite obter o número de sítios ácidos totais. 

A curva termogravimétrica da termodessorção de n-butilamina é mostrada na Figura 4.23. 

Pode-se observar uma acidez moderada, indício que a incorporação de silício 

ocorreu com sucesso e que esta teve a função de formar unidades Si-(OH)-Al, e em menor 

quantidade nas ilhas de silício, no qual os átomos de Al se encontram na interface entre 

elas.  

Estes estágios são importantes por se tratarem das perdas referentes aos centros 

ácidos médios e fortes, responsáveis pela maior parte das reações de craqueamento 

(KUEHNE et. al, 1997; NARAYANAN et. al, 1996). 
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FIGURA 4.23 Curvas TG/DTG apresentando a termodessorção de n-butilamina no SAPO-5. 

 

A amostra do SAPO-11 previamente saturada com n-butilamina, foi submetida a 

uma dessorção numa termobalança, utilizando-se uma massa de 70 mg de sólido na análise. 

Estes experimentos foram realizados com o objetivo de quantificar a massa de amina 

adsorvida nos sítios ácidos.  

As curvas TG/DTG da amostra de silicoaluminofosfato saturado com n-butilamina 

são mostradas na Figura 4.24 A amostra de silicoaluminofosfato apresenta três perdas de 

massa relacionadas à dessorção da amina fisicamente adsorvida e à dessorção da amina dos 

sítios ácidos. A densidade dos sítios ácidos foi determinada por meio da quantidade de n-

butilamina dessorvida, dividida pela massa da amostra, sendo o resultado expresso em 

mol/g. Pode-se observar na tabela 4.4 que a acidez moderada aumenta devido à 

incorporação do silício para formação do SAPO-11, enquanto a acidez referente aos sítios 

fracos diminui. 

Uma possível explicação para este fenômeno está no fato do mecanismo de 

substituição de silício na estrutura de um aluminofosfato, o qual causa formação de “ilhas 
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de silício” na estrutura. Para o SAPO-11, a acidez está associada aos átomos de Al 

presentes na interface entre estas ilhas e as regiões contendo somente Al e P. Desta forma, a 

incorporação de silício tende apenas a aumentar o tamanho desta ilha sem alterar 

significativamente a acidez. 
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FIGURA 4.24 Curvas da TG/DTG para dessorção da n-butilamina da amostra de SAPO-11. 

 

As curvas termogravimétricas da dessorção da n-butilamina, que são mostradas nas 

Figuras 4.25 a 4.27, possuem três estágios de perda de massa, que estão relacionadas à 

dessorção da amina dos centros ácidos com forças fracas, dessorção da amina dos centros 

moderados e dessorção da n-butilamina dos centros ácidos fortes. Esses estágios de perda 

de massa foram considerados da temperatura ambiente a 700 °C. 

As informações referentes a cada evento e sua respectiva perda de massa durante a 

remoção da n-butilamina dessorvida, foi dividida pela massa das amostras, sendo os 

resultados expressos em mmol/g. Esses dados foram apresentados na tabela 4.4. 
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FIGURA 4.25 Curvas da TG/DTG para dessorção da n-butilamina da amostra de SAPO-31. 

 

 

FIGURA 4.26 Curvas da TG/DTG para dessorção da n-butilamina da amostra de SAPO-34. 

 

 

FIGURA 4.27 Curvas da TG/DTG para dessorção da n-butilamina da amostra de SAPO-41.  
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TABELA 4.4 Faixas de temperatura e suas respectivas perdas de massa obtidas a partir das curvas TG/DTG 

Amostra             Faixa de Temperatura (°C)          Perda de Massa (%) 

Eventos              I               II             III                      I          II         III 

SAPO-5        30-103     103-532    532-700              11,5        4,5       4,2 

SAPO-11       30-150    150-400    400-680                4,7         3,3       1,8 

SAPO-31       30-260    260-500    500-700                 2            1,8      1,3 

SAPO-34       30-190   190-440     440-690                2,1          0,7      2,6 

SAPO-41       30-180   180-500     500-700                1,3          1,7      6,7 

 

Na Tabela 4.4 evidenciam-se alguns dados interessantes, bem como, relevantes à 

tese, no tocante aos dados obtidos das faixas de temperatura e suas respectivas perdas de 

massa. Alguns parâmetros importantes observados foram: altas temperaturas e maiores 

perdas de massa. Sendo que essas foram observadas com maior ênfase, respectivamente no 

SAPO-5 e SAPO-11. 

De um modo geral, reações com catalisadores de FCC possibilitam indicar os 

melhores sítios catalíticos. Ou seja, no caso em específico das amostras estudadas, a ideia 

era a de verificar qual seria a amostra mais efetiva, quando observada a melhor tendência 

de adsorver um maior percentual de base. Nesse caso, valeria a regra de que quanto melhor 

as retenções da base, maior seriam a quantidade de sítios ácidos. Consequentemente a força 

seria também maior. 
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4.2.6 Análise Térmica 

 

A calcinação é uma etapa muito importante na obtenção de materiais do tipo 

silicoaluminofosfato de alta qualidade, nessa etapa é removido todo o direcionador da 

estrutura. A termogravimetria é uma técnica, que pode ser utilizada para determinar as 

melhores condições de calcinação, visando à remoção de todo o material orgânico e 

também a preservação da estrutura bem ordenada. Um esquema representativo da remoção 

típica do direcionador dos poros dos materiais microporosos pode ser visualizado na Figura 

4.28.  

 

FIGURA 4.28 Esquema representativo da remoção do direcionador dos poros de materiais. 

 

Visando a remoção de todo o material orgânico, bem como a preservação da 

estrutura do material (SAPO-5) de forma bem ordenada foi utilizada a termogravimetria, 

como pode ser visto na Figura 4.29, onde foram observadas três perdas de massa. A 

primeira perda, referente à água fisissorvida nos poros do material que ocorreu entre 30 e 

150 °C, ou ainda, a saída de moléculas do direcionador a baixas temperaturas, o que 

explicaria a intensidade da perda; a segunda refere-se às moléculas do direcionador nos 

poros do material que ocorre entre 150 e 350 °C e a terceira perda de massa é devido às 

moléculas do direcionador protonadas que ocorreu na faixa de 350 a 550 °C, (Brito et al., 

2007).  
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As curvas TG e DTG do SAPO-5 calcinado podem ser vistos na Figura 4.30. Como 

pode ser observado, ocorre apenas uma perda de massa, que está relacionada com a saída 

de água adsorvida, que acontece a aproximadamente 150 °C. 

 

FIGURA 4.29 Curva Termogravimétrica da amostra de SAPO-5 não calcinada. 

 

 

FIGURA 4.30 Curva Termogravimétrica da amostra de SAPO-5 calcinada. 
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A Figura 4.31 mostra as curvas TG e DTG para a amostra do SAPO-11 na forma 

não calcinada em três razões de aquecimento distintas (β = 5, 10 e 20 
o
C.min

-1
). Como se 

pode observar nas curvas foram obtidos tipicamente três eventos de perda de massa. Esses 

eventos são atribuídos a: 

 

 Na faixa de 30-150 
o
C - dessorção de água intracristalina; 

 

 Na faixa de 150-300 
o
C - remoção das moléculas direcionadoras fisicamente 

adsorvidas; 

 

 Na faixa de 300-400 
o
C - foi associada a decomposição da molécula di-

isopropilamina em propeno e amônia (degradação Hoffman), como informado por 

Biaglow et al (1991). & Parrillo et al (1992). 
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FIGURA 4.31 Curvas TG/DTG da amostra de SAPO-11 não calcinada obtida em diferentes razões de 

aquecimento. 
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A diferença do percentual de perda de massa entre o material relativa à primeira 

etapa, remoção de água fisissorvida nos poros do material, pode ser atribuída à umidade 

que a amostra foi exposta antes da análise termogravimétrica.  

