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RESUMO: Os óxidos de enxofre formados pela combustão do óleo diesel podem ser
descarregados para a atmosfera sob a forma de particulados e poluentes primários como SO2 e
SO3, acarretando grandes prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana e, ainda, podem se
transformar em ácidos na câmara de combustão, causando danos aos motores. A preocupação
mundial com o meio ambiente saudável e despoluído tem levado à instituição de normas e leis
no sentido de reduzir os níveis de emissão de poluentes no ar, estabelecendo teores de enxofre
cada vez mais baixos nos combustíveis, de modo a se ter produtos menos agressivos ao meio
ambiente e à saúde pública. Os métodos convencionais de remoção de enxofre do diesel têm
custo elevado, além de não serem capazes de produzir combustíveis com nível zero de enxofre.
Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver novos métodos de remoção de enxofre do
diesel utilizando tensoativos e sistemas microemulsionados, procurando associar novas
tecnologias e viabilidade econômica aos processos. Para escolha do tensoativo, foi feito um
estudo de extração na região de Winsor I, com cloreto de dodecilamônio (DDACl) e nonil fenol
etoxilado (RNX 95). A partir dos resultados foi escolhido o RNX 95, como constituinte dos
sistemas microemulsionados utilizados na modificação dos adsorventes, para os processos de
adsorção e, como extratante, para extração líquido-líquido. Utilizou-se como adsorvente a
vermiculita tratada com uma microemulsão constituída por RNX 95 (tensoativo), n-butanol
(cotensoativo), hexano (fase oleosa) e água destilada, solução salina de CaCl2 20 ppm, solução
salina de CaCl2 1500 ppm (fase aquosa), nos processos de adsorção, em banho finito e em
coluna, cuja fase fluida foi o óleo diesel comercial (1233 ppm de enxofre). Na etapa de adsorção
em banho finito aplicaram-se duas abordagens estatísticas pelo método do planejamento fatorial
completo (23), com três variáveis (temperatura, concentração da solução salina de CaCl2 e
granulometria da vermiculita) em dois níveis experimentais (superior e inferior), variando a
razão vermiculita:diesel, sendo um planejamento fatorial para a razão igual a 1:2 e outro para
razão igual a 1:5. A resposta experimental foi a capacidade da vermiculita em adsorver o
enxofre. Os melhores resultados, tanto para a razão vermiculita/diesel de 1:5 como para a razão
1:2, foram obtidos a uma temperatura de 60°C, concentração de CaCl2 1500 ppm e
granulometria da vermiculita 65 mesh, obtendo-se capacidades de adsorção de 4,24 mg/g para a
razão 1:5 e 2,87 mg/g, para a razão 1:2, indicando que a variável mais significativa, em ambas
as razões, foi a concentração da solução salina de CaCl2. Na extração líquido-líquido, realizada
em duas e em seis etapas, utilizou-se a mesma proporção de tensoativo e diesel e obtiveram-se
percentuais de extração de 46,8% e 73,15%, respectivamente. Foi realizado também um estudo
alternativo de modificação de outros adsorventes para fins de comparação. Os ensaios foram
feitos em banho finito com bentonita e diatomita, modificadas com microemulsão. Os agentes
modificadores foram os já estudados neste trabalho acrescidos de soluções salinas de BaCl2 20
ppm e 1500 ppm, como fases aquosas dos sistemas microemulsionados. Para a bentonita a
melhor capacidade de adsorção foi de 7,53 mg/g utilizando o sistema microemulsionado com
água destilada na fase aquosa e para a diatomita o melhor resultado ocorreu com a
microemulsão contendo solução salina de CaCl2 20ppm, obtendo-se uma capacidade de
adsorção de 17,04 mg/g. A realização deste estudo permite concluir que, dentre as alternativas
testadas, a adsorção utilizando adsorventes impregnados por microemulsões foi considerado o
melhor processo de remoção do enxofre do diesel e que a sua otimização e scale up constitui-se
em uma alternativa viável e de custo compatível com as necessidades do mercado.