Existe a possibilidade, também, de na amostra SAPO-11, esse percentual de perda 

de massa estar relacionada à saída de moléculas do direcionador a baixas temperaturas, o 

que explicaria a variação no segundo evento. Para entender melhor o comportamento 

térmico desses materiais na região de decomposição do direcionador, optou-se por um 

estudo cinético segundo o modelo proposto por Vyazovkin (1988).  

 

FIGURA 4.32 Curvas TG/DTG da amostra de SAPO-11 calcinada, obtida em diferentes razões de 

aquecimento. 
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TABELA 4.5 Temperaturas para a remoção de DIPA (ºC) (SAPO-11) 

 

A Figura 4.33 apresenta a curva de energia de ativação aparente para a remoção da 

DIPA, do SAPO-11 e seu valor: 158,91 kJ.mol
-1

.  
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FIGURA 4.33 Energia de ativação aparente para remoção da DIPA no SAPO-11. 

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 

Time 

(min)  

10 160 167 188 201 213 224 236 251 326 362 392 

20 151 159 179 192 203 214 226 241 320 358 389 

30 147 154 174 187 198 209 220 236 316 356 387 

40 143 150 170 183 195 205 217 232 314 354 386 

50 140 147 167 180 192 202 214 229 312 353 385 

60 138 145 165 178 189 200 211 227 310 352 384 

70 137 144 163 176 188 198 209 225 309 351 383 

80 135 142 162 175 186 196 208 223 307 351 383 

90 134 141 160 173 184 195 206 221 306 350 382 

100 133 139 159 172 183 193 205 220 305 349 382 

110 131 138 158 171 182 192 204 219 305 349 381 

120 130 137 157 170 181 191 203 218 304 348 381 
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As Figuras 4.34 a 4.36 mostram as curvas TG e DTG para as amostras do SAPO-31, 

SAPO-34 e SAPO-41 na forma não calcinada em três razões de aquecimento distintas (β = 

5, 10 e 20 °C.min-1).  

 Na faixa de 30-130 °C - dessorção de água fisissorvida nos poros do material; 

 Na faixa de 130-450 °C - remoção das moléculas direcionadoras; 

 Na faixa de 450-650 °C – decomposição das moléculas, com liberação de água 

intersticial. 

 
FIGURA 4.34 Curvas TG/DTG da amostra de SAPO-31 não calcinada, obtida em diferentes razões de 

aquecimento. 

 

 
FIGURA 4.35 Curvas TG/DTG da amostra de SAPO-34 não calcinada, obtida em diferentes razões de 

aquecimento. 
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FIGURA 4.36 Curvas TG/DTG da amostra de SAPO-41 não calcinada, obtida em diferentes razões de 

aquecimento. 

 

A diferença do percentual de perda de massa entre os materiais relativa ao SAPO-

31, remoção de água fisissorvida nos poros dos materiais, pode ser atribuída à umidade que 

cada amostra foi exposta antes da análise termogravimétrica. Uma vez que trata-se de água 

fisicamente adsorvida e os materiais a base de aluminosilicatos são extremamente 

susceptíveis à umidade.  

A variação no percentual de perda de massa apresentada no SAPO-34 associado à 

etapa de liberação de água intersticial e pode ser um indicativo de que o alumínio 

incorporado ao gel de síntese do material silicoaluminofosfático interfere.  

O alumínio pode ser incorporado à rede, tanto no interior da rede quanto na 

superfície do material. As amostras contendo a menor quantidade de alumínio, ou seja, no 

SAPO-41 foram as que apresentaram menor perda de massa, podendo indicar que há uma 

menor concentração de alumínio na superfície do material. 
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TABELA 4.6 Temperaturas para a remoção do direcionador orgânico (SAPO-31) 

 

 

 

TABELA 4.7 Temperaturas para a remoção do direcionador orgânico (SAPO-34) 

% 10  30  50  70  90  99 

Time 

(min)  

10 273  305  322  341  429  521 

20 261  293  309  328  418  506 

30 254  286  302  321  412  498 

40 249  282  297  316  408  492 

50 246  278  293  312  405  488 

60 243  275  290  308  402  484 

70 240  273  288  306  400  481 

80 238  271  286  303  398  478 

90 237  269  284  301  396  476 

100 235  267  282  300  395  474 

110 234  266  280  298  393  472 

120 232  265  279  296  392  471 

% 10  30  50  70  90  99 

Time 

(min)  

10 283  305  323  359  442  518 

20 271  290  308  350  433  508 

30 264  282  300  345  428  502 

40 259  276  294  341  425  498 

50 256  272  290  339  422  495 

60 253  269  286  337  420  492 

70 250  266  284  335  418  490 

80 248  263  281  333  417  488 

90 246  261  279  332  415  487 

100 245  259  277  331  414  485 

110 243  257  275  329  413  484 

120 242  256  274  328  412  483 
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TABELA 4.8 Temperaturas para a remoção do direcionador orgânico (SAPO-41) 

 

4.3 Avaliações das Propriedades Catalíticas 

 

4.3.1 Testes catalíticos de craqueamento do n-hexano 

 

Os testes catalíticos de craqueamento do n-hexano foram realizados com o 

objetivo de avaliar a conversão e seletividade dos catalisadores, bem como, promover a 

desativação das amostras silicoaluminofosfáticas (SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 

e SAPO-41) por deposição de produtos carbonáceos (coque) nos microporos dos 

catalisadores. 

 

% 10  30  50  70  90  99 

Time 

(min)  

10 269  303  319  338  435  531 

20 260  295  309  328  428  521 

30 255  290  304  323  423  516 

40 251  286  300  319  420  512 

50 249  284  297  316  418  509 

60 246  281  295  313  416  507 

70 245  280  293  311  414  505 

80 243  278  291  309  413  503 

90 242  277  290  308  412  502 

100 240  276  288  306  411  501 

110 239  274  287  305  410  499 

120 238  273  286  304  409  498 
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FIGURA 4.37 Exemplo de um cromatograma típico da análise dos produtos da reação de craqueamento de n-

hexano. 

 

De acordo com os cromatogramas, nas reações feitas com os materiais 

silicoaluminofosfáticos, obtiveram-se os seguintes produtos: eteno, isobutano, 1- buteno, n-

butano, 2-buteno-trans, 2-butenos-cis, n-pentano e isopentano. Segundo dados da literatura 

(CHEN e MANOS, 2004), as reações de craqueamento de n-hexano tendo assim um tempo 

de vida muito pequeno durante o ciclo catalítico, causando desta forma a desativação dos 

catalisadores em estudo como esperado para aplicação do estudo cinético de regeneração. 

As Figuras 4.38 e 4.39 mostram alternadamente os gráficos de conversão e da 

seletividade dos produtos para as reações de craqueamento sobre os catalisadores. 
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 FIGURA 4.38 Conversão em função do tempo de reação para as amostras silicoaluminofosfáticas. 