Palavras-chave: diesel, remoção de enxofre, adsorção, vermiculita, tensoativos, microemulsão.
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ABSTRACT
NEW ALTERNATIVES FOR REMOVAL OF SULFUR FROM DIESEL
FUEL USING SURFACTANTS AND MICROEMULSIONS.
The diesel combustion form sulfur oxides that can be discharged into the atmosphere as
particulates and primary pollutants, SO2 and SO3, causing great damage to the environment and
to human health. These products can be transformed into acids in the combustion chamber,
causing damage to the engines. The worldwide concern with a clean and healthy environment
has led to more restrictive laws and regulations regulating the emission levels of pollutants in
the air, establishing sulfur levels increasingly low on fuels. The conventional methods for sulfur
removal from diesel are expensive and do not produce a zero-level sulfur fuel. This work aims
to develop new methods of removing sulfur from commercial diesel using surfactants and
microemulsion systems. Its main purpose is to create new technologies and add economic
viability to the process. First, a preliminary study using as extracting agent a Winsor I
microemulsion system with dodecyl ammonium chloride (DDACl) and nonyl phenol
ethoxylated (RNX95) as surfactant was performed to choose the surfactant. The RNX95 was
chosen to be used as surfactant in microemulsioned systems for adsorbent surface modification
and as an extracting agent in liquid-liquid extraction. Vermiculite was evaluated as adsorbent.
The microemulsion systems applied for vermiculite surface modification were composed by
RNX95 (surfactant), n-butanol (cosurfactant), n-hexane (oil phase), and different aqueous
phases, including: distilled water (aqueous phase), 20ppm CaCl2 solution, and 1500ppm CaCl2
solution. Batch and column adsorption tests were carried out to estimate the ability of
vermiculite to adsorb sulfur from diesel. It was used in the experiments a commercial diesel fuel
with 1,233ppm initial sulfur concentration. The batch experiments were performed according to
a factorial design (23). Two experimental sets were accomplished: the first one applying 1:2
vermiculite to diesel ratio and the second one using 1:5 vermiculite to diesel ratio. It was
evaluated the effects of temperature (25°C and 60°C), concentration of CaCl2 in the aqueous
phase (20ppm and 1500ppm), and vermiculite granule size (65 and 100 mesh). The
experimental response was the ability of vermiculite to adsorb sulfur. The best results for both
1:5 and 1:2 ratios were obtained using 60°C, 1500ppm CaCl2 solution, and 65 mesh. The best
adsorption capacities for 1:5 ratio and for 1:2 ratio were 4.24 mg sulfur/g adsorbent and 2.87 mg
sulfur/g adsorbent, respectively. It was verified that the most significant factor was the
concentration of the CaCl2 solution. Liquid-liquid extraction experiments were performed in
two and six steps using the same surfactant to diesel ratio. It was obtained 46.8% sulfur removal
in two-step experiment and 73.15% in six-step one. An alternative study, for comparison
purposes, was made using bentonite and diatomite as adsorbents. The batch experiments were
done using microemulsion systems with the same aqueous phases evaluated in vermiculite study
and also 20ppm and 1500 ppm BaCl2 solutions. For bentonite, the best adsorption capacity was
7.53mg sulfur/g adsorbent with distilled water as aqueous phase of the microemulsion system
and for diatomite the best result was 17.04 mg sulfur/g adsorbent using a 20ppm CaCl2 solution.
The accomplishment of this study allowed us to conclude that, among the alternatives tested, the
adsorption process using adsorbents modified by microemulsion systems was considered the
best process for sulfur removal from diesel fuel. The optimization and scale up of the process
constitutes a viable alternative to achieve the needs of the market.