 

FIGURA 4.39 Seletividade dos produtos em função do tempo de reação para as amostras 

silicoaluminofosfáticas. 
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A Figura 4.39 apresenta os resultados de seletividade para C3 e C4 

respectivamente, onde se verifica que a produção de propano é bem maior que a de propeno 

para todas as amostras. No caso de C4 não há formação de olefinas, apenas butano e 

isobutano. A obtenção destes resultados se deve provavelmente a reações de transferência 

de hidrogênio ou hidreto (SOUZA e AGUIAR, 1999) do coque formado, migrando até os 

sítios ácidos ativos e saturando as olefinas fisissorvidas (na forma de íon carbênio), 

formando preferencialmente alcanos. 

A Figura 4.39 também mostra, através dos dados de seletividade dos produtos 

reacionais ao longo do tempo de reação, como se comportou a razão das parafinas totais em 

relação às olefinas totais (r (P/O)), n-butano em relação à isobutano (r (n-but/isob)), relação 

entre 1-buteno e 2-butenos (r (1-but/2but)) e relação entre 2-buteno-trans e 2-buteno-cis (r 

(trans/cis)) através das seguintes equações: 
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Como se pode observar na Figura 4.39 sempre foi obtido às razões de parafinas em 

relação à olefinas abaixo de um, indicando uma predominância de produtos olefínicos 

como: 1-buteno, 2-buteno-trans e 2-buteno-cis.  

Foram observadas altas razões n-butano/isobutano indicando que reações de 

isomerização de cadeia de n-butano ocorreram em pequena escala. Isto também pode ser 

confirmado pela visualização dos gráficos de seletividade de produtos, onde o isobutano 

aparece sempre como produto obtido em menores quantidades. Em relação à razão entre 1-

buteno e 2-butenos e 2-buteno-trans e 2-buteno-cis, pode-se observar que houve na maioria 

dos casos a seguinte regra de seletividade: propano > isobutano > n-butano > isopenteno > 

n-penteno > 2-buteno-trans > 2-buteno-cis > n-pentano > isopentano. 

 
 TABELA 4.9 Dados relativos à distribuição de produtos 

 

       Componente                                                           Fração mássica (%) 

 

        

         eteno                                                                              0,2567 

 

        propano                                                                          0,6532 

 

        isobutano                                                                       0,0362 

 

       1buteno                                                                          0,0513 

 

       n-butano                                                                        0,0468 

 

       2 buteno-trans                                                               0,0430 

 

       2buteno-cis                                                                   0,0299 

 

       Isopentano                                                                    2,3738 

 

       n-pentano                                                                     2,8615 

 

       n-hexano                                                                       93,6419 
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4.3.2 Cinética de Regeneração  

 

O estudo de regeneração dos catalisadores coqueados (neste sub-capítulo em 

específico, apenas do SAPO-11 e SAPO-31, baseados em questões referentes à área de 

superfície específica e de porosidades) foram feitos em uma termobalança, Mettler 

TG/SDTA 851 usando três razões de aquecimento distintas (β = 5, 10 e 20 
o
C.min

-1
) com 

fluxo de ar de 120 cm
3 

min
-1

 e a massa dos catalisadores coqueados de aproximadamente 

0,01g (para cada um) nesse experimento. 

 As curvas TG/DTG das amostras coqueadas são mostradas nas Figuras 4.40 e 

4.41. A partir dessa temperatura, inicia-se a remoção dos compostos orgânicos leves no 

primeiro evento entre 30 a 150
o 

C, para o segundo, de 400 a 750
o 

C refere-se à 

decomposição do coque depositado nos poros dos catalisadores. 
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FIGURA 4.40 Curvas de TG/DTG para o SAPO-11 coqueado na razão de aquecimento β=10 
0
C min

-1
 com o 

fluxo de ar contínuo de 120 cm
3
 min

-1
. 
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FIGURA 4.41 Curvas de TG/DTG para o SAPO-31 coqueado na razão de aquecimento β=10 °C min
-1

 com o 

fluxo de ar contínuo de 120 Cm
3
 min

-1
. 

 

A energia de ativação (Ea) é calculada em função do α (conversão) e T 

(temperatura) aplicando-se Vyazovkin (model-free kinetic method). Com base nessas 

afirmações, obtiveram-se os valores de energia de ativação de 147,7 KJ mol
-1

e 270 KJ mol
-

1 
para o SAPO-11 e SAPO-31, respectivamente, representados nas Figuras 4.42 e 4.43.  
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FIGURA 4.42 Curva de energia de ativação do SAPO-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.43 Curva de energia de ativação do SAPO-31. 
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FIGURA 4.44 Curvas de TG da amostra de SAPO-11 coqueada nas razões de aquecimento: a - 5, b - 10 e c - 

20 
0
C min

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.45 Curvas de TG da amostra de SAPO-31 coqueada nas razões de aquecimento: a - 5, b - 10 e c - 

20 
0
C min

-1
. 

 

Observa-se que o tempo de conversão diminui consideravelmente em função da 

temperatura. Desta forma é possível prever a temperatura para a remoção do coque em 

função do tempo podendo-se estimar a temperatura ideal para a remoção do coque na 

Tabela 4.10. 
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TABELA 4.10 Temperatura (°C) para remoção do coque do SAPO-11 em função do tempo em diferentes 

conversões 

Tempo/ 

min 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

10 - 446,57 477,74 500,06 518,31 535,00 551,36 568,48 589,43 

20 - 431,49 459,62 479,16 494,40 509,12 523,12 538,12 556,45 

30 - 422,96 449,41 467,45 481,07 494,73 507,48 521,36 538,31 

40 - 417,03 442,34 459,35 471,89 484,84 496,75 509,88 525,91 

50 -  436,95 453,20 464,92 477,35 488,63 501,20 516,55 

60 - - 432,61 448,25 459,33 471,33 482,12 494,25 509,06 

70 - - 428,98 444,11 454,66 466,32 476,70 488,47 502,84 

80 - - 425,86 440,57 450,67 462,03 472,07 483,53 497,53 

90 - - 423,14 437,47 447,18 458,29 468,04 479,23 492,91 

100 - - 420,72 434,72 444,09 454,97 464,46 475,42 488,82 

110 - - 418,54 432,25 441,31 452,00 461,26 472,01 485,16 

120 - - 416,57 430,01 438,80 449,31 458,36 468,93 481,84 

130 - - - 427,97 436,50 446,85 455,71 466,11 478,82 

140 - - - 426,09 434,39 444,59 453,27 463,52 476,05 

150 - - - 424,34 432,44 442,49 451,02 461,13 473,48 

160 - - - 422,72 430,62 440,55 448,93 458,90 471,10 

170 - - - 421,20 428,92 438,73 446,97 456,82 468,87 

180 - - - - - - - - - 

 

Foi observado que para remover-se 90% de coque depositado no catalisador durante 

o período de 1h, foi necessário aquecer-se a 509,06 °C a amostra coqueada deste 

silicoaluminofosfato, sob atmosfera dinâmica de ar. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 Foram concluídos com êxito na tese os estudos referentes à regeneração das 

amostras, (SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41), utilizando o ciclo 

de desativação/regeneração das amostras, através do modelo cinético de Vyazovkin. 