Keywords: . diesel, sulfur removal, adsorption, vermiculite, surfactants, microemulsion
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1. Introdução Geral

O óleo diesel, como as demais frações do petróleo, constitui-se
principalmente de carbono e hidrogênio, e quantidades menores de outros compostos
químicos, como nitrogênio, oxigênio e enxofre, além de metais, que podem estar
presentes sob a forma de sais de ácidos orgânicos.
Os constituintes não hidrocarbonetos são vistos como contaminantes e,
embora existam em todas as frações do petróleo, concentram-se principalmente nas
frações mais pesadas.
O enxofre destaca-se como o terceiro componente mais abundante no
petróleo, presente sob as formas de sulfetos, polissulfetos, benzotiofenos e derivados,
moléculas policíclicas com nitrogênio e oxigênio, gás sulfídrico, dissulfeto de carbono,
sulfeto de carbonila e, muito raramente, enxofre elementar (THOMAS, 2001).
Em concentrações elevadas, o enxofre produzido da combustão do óleo
diesel causa prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e ao desempenho dos próprios
motores, uma vez que, durante a combustão, o trióxido de enxofre reage com água,
formando o ácido sulfúrico, que corrói partes metálicas do motor, como mancais, guias
de válvulas etc. (BRASIL, 2007).
Um dos principais problemas que tem chamado a atenção da sociedade é
a poluição ambiental ocasionada pelos combustíveis produzidos a partir do petróleo, no
que diz respeito, principalmente, ao nível de óxidos de enxofre emitidos pelos motores
dos veículos. A necessidade de diminuir os efeitos negativos causados pelas emissões
automotivas tem levado à busca por métodos que contribuam para a minimização do
teor de enxofre nos combustíveis.
Os métodos de remoção de enxofre do óleo diesel são conhecidos por
dessulfurização. Os processos de dessulfurização convencionais têm custo elevado,
além de não serem capazes de produzir combustíveis com nível zero de enxofre,
mantendo concomitantemente outros requisitos, como: conteúdo de oxigênio, pressão
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de vapor, conteúdo de benzeno, conteúdo de diversos aromáticos, entre outros
(BRASIL, 2007).
Diante desta problemática, este estudo visa desenvolver novos métodos
de remoção de enxofre do diesel utilizando tensoativos e sistemas microemulsionados,
procurando associar novas tecnologias e viabilidade econômica aos processos.
Este trabalho é dividido em 7 capítulos. As considerações iniciais são
abordadas nesta introdução, constituindo o Capítulo 1. Os aspectos teóricos e a revisão
bibliográfica, abrangendo os temas pertinentes aos estudos aqui avaliados, são
apresentados no Capítulo 2. O Capítulo 3 faz um breve relato dos trabalhos
desenvolvidos nesta área, constituindo-se no estado da arte. Em seguida, no Capítulo 4,
são abordados os métodos e técnicas utilizados no desenvolvimento da parte
experimental, cujos resultados são apresentados e discutidos no Capítulo 5. As
conclusões reunidas acerca de todo o estudo desenvolvido no decorrer desta tese são
descritas no Capítulo 6 e todo o material bibliográfico que embasou a presente pesquisa
encontra-se no Capítulo 7.
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2. Aspectos Teóricos e Revisão Bibliográfica

2.1. Introdução
Os principais temas norteadores deste trabalho são abordados no presente
capítulo, que se inicia com uma explanação sucinta sobre o óleo diesel e seus
contaminantes, seguindo com uma abordagem sobre tensoativos e sistemas
microemulsionados, incluindo conceitos e características. Na sequência, enfatiza-se a
adsorção, incluindo equilíbrio, isotermas e cinética. Por fim, são apresentados métodos
de remoção de contaminantes do diesel, com enfoque na dessulfurização.

2.2. Diesel, uma fração do petróleo
O petróleo faz parte da vida do homem desde tempos remotos, tendo sido
utilizado pelos babilônicos na construção civil, pelos egípcios no embalsamento de
mortos e na construção de pirâmides, por gregos e romanos para fins bélicos e por
diversas outras civilizações antigas para os mais variados fins.
Em meados do século XIX, surgiu, nos Estados Unidos, a exploração
comercial do petróleo, que despontava como um substituto mais barato e melhor que o
óleo de baleia e o querosene obtido do carvão, utilizados como combustíveis para
iluminação.
Com o passar dos anos, a invenção de motores a gasolina e a diesel, além
da descoberta do uso de seus derivados para os mais variados fins, fez com que o
petróleo se tornasse uma fonte de energia cada vez mais utilizada.
O petróleo possui como principais constituintes os hidrocarbonetos, além
de uma pequena quantidade de enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. Seu estado físico
pode ser gás, quando há um maior percentual de moléculas pequenas, ou na forma
líquida, quando a mistura contém moléculas maiores. Apresenta-se, no estado líquido,
como uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água e de cor variando
entre o negro e o castanho claro (THOMAS, 2001).
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O petróleo contém diversos compostos químicos que são separados por
destilação, de acordo com suas faixas de ebulição, em cortes ou frações, como mostra a
Tabela 2.1.
Tabela 2.1 - Frações típicas do petróleo

FRAÇÃO

TEMP.
EBULIÇÃO (°C)

COMPOSIÇÃO
APROXIMADA

USOS

Gás residual

-

C1 – C2

Gás combustível,
gás
combustível
engarrafado,
uso
doméstico
e
industrial.

Gás liquefeito de
petróleo – GLP

Até 40

C3 - C4

Gasolina

40 – 175

C5 – C10

Combustível
automóvel,
solvente.

Querosene

175 – 235

C11 – C12

Iluminação,
combustível
aviões a jato.

de

de

Gasóleo leve

235 – 305

C13 – C17

Diesel, fornos.

Gasóleo pesado

305 – 400

C18 – C25

Combustível,
matéria-prima para
lubrificantes,

Lubrificantes

400 – 510

C26 – C38

Óleos lubrificantes.

Resíduo

Acima de 510

Acima de C38

Asfalto,
piche,
impermeabilizantes.
Fonte: Thomas, 2001

O óleo diesel apresenta uma coloração clara e é constituído por mistura
de parafinas, naftenos, compostos aromáticos e, às vezes, pequenas quantidades de
olefinas. Possui faixa de ebulição entre 235 °C a 305 °C e pontos de fulgor superiores a
60 °C.
O enxofre é um dos principais contaminantes do diesel e encontra-se
presente numa faixa de concentração entre 0,1 a 0,5%, sob as mais variadas formas. São
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues
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compostos indesejáveis, pois aumentam a polaridade dos óleos, aumentando a
estabilidade das emulsões; provocam corrosão; contaminam catalisadores; e determinam
cor e cheiro aos produtos finais. São responsáveis pela produção de SOx, óxidos que
afetam a qualidade ambiental (BRAUN et al., 2003; THOMAS, 2001).
Muitos compostos de enxofre, além de outros contaminantes do petróleo,
têm suas quantidades diminuídas ainda nas refinarias através de processos de tratamento
ou de acabamento, que visam melhorar a qualidade dos produtos, sem causar grandes
modificações nas frações.
Na remoção de enxofre do petróleo, dois processos são utilizados:
•

Processos de adoçamento: usados para transformar compostos agressivos
de enxofre (S, H2S, R-SH) em outros menos nocivos (RSSR –
dissulfetos), sem retirá-los do produto;

•

Processos de dessulfurização: usados na remoção efetiva dos compostos
de enxofre.
Os processos de tratamento convencionais, assim considerados os que

não requerem condições operacionais severas nem grandes investimentos, são utilizados
em frações leves, como GLP, gases e naftas. Em frações médias (querosene e diesel) ou
pesadas (gasóleos, lubrificantes, resíduos), tais processos se mostram ineficazes,
necessitando de condições operacionais mais severas e maiores investimentos.
Comercialmente, a composição do diesel varia muito, devido às
diferentes origens do petróleo utilizado como matéria-prima e aos diferentes processos
de refino. Um diesel de boa qualidade deve promover uma combustão limpa, evitar a
formação de depósitos nos tanques de armazenamento e apresentar um índice de cetano
adequado (medida da qualidade de ignição) para uma melhor partida e uma combustão
satisfatória, além de um baixo teor de enxofre, parâmetro submetido a controle pela
legislação.
A preocupação com a poluição ambiental trouxe para o Brasil a
necessidade de adaptação de metodologias internacionais à nossa realidade, por meio de
fundamentos técnicos de combate à poluição por veículos automotores, implementando
programas de limitação progressiva de emissão de poluentes, através de tecnologias
envolvendo o uso de catalisadores, injeção eletrônica de combustível e melhoria nos
combustíveis automotivos. Posteriormente, tais metodologias foram complementadas
por outras normas (BRASIL, 2008, 2011), que instituíram o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE (que abrange veículos
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues
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pesados e utilitários movidos a diesel produzidos a partir de 2012) e estabeleceram
prazos para redução gradativa do teor de enxofre nos combustíveis.
A Resolução ANP nº 65/2011, que faz parte da implantação das fases P-7
e L-6 do PROCONVE, será submetida à consulta pública para alteração na sua redação.
A revisão sugere excluir as referências ao diesel S-50 e ao diesel S-1800, que deixam de
ser comercializados em 1º de janeiro de 2014. A partir desta data, apenas dois tipos de
óleo diesel estarão disponíveis: o S-500 e o S-10, para uso rodoviário. A nova minuta
em debate público também estabelece regras para a transição final entre a
comercialização do S-1800 e a do S-500 (BRASIL, 2011).
Toda esta legislação vem fomentando a obrigatoriedade de uma
considerável redução dos níveis dos diversos poluentes provenientes da queima de
combustíveis e trazendo, consequentemente, benefícios para o meio ambiente e para
saúde pública.

2.3. Tensoativos
Determinadas substâncias são capazes de provocar mudanças na tensão
superficial ou interfacial de um líquido. São conhecidas como tensoativos e apresentam
a característica de possuir duas regiões de solubilidades diferentes, interligadas, porém
distanciadas o bastante para se comportarem de maneira independente. Assim,
apresentam em sua estrutura uma cauda apolar ou hifrófoba, comumente alifática,
ramificada ou não (geralmente C8 a C20) e uma cabeça polar ou hidrófila (Figura 2.1).
Figura 2.1 – Representação de uma molécula anfifílica (tensoativo).