Possibilitando o uso de uma técnica inovadora no que tange ao ciclo de regeneração 

de catalisadores de FCC, do tipo silicoaluminofosfático.  

 

 No presente trabalho foram realizadas com sucesso as sínteses dos materiais 

silicoaluminofosfáticos (SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41), que 

de acordo com os ótimos resultados encontrados para estas estruturas pode-se 

afirmar que se tratam como rotas de síntese confiáveis, obtendo-se assim materiais 

com características que permitem ser aplicados como catalisadores em diversas 

reações de interesse industrial, compatíveis com suas propriedades; 

 

 O sucesso da síntese dos catalisadores (SAPOs) pode ser constatado através do uso 

das técnicas de raios-X, onde a estrutura cristalina pode ser examinada, onde 

percebe-se que são isentos da fase amorfa e possuem áreas superficiais similares às 

relatadas na literatura;  
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 Os resultados de caracterização por difratometria de raios-X indicaram que as 

amostras (SAPO-5, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-34 e SAPO-41) obtiveram uma 

excelente cristalinidade, na formação da fase típica dos silicoaluminofosfatos: AFI; 

AEL; ATO; CHA e AFO. Inclusive foram observados os picos característicos que 

variaram de acordo com as amostras analisadas; 

 

 As microscopias eletrônicas de varredura mostraram que as amostras apresentaram 

estruturas cristalinas com agregados bem definidos que juntamente com a presença 

de cristais com seus respectivos arranjos tridimensionais geométricos, 

especialmente cúbicos e ortorrômbicos, bem como, com aspectos porosos, 

asseguraram ainda os resultados apresentados pela difratometria, como sendo 

compatíveis com a literatura científica;  

 

 A partir das análises de espectroscopia na região do infravermelho foi possível 

identificar as frequências vibracionais e suas respectivas atribuições referentes aos 

grupos funcionais inorgânicos referentes à estrutura; 

 

 Por meio dos espectros de absorção na região do infravermelho foi possível 

observar que os materiais apresentaram as bandas características para o 

silicoaluminofosfato, os espectros de FT-IR apresentaram bandas características 

desta família de materiais AFI; AEL; ATO; CHA e AFO, que caracterizam a 

existência de ligações do tipo Al-O, P-O e Si-O, corroborando a obtenção adequada 

desta família; 
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 Com base nas análises de adsorção de nitrogênio a 77K dos suportes foi observado 

que as isotermas de adsorção e dessorção apresentam-se com perfis do tipo I, nos 

casos do: SAPO-11 e SAPO-41 e do tipo IV, nos casos do: SAPO-5, SAPO-31 e 

SAPO-34, segundo a classificação de Brunauer, as quais são características de 

materiais microporosos e mesoporosos, respectivamente; 

 

 A concentração e a força dos sítios ácidos tem papel fundamental na atividade e na 

estabilidade dos catalisadores. A relação entre ambos comanda a seletividade nas 

reações de craqueamento; 

 

 A amostra SAPO-11 apresentou devido à incorporação do silício na rede da 

estrutura, dois tipos de acidez fracas na faixa de temperatura que varia de 150 a 336 

o
C e uma acidez moderada que foi vista no terceiro evento das curvas TG/DTG na 

faixa de 336 a 470
o 

C com centros ácidos capazes de reter n-butilamina à 

temperatura de até 470
o 

C;  

 

 Com o modelo de cinética livre proposto por Vyazovkin foi possível à determinação 

das melhores condições de calcinação dos materiais sintetizados; 

 

 A determinação das melhores condições de calcinação em atmosfera de ar foi 

estabelecida por TG a uma razão de aquecimento de 10ºC.min
-1

; 
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 As curvas TG/DTG das amostras silicoaluminofosfáticas obtidas após a síntese 

hidrotérmica, indica que a maior parte do direcionador orgânico é removida, em 

atmosfera inerte, por volta de 550 °C, contudo há uma pequena perda de massa 

acima desta temperatura, provavelmente, associada a remoção de coque. A partir 

destes resultados, adotou-se um procedimento de calcinação para remoção do 

direcionador, que consiste de duas etapas, a primeira em atmosfera inerte e a 

segunda em atmosfera oxidante; 

 

 O uso de n-hexano como molécula modelo permitiu o tipo de mecanismo envolvido, 

para as reações de craqueamento; 

 

 O coque presente nos sítios ativos, adsorvidos reversivelmente, determina a queda 

da atividade do catalisador, portanto fez-se mister encontrar os mais adequados 

parâmetros termogravimétricos para eliminá-los dos poros dos catalisadores, sem 

danificar suas devidas estruturas; 

 

 Os cromatogramas indicaram a diminuição de algumas substâncias, que devem ser 

compostos oxigenados, ressaltando a desoxigenação desses produtos pelo 

catalisador; 

 

 Os produtos obtidos a partir dos testes catalíticos do craqueamento do n-hexano 

foram propano, isobutano, 1-buteno, n-butano, 2-buteno-trans e 2-butenos-cis, 

isopentano, n-pentano, sendo preferencial a formação de isopenteno; 
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 Foram observados, em todos os casos, que nos primeiros 10 minutos de reação 

foram obtidos os maiores valores de conversão, caindo bruscamente até alcançar 

uma estabilidade normalmente após 20 minutos de reação; 

 

 Com base na distribuição dos produtos foram obtidas sempre razões de parafinas em 

relação à olefinas abaixo de um, indicando uma predominância de produtos 

olefínicos (1-buteno, 2-buteno-trans e 2-buteno-cis), e altas razões n-

butano/isobutano indicando que reações de isomerização de cadeia de n-butano 

ocorreram em pequena escala.  

 

 Podem-se visualizar os gráficos de seletividade de produtos, onde o isopenteno 

aparece sempre como produto obtido em menores quantidades. Em relação à razão 

entre 2-buteno-trans/2-buteno-cis, pode-se observar que houve na maioria dos casos 

a seguinte regra de seletividade: 2-buteno-trans > 2-buteno-cis > 1-buteno. 

 

 Para determinar a regeneração e a remoção do coque foi aplicado o método cinético 

Vyazovkin (Model Free Kinetics). 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este capítulo delineia como propostas para trabalhos futuros algumas ideias, que 

foram obtidas no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, onde se percebeu que alguns 

aspectos, dos materiais em estudo, necessitavam de melhor investigação. Os completos 

esclarecimentos, desses pontos mencionados, permitem conhecimentos mais detalhados 

destes materiais de forma a destiná-los a um maior aproveitamento industrial. As seguintes 

sugestões visam completar e expandir o conhecimento sobre esses catalisadores, 

recomendando-se caracterizá-los através de outras técnicas, tais como: Redução a 

Temperatura Programada (RTP), Fluorescência de Raios-X (FRX), Microscopia Eletrônica 

de Transmissão (MET) e Espectroscopia Fotoelétrica de Raios-X (EFX). Bem como: 

 

 Utilizar outras técnicas de medida de acidez, como adsorção de piridina ou amônia 

seguida de espectroscopia de infravermelho, para estudar a natureza dos sítios 

ácidos (Bronsted ou Lewis), presentes na superfície dos catalisadores; 

 

 Testar os catalisadores em outras reações modelo para avaliar a sua eficiência em 

alguns processos industriais tais como: isomerização do xileno, hidroisomerização, 

etc. variando a velocidade espacial e temperatura de reação; 

 

 Estudar as propriedades de troca iônica dos diferentes tipos de 

silicoaluminofosfatos, para avaliar a possível introdução de metais nesse processo 

de modo a gerar catalisadores para utilização em reações bifuncionais; 
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 Estudo mais detalhado da regeneração destes materiais utilizando-se outras técnicas; 

 

 Realizar estudos de estabilidade térmica e hidrotérmica visando melhorar esta 

estabilidade frente a condições agressivas de reação, sob a presença de vapor de 

água, altas pressões e temperaturas. 

 

 Avaliar as propriedades catalíticas de todos os silicoaluminofosfatos, para melhor 

compreensão da atividade catalítica do material sólido microporoso. 

 

 Executar análise térmica microcalorimétrica em amostras silicoaluminofosfáticas, 

ausente de direcionadores orgânicos, na forma não calcinada, com o objetivo de 

interpretar as reações múltiplas observadas na desobstrução dos poros, através do 

tratamento térmico. 

 

 Realizar análise química elementar nos catalisadores silicoaluminofosfatos, com a 

finalidade de compreender a composição química do material sólido. 

 

 Caracterizar os diferentes catalisadores por XANES e EXAFS. 

 

 Fazer um estudo da viabilidade técnico-econômica do processo de isomerização 

desses catalisadores a nível industrial. 
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 Estudar a resistência ao envenenamento por enxofre presente na carga de 

catalisadores bifuncionais sintetizados. O envenenamento por enxofre é um dos 

principais motivos de desativação de catalisadores. 

 

 Estudar a influência e utilização de diferentes tipos de suportes, na atividade e 

distribuição dos produtos de seletividade. 
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Synthesis, characterization and catalytic properties of SAPO-11 molecular sieve synthesized in 

hydrothermal media using di-isopropylamine as template   
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Abstract 

 

A microporous SAPO-11 Molecular sieve was successfully synthesized by the hydrothermal method, using a 

single agent, as an organic template: di-isopropylamine (DIPA). The obtained solid was calcined at 550° C for 

three hours, after which the flow of nitrogen was exchanged for that of synthetic air and submitted for another 

ten hours of calcination, so as to remove the single agent: di-isopropylamine, which after the removal of the 

template could be observed by the high crystallization of the sample, Furthermore the molecular sieve was 

characterized by XRD, FT-IR, SEM, TG-DTG and N2. adsorption desorption (BET analysis). The obtained 

catalyst proved to have a high potential catalytic activity and selectivity, through the obtained characterization 

results, exhibiting good hydrothermal stability. The catalytic performance of SAPO-11 was tested by the 

deactivation/regenerability of the coked sample, furthered by cracking of n-hexane reaction and high olefins 

selectivity were obtained.  

 

Keywords: microporous materials; SAPO-11; characterization; molecular sieves. 
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1. Introduction 

 

Silicoaluminophosphate molecular sieves denoted as SAPO were synthesized by Lok et al. [1-2] and 

composed of strictly alternating AlO4, PO4 and SiO4 tetrahedra. Among these SAPO materials, SAPO-11 has 

the AlPO4-11 (AEL) topology, comprising of unidirectional, non-intersecting, 10-membered ring channels. 

with elliptical pore apertures of 0.39 nm_0.63 nm [3].  

 

Silicoaluminophosphates are an important class of adsorbents and catalytic materials generated by 

the introduction of silicon into its respective aluminophosphate phase framework [4-7]. This isomorphic 

substitution can occur by a replacement of one aluminum by one silicon (SM1), replacement of one 

phosphorous by one silicon (SM2), or replacement of aluminum-phosphorous pairs by two silicon (SM3) [7]. 

The catalytic activity and medium acid sites can be generated in SAPO-11 by isomorphic substitution of 

silicon or transition metals for aluminum and phosphorous on its surface [8-12]. And many research works 

have been reported relating to the synthesis and crystallization mechanism [13-15]. 

 

It is well known that template plays important roles in the synthesis of molecular sieves, such as 

structure-directing, space-filling and charge-compensating roles [16-18]. One template may produce 

molecular sieves with different structures by varying the synthetic conditions; and one type of molecular sieve 

could also be synthesized in the presence of different organic templates [17]. The elemental composition, 

local microscopic structure and morphology of one specific molecular sieve may change with the use of 

different templates.  

 

Therefore, SAPO-11 molecular sieve is usually synthesized through traditional static hydrothermal 

crystallization at 160–220° C using a single agent, such as, di-isopropylamine as structure-directing template, 

H3PO4 as source of P, pseudoboehmite as source of Al and silica sol or tetraethylorthosilicate (TEOS) as 

source of Si. The crystal morphology of SAPO-11 synthesized by the traditional hydrothermal method often 

exhibits pseudospherical or orthorhombic aggregates of cubic plates ranging from 3 to 10 μm owing to the 

rapid congregativeness of crystal nuclei [19–21]. 
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Table 1. Physicochemical properties of SAPO-11 molecular sieve 

Sample 
ABET (m

2
g

-1
) Microporous 

Volume (mL/g) 

Pore size 

(Å) 

Pore diameter / 

(nm) 

Relative 

crystallinity (%)  Stotal
a
 Smicro

b
 Sext

c
 

SAPO-11 239 173,11 65,9 0,088 14 1,4 85,9 

a
total surface area; 

b
external surface area; 

c
microporous surface area.   

 

 

Fig. 1. Isotherms of adsorption of N2 and distribution of pore diameter of microporous SAPO-11.  

 

In this present work, the SAPO-11 molecular sieve after the hydrothermal method of synthesis was 

washed with distilled water, dried and calcined with the intention of easing the removal of the template agent 

from the micrpores of the catalyst, and furthermore submitted to characterization through: XRD, SEM, FT-IR 

TG-DTG and N2. Adsorption desorption (BET analysis). The catalytic performance of the sample in 

deactivation/regenerability of the coked sample, furthered by cracking of n-hexane reaction was also tested. 

The aim of this present work was to obtain results that indicate that the SAPO-11 molecular sieve has a high 

potential in relation to its catalytic activity and selectivity. 
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Fig 2. XRD pattern of a SAPO-11 molecular sieve synthesized by the hydrothermal method. 

 

   

   

Fig 3. SEM images of a SAPO-11 molecular sieve synthesized by the hydrothermal method. 
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2. Experimental 

 

2.1 Preparation of the SAPO-11 molecular sieve 

 

The SAPO-11 molecular sieve sample was synthesized by the hydrothermal method and prepared as 

follows. First, pseudoboehmite (70 wt% Al2O3) was dissolved in the distilled water and remained under 

magnetic stirring during a period of 30 min, afterwards mixed with orthophosphoric acid (85 wt% H3PO4) 

which was added dropwise in the remaining distilled water, and kept a Silicoaluminophosphate (SAPO-11) 

was synthesized by the hydrothermal method, starting from inorganic sources of precipitated silica, 

pseudobohemite (Catapal), 85% orthophosphoric acid (Merck), and water. Di-isopropylamine (Riedel) was 

used as the organic template. The as-synthesized products were washed, centrifuged, filtered, dried at 120°for 

3 h, and then calcined at 550°C for another 10 h in air in order to remove the template.  

 

2.2 Characterization 

 

Powder X-ray diffraction patterns (XRD) was recorded on a SHIMADZU-6000 diffractometer, using 

the CuKa (k = 1.5404 A) radiation at 40 kV and 30 mA with a scanning rate of 2 °/min.  

The morphology of the products was examined by a Cambridge S-360 scanning electron microscope 

(SEM). The composition of the final material was determined by sequential X-ray Fluorescence Spectrometer 

(SHIMADZU, XRF-1800). 

The characterization of surface area and pore volume of the SAPO-11 molecular sieve was 

performed by using N2 adsorption-desorption at -196 °C, in a NOVA 2000 Quantachrome Instruments surface 

are & pore size analyzer automatic adsorption apparatus. Samples were outgassed at 350°C for 3 h under a 

vacuum of 1.33 x 10
-3

 Pa prior to N2 physisorption. The BET surface areas of the samples (ABET) were 

calculated by applying the BET equation [22] to N2 adsorption data in relative vapor pressure (p/p0) range of 

0.05–0.30. The cross-sectional area of N2 molecule was taken as 14.0 Å. The pore volume (Vp) of the 

catalysts were obtained by extrapolating the upper parts of the desorption branches of the N2 adsorption–

desorption hysteresis loops to the relative pressure (p/p0) of 1.0 [23]. The mean pore diameter (d) of the 
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SAPO-11 molecular sieves were calculated with d = 4Vp/ABET assuming a cylindrical pore model. The pore 

size distributions in the pore diameter range of 1.5–100 nm of the samples were obtained by applying the 

expanded BJH equations [24] to the N2 desorption branches of the hysteresis loops. Size distribution of 

microspores was determined by the HK method, and the external surface areas of the samples were calculated 

by the t-plot method [25]. 

The IR spectrum of the synthesized molecular sieves was recorded on a Nicolet Magna-IR 560 

E.S.P. spectrometer in rang of 4000–400 cm
-1

 using KBr as reference. To avoid the effect of water, the 

samples were treated at 120°C for a period of 2 h. 

The thermal analysis was performed on a Mettler Toledo TGA/SDTA 851 analyzer with the 

temperature programmed-rates of 5, 10 and 20° C/min under air flow.  

 

2.3 Catalyst Testing 

 

The catalytic performance of SAPO-11 was tested by the deactivation/regenerability of the coked 

sample, furthered by cracking of n-hexane reaction. It was carried out with a fixed-bed reactor at atmospheric 

pressure. 200 mg of catalyst was loaded into the reactor. The sample was pretreated with nitrogen flow of 35 

ml / min, at 400° C for 2 h. Upon activation of the catalyst, the vapors of n-hexane are encompassed to reach 

the micro-reactor where the reaction occurred. The reactor operated at a ratio F / W (molar flow of reactant 

per gram of catalyst) of 0.85 mmol / hg. The volume flows were measured at the output of the reactor by a 

digital flow meter model ADM 1000 (Micronal). The products were analyzed on-line by a Varian GC3800 

gas chromatograph equipped with a FID detector and a Poraplot Q-HT capillary column.  

 

Fig. 4. Schematic array of zeolites with AEL structure, such as SAPO-11 
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3. Results and discussion  

 

Fig 5. FT-IR spectrum of a SAPO-11 molecular sieve synthesized by the hydrothermal method. 

 

3.1 Microstructural Properties 

 

3.1.1 XRD 

 

The X-ray powder diffraction patterns of the sample synthesized by hydrothermal media, SAPO-11 

are shown in Fig.2. The characteristic peaks of the SAPO-11 phase (i.e. 2u = 7.4°, 8.1°, 9.5°, 13.1°, 15.6°, 

19.8°, 21.0°, 22.1°-23.2°) were observed for all samples, and were very similar to those reported for SAPO-11 

[25]. Among other peaks that were observed, one in 7.4° was reported, indicating that the samples were 

almost entirely free from phase impurities. The high intensity of XRD peaks indicated that the sample was 

highly crystalline. A result that was furthermore corroborated when the cristallinity of the sample was found 

to be 95%. The X-ray powder diffraction patterns identified that the sample synthesized from aqueous media 

possessed the AEL structure. 

 

3.1.2 FT-IR Spectra 

 

In agreement with the XRD data, the infrared spectra displayed the gradual formation of SAPO-11 

molecular sieves. In figure 5, the bands at 1636 and 1649 cm
-1

 detected during the aging period are assigned 
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to the C–H bending modes of the template. At the initial period of aging, i. e. aged for 0 min, some 

characteristic bands of amorphous phase were observed such as 540, 636 and 730 cm
-1

. With the aging time 

increasing, the bands of amorphous phase weakened. When the nuclei of SAPO-11 molecular sieves were 

formed, the characterization absorbed bands of SAPO-11 sharpened as the aging process further proceeded, 

implying that the SAPO-11 crystals were growing up with time. 

 

Morphological Properties 

3.1.3 SEM 

 

The morphology of the sample synthesized by hydrothermal media was characterized by the 

scanning electron micrographs. As shown in Fig. 3, there was little difference in the crystal morphology 

between SAPO-11 (c) and SAPO-11 (nc). Both of them exhibited pseudo-spherical aggregates ranging from 7 

to 10 mm assembled from cubic plate small crystallites. Another interesting observation that could be made is 

that an orthorhombic geometrical pattern was observed in some of the micrographs, which denotes the 

microporous structure of the SAPO-11 sample. 

 

3.1.4 Surface Area  

 

The specific surface area (BET), microporous surface area and external surface area of the samples 

are listed together with the total microporous volume, mean pore diameter, pore size and relative cristallinity 

of the samples that were measured. During crystallization, Si was released slowly from the silica sol and the 

organic phase to the aqueous phase, so that the Si content of SAPO-11 was low. During the synthesis of 

SAPO-11, the framework of SAPO-11 is identical to that of AlPO-11 with AEL type structure. The cavity 

volume consists of nonintersecting elliptical 10 membered ring pores of 0.39 nm _ 0.63 nm. The N2 

adsorption–desorption isotherm curves showed that the samples synthesized from hydrothermal media had a 

well-defined adsorption–desorption hysteresis loop above the relative vapor pressure of 0.3, indicating the 

existence of some mesoporous materials that originated from the secondary pores. The N2 adsorption–

desorption hysteresis loop of this material belongs to type E of de Boer’s classification [26]. 
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3.2 Thermal Analysis 

 

Calcination is a very important step in achieving microporous materials of high quality, such as the 

silicoaluminophosphate type, this phase consists in removing the template di-isopropylamine. 

Thermogravimetry is a technique used to determine the optimum calcinations temperature, designed to 

remove all the organic material and maintain the preservation of an orderly structure. A representative scheme 

of the removal of the director typical microporous material can be seen in Figure 6. 

 

Fig. 6. Representative sketch of the removal of the template from the microporous materials. 

 

Figure 7 shows the TG and DTG curves for the non-calcined sample of SAPO-11 on three separate 

heating rates (β = 5, 10 and 20° C.min
-1

). It could be observed in the curves three events of mass loss. These 

events are attributed to:  

 

• In the range of 30-150° C - desorption of intracristaline water;  

 

• In the range of 150-300° C - removal of physically adsorbed template; 

 

• In the range of 300-400° C - was associated with decomposition of the di-isopropylamine molecule in 

propene and ammonia (Hoffman degradation).  

 

 

Fig. 7. TG/DTG curves of non-calcined SAPO-11 sample obtained at different heating rates. 
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The difference of mass loss percentage between the materials on the first phase indicates the 

removal of water from the micropores, and is attributed to the humidity that the sample was exposed prior to 

thermogravimetric analysis. In relation to the second phase of mass loss in the SAPO-11 sample, the 

percentage is related to the desorption of the di-isopropylamine (DIPA) template [23]. 

 

Table 2. Temperatures for the DIPA (C) removal of (SAPO-11) 

 

Figure 8 shows the curve of apparent activation energy for the DIPA removal of SAPO-11 and its 

rate: 158.91 kJ.mol
-1

.  

 

 

Fig. 8. Apparent activation energy for DIPA removal of SAPO-11 

% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 99 

Time 

(min)  

10 160 167 188 201 213 224 236 251 326 362 392 

20 151 159 179 192 203 214 226 241 320 358 389 

30 147 154 174 187 198 209 220 236 316 356 387 

40 143 150 170 183 195 205 217 232 314 354 386 

50 140 147 167 180 192 202 214 229 312 353 385 

60 138 145 165 178 189 200 211 227 310 352 384 

70 137 144 163 176 188 198 209 225 309 351 383 

80 135 142 162 175 186 196 208 223 307 351 383 

90 134 141 160 173 184 195 206 221 306 350 382 

100 133 139 159 172 183 193 205 220 305 349 382 

110 131 138 158 171 182 192 204 219 305 349 381 

120 130 137 157 170 181 191 203 218 304 348 381 
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3.3 Catalytic Tests 

 

The catalytic tests, such as the n-hexane cracking were carried out to evaluate the conversion and 

selectivity of the catalyst and the deactivation of SAPO-11 through deposition of carbonaceous products 

(coke) in the micropores of the catalyst. 
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Fig. 9. Typical Chromatogram of analysis of the reaction products of n-hexane cracking on SAPO-11. 

 

According to the chromatograms reactions with SAPO-11 obtained the following products: 

ethylene, isobutane, 1-butene, n-butane, 2-butene-trans, cis-2- butenes, n-pentane and isopentane. In n-hexane 

cracking reactions, the lifetime span is very small during the catalytic cycle, thus causing the deactivation of 

the catalysts under study as expected for the application of kinetic study regeneration [27]. Figures 10 and 11 

show alternate graphics of conversion and selectivity of products for the catalytic tests.               

 

Fig. 10. Conversion as a function of reaction time for the sample of SAPO-11. 
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Fig. 11. Selectivity of products in function of  reaction time of SAPO-11. 

 

Figure 11 shows the results of selectivity for C3 and C4 respectively, which indicate that the 

production of propane is much higher than that of propylene for all samples. In the case of C4 there is no 

formation of olefins, only butane and isobutane. Achieving these results are due to reactions of hydrogen 

transfer or hydride of coke formed, migrating to the active acid sites and saturating the olefins ( such as 

carbenium ion), preferably forming alkanes.   

                                                                      

                The Figure 11 also shows, through data on the selectivity of the reaction products in function of the 

reaction time, how was the ratio of the total paraffins in relation to the total olefins (r (P / O)), n-butane to 

isobutane over (r (n-but/isob)), ratio of 1-butene and 2-butenes (r (1-but/2but)) and the relationship between 

2-butene-trans and cis- 2-butene (r (trans / cis )). 

 

The rates of the paraffins in relation to the olefins were always below one, indicating a predominance 

of olefinic products such as: 1-butene, 2-butene-trans and cis-2-butene. It was also observed high n-

butane/isobutane reasons indicating that isomerization reactions of chain n-butane occurred on a small scale. 

This can also be confirmed by viewing the selectivity graphs of products, where the isobutane always appears 

as product in smaller quantities. Regarding the ratio of 1-butene and 2-butenes and 2-butene-trans and 2-

butene-cis, one can observe that there was in most cases the following selectivity rule: propane > isobutane > 

n-butane > isopentene > n-pentene > 2-butene-trans > cis-2-butene > n-pentane > isopentane.  
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3.4 Regeneration kinetics 

 

The regeneration study of the coked catalyst was carried in a thermobalances, Mettler TG /SDTA 851 

using three different heating rates (β = 5, 10 and 20° C.min
-1

) with air flow of 120 cm
3
 min

-1
 and the coked 

catalyst mass of 0.01 g for this experiment. The TG /DTG curves of the coked sample are shown in Figure 12.  

The first thermogravimetric analyses of the material were carried out to determine the ideal temperature of 

removal of the coke deposited on the micropores of the silicoaluminophosphate. The removal of light organics 

at the first phase ranges from 30 to 150° C, the second phase ranges from 400 to 750° C refers to the 

decomposition of coke deposited in the pores of the catalysts. The ideal temperature is 509.06° C for a period 

of 1h. 

 
Fig. 12. TG/DTG Curves for Coked SAPO-11with heating rate β = 10° C min

-1
 with a continuous air flow of 

120 cm
3
 min

-1
. 

 

The activation energy (Ea) is calculated as a function of α (conversion) and T (temperature) through 

the applying of Vyazovkin (model-free kinetic method), based on these claims it was obtained the value of 

activation energy of 147.69 kj mol
-1

 for SAPO-11 in Figure 13. 

  

Fig. 13. Activation energy curve of SAPO-11  
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Fig. 14. TG curves of the coked SAPO-11 sample with heating rates: a - 5, b – 10, c – 20°C min
-1

. 

 

It is observed that the conversion time decreases considerably as a function of temperature. Thus it is 

possible to predict the temperature for the removal of coke as a function of time and consequently enabling 

the estimation of the optimum temperature for the removal of coke as described in Table 3. 

 

Table 3. Temperature (°C) for removal of coke as a function of time at different conversions 

 

Time/ 

min 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

10 - 446,57 477,74 500,06 518,31 535,00 551,36 568,48 589,43 

20 - 431,49 459,62 479,16 494,40 509,12 523,12 538,12 556,45 

30 - 422,96 449,41 467,45 481,07 494,73 507,48 521,36 538,31 

40 - 417,03 442,34 459,35 471,89 484,84 496,75 509,88 525,91 

50 -  436,95 453,20 464,92 477,35 488,63 501,20 516,55 

60 - - 432,61 448,25 459,33 471,33 482,12 494,25 509,06 

70 - - 428,98 444,11 454,66 466,32 476,70 488,47 502,84 

80 - - 425,86 440,57 450,67 462,03 472,07 483,53 497,53 

90 - - 423,14 437,47 447,18 458,29 468,04 479,23 492,91 

100 - - 420,72 434,72 444,09 454,97 464,46 475,42 488,82 

110 - - 418,54 432,25 441,31 452,00 461,26 472,01 485,16 

120 - - 416,57 430,01 438,80 449,31 458,36 468,93 481,84 

130 - - - 427,97 436,50 446,85 455,71 466,11 478,82 

140 - - - 426,09 434,39 444,59 453,27 463,52 476,05 

150 - - - 424,34 432,44 442,49 451,02 461,13 473,48 

160 - - - 422,72 430,62 440,55 448,93 458,90 471,10 

170 - - - 421,20 428,92 438,73 446,97 456,82 468,87 

180 - - - - - - - - - 

 

It was observed that for the removal of 90% of coke deposited on the catalyst during a period of 1 

hour, it was necessary to heat the sample of coked SAPO-11 to 509.06° C under an air atmosphere. 
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Fig. 15. Conversion curves vs.Temperature for thermal of coke in SAPO-11. 

 

 

Fig..16. Conversion curves for SAPO-11. 

 

 

Conclusions 

 

 SAPO-11 molecular sieves were obtained successfully by synthesis through the hydrothermal media, 

afterwards they were submitted to characterizations through: XRD, SEM, N2 Adsorption Desorption, FT-IR 

and TG/DTG under specific conditions such as, undergoing calcination to remove the di-isopropylamine 

template from the micropores of the catalyst. The obtained results confirm that the sample has a high 

cristallinity, viewed through the typical peaks in XRD diffraction patterns, the morphological aspect shows a 
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predominantly microporous structure due to its orthorhombic geometry mingled with some pseudo-spherical 

aggregates and a high specific surface area with a majority of internal surface area, showing the adequacy of 

the synthesis route used. SAPO-11 had a good catalytic performance, it was observed in all cases in the first 

10 minutes of reaction showed the highest conversion rates, falling sharply to reach stability usually after 20 

minutes of reaction. The obtained products from the cracking of n-hexane catalytic tests were propane, 

isobutane, 1-butene, n-butane, 2 -butene-trans, cis-2- butene, isopentane, n-pentane, being preferential the 

isopentene formation. Based on the distribution of obtained products indicates a predominance of olefinic 

products (1-butene, 2-butene-trans and cis-2-butene), and high n-butane/isobutane ratio indicating that 

isomerization reactions of n-butane chain occurred on a small scale. This could also be confirmed through 

viewing the selectivity graphs of products, where the isopentene always appears as a product obtained in 

smaller quantities. Regarding the ratio 2-butene-trans / cis-2-butene, it could also be observed in most cases 

the following rule of selectivity: 2-butene-trans > cis-2-butene > 1-butene. Consequently, SAPO-11 molecular 

sieves would be of great interest for potential application in catalytic reactions due to their high standards of 

deactivation/regenerability.  
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ANEXO E – GLOSSÁRIO 

 

  

 Os termos e definições apresentados a seguir são relevantes para a compreensão 

e determinação dos diversos parâmetros, comumente utilizados ao longo desse 

documento, bem como na indústria do petróleo. 

 

A 
 

Ácido: composto químico que, em solução, libera íons hidrogênio (H
+
); 

 

Acidificação: prática da injeção contínua de ácido sob pressão para o interior da 

formação. Tem como principal objetivo dissolver sólidos. Também pode incluir 

lavagens ácidas de colunas; 

 

Água: é a água doce e / ou do mar isenta de quaisquer aditivos; 

 

Água de hidratação: a água quimicamente combinada com um sólido para formar um 

composto cristalino; 

 

Água de mistura: é o fluido composto pela água base e aditivos sólidos e / ou líquidos 

nela dissolvidos. 

 

B 
 

Banda de Valência: para materiais sólidos, a banda de energia eletrônica que contém os 

elétrons de valência; 

 

Bifuncional: designa unidades monoméricas que possuem duas posições de ligação 

ativas. 

C 
 

Calcinação: uma reação à alta temperatura em que um material sólido se dissocia para 

formar um gás e outro sólido;  

 

Cinética: o estudo das taxas de reação e dos fatores que as afetam. 

 

D 
 

 

Degradação: um termo usado para representar os processos de deterioração que 

ocorrem. Esses processos incluem o inchamento, a dissolução e a cisão da cadeia;  
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Difração de raios-X: interferência construtiva de feixes de raios-X que são espalhados 

pelos átomos de um cristal. 

 

E 
 

Estiramento: uma técnica de deformação onde a resistência das fibras é aumentada 

através do alongamento; 

 

Estrutura: o arranjo dos componentes internos da matéria – eletrônica; cristalina e 

microestrutura. 

 

F 
 

Frequência de relaxação: o inverso do tempo de reorientação mínimo para um dipolo 

elétrico em meio a um campo elétrico alternado. 

 

G 
 

Grão: um cristal individual em um metal ou em uma cerâmica policristalina. 

 

H 
 

Histerese: o comportamento irreversível da densidade do fluxo magnético em função da 

força do campo magnético (B x H). 

 

I 
 

Índices de Miller: um conjunto de três números inteiros (quatro números no caso das 

estruturas hexagonais) que designam os planos cristalográficos, conforme determinados 

a partir dos inversos das interseções fracionais com os eixos; 

 

Isomerismo: o fenômeno onde duas ou mais moléculas ou unidades mero possuem a 

mesma composição, porém arranjos estruturais e propriedades diferentes. 
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J 
 

Joule (J): a unidade SI de energia 1 J = 1 kg· m
2
· s-

2
. 

 

K 
 

Kelvin (K): a unidade SI de temperatura. 

 

L 
 

Lei de Bragg: uma relação que estipula a condição para a difração por um conjunto de 

planos cristalográficos. 

 

M 
 

Macromolécula: uma molécula gigantesca feita a partir de milhares de átomos; 

 

Microscópio Eletrônico de Varredura: microscópio que produz uma imagem pelo uso de 

um feixe de elétrons que varre a superfície de uma amostra; 

 

Mol: a quantidade de uma substância que corresponde a 6,023 x 10
23

 átomos ou 

moléculas; 

 

Molécula: um grupo de átomos ligados entre si através de ligações interatômicas 

primárias.  

 

N 
 

Número Atômico: para um elemento químico, o número de prótons dentro do núcleo 

atômico.  

 

O 
 

Oxidação: a remoção de um ou mais elétrons de um átomo, íon ou molécula.   
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P 
 

Peso Molecular: a soma dos pesos atômicos de todos os átomos em uma molécula; 

 

Porcentagem Atômica: especificação de concentração com base no número de mols ou 

átomos de um elemento específico em relação ao número total de mols ou átomos em 

todos os elementos de uma liga; 

 

Posição Tetraédrica: o espaço vazio entre átomos ou íons, como esferas rígidas e 

compactas, para os quais existem quatro vizinhos mais próximos.  

 

 

Q 
 

Química Molecular: em relação somente à composição, não à estrutura de um mero. 

 

R 
 

Reflexão: deflexão de um feixe de luz na interface entre dois meios. 

 

S 
 

Sinterização: coalescência de partículas de um agregado pulverizado por difusão, que é 

realizada por cozimento a uma temperatura elevada.  

 

T 
 

Tensão Térmica: tensão residual introduzida dentro de um corpo que resulta de uma 

alteração na temperatura; 

 

Tratamento Térmico por Precipitação: usado para precipitar uma nova fase a partir de 

uma solução sólida superfaturada. Conhecido como envelhecimento artificial.  

 

U 
 

Unidade de Massa Atômica: uma medida da massa atômica, um doze avos da massa de 

um átomo de C
12

. 
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V 
 

Vibração Atômica: a vibração de um átomo ao redor da sua posição normal em uma 

substância. 

 

W 
 

Watt: unidade de potência igual à potência de um joule por segundo. 

 

X 
 

Xenônio: elemento de número atômico 54. Apresenta nove isótopos estáveis.  

 

Y 
 

Yb: símbolo do itérbio, elemento de número atômico 70. 

 

Z 
 

Zero Absoluto: 0K = -273,15°C, a temperatura mais baixa possível. 

 