Fonte: Autor

Em relação ao grupo polar, os tensoativos podem ser classificados em
iônicos, estes podendo ser catiônicos ou aniônicos, não-iônicos e anfóteros (NUNZIO,
1980; ATTWOOD; FLORENCE, 1983).
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Os tensoativos aniônicos são os mais comuns e têm como característica a
presença de grupos funcionais ionizáveis que, dissolvidos em fase aquosa, formam íons
carregados negativamente na superfície ativa. Os sabões e os compostos sulfonados e
sulfatos representam estes tensoativos.
Ainda na classificação de iônicos, estão os tensoativos catiônicos que, de
modo semelhante, também apresentam grupamentos ionizáveis, porém, ao dissociaremse em fase aquosa, fornecem íons com cargas positivas. Como exemplo, têm-se os sais
quaternários de amônio.
Aqueles que não possuem íons em solução aquosa são chamados de nãoiônicos. Estes tensoativos são empregados nas mais diversificadas áreas e em geral se
formam a partir da condensação de várias moléculas de óxido de etileno sobre um
composto hidrófobo com hidrogênio móvel.
Os tensoativos anfóteros são aqueles que se comportam de acordo com o
meio em que se encontram, ou seja, em valores de pH entre 9 e 10, apresentam as
propriedade dos tensoativos aniônicos; a pH˂4, comportam-se como catiônicos; e como
não-iônicos, em valores de pH entre 4 e 9 (FORTE, 1998).

2.3.1. Balanço hidrófilo/lipófilo (BHL)
A capacidade de emulsionar uma mistura de dois líquidos aparentemente
imiscíveis é uma característica das moléculas tensoativas, devido à sua natureza
anfifílica. Conhecidos como emulsificantes, os tensoativos que apresentam esta
característica atuam promovendo a emulsificação e a estabilidade da emulsão resultante.
O balanço hidrófilo-lipófilo (BHL) surgiu para facilitar a escolha do
melhor tensoativo a ser utilizado na constituição de uma emulsão. Tem como base as
contribuições das forças hidrófilas e lipófilas (hidrófobas) do tensoativos, de modo que,
quanto menor o valor do BHL, menos hidrófilo será o material, e qualquer incremento
neste parâmetro direciona para um aumento no caráter hidrófilo do produto
(ADAMSON, 1976).
Este parâmetro é determinado por meio da medida da solubilidade do
tensoativo em água e expresso por um número adimensional entre 0 e 20, através do
qual é possível verificar as aplicações mais indicadas para um dado tensoativo, como
mostram as Tabelas 2.2 e 2.3 (NUNEZ-TOLIN, 1982).
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues
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Tabela 2.2 - Solubilidade dos tensoativos em água

SOLUBILIDADE EM ÁGUA

BHL

Insolúveis

2-4

Dispersão grosseira

5-6

Dispersão leitosa

7-9

Dispersão translúcida

10-12

Solúvel

13-20
Fonte: Nunez-Tolin, 1982

Tabela 2.3 - Aplicações dos tensoativos de acordo com BHL.

APLICAÇÕES

BHL

Emulsificantes para emulsões

2-6

água em óleo

Emulsificantes para emulsões

7-20

óleo em água

Detergentes

13-15

Molhantes

4-10

Fonte: Nunez-Tolin, 1982
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2.4. Microemulsões

2.4.1. Aspectos gerais
O termo microemulsão (µE) descreve o sistema constituído pela
dispersão de microgotículas de um hidrocarboneto hidrofóbico (fase óleo) em solução
aquosa (ou em um solvente polar estruturado), na presença de uma combinação de
moléculas

de

tensoativo

e

cotensoativo,

comportando-se

de

maneira

termodinamicamente estável, com aspecto transparente ou translúcido e opticamente
isotrópico.
As microemulsões são classificadas, segundo Schulman e Roberts (1976
apud ROBB, 1982), em microemulsões óleo-em-água (O/A ou L1), estruturalmente
semelhantes às micelas diretas, têm a água como meio contínuo e as microgotículas
possuem um núcleo orgânico, e em microemulsões água-em-óleo (A/O ou L2), que se
assemelham às micelas inversas e possuem microgotículas com um núcleo aquoso,
dispersas em meio orgânico.
Figura 2.2 – Representação estrutural de microgotículas: a) direta; b) inversa

Fonte: Autor

Há ainda as soluções que possuem água e óleo em quantidades muito
próximas, formando as estruturas bicontínuas, onde camadas de óleo e de água se
intercalam

e

o

tensoativo

age

separando-as

e

constituindo

um

caminho

termodinamicamente estável entre elas (LEITE, 1995; FORTE, 1998; MOURA, 2001).
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Figura 2.3 – Representação de um sistema bicontínuo

Fonte: Autor

2.4.2. Sistemas de Winsor
Winsor

(1948)

classificou

os

sistemas

multifásicos

contendo

microemulsões em quatro diferentes tipos de equilíbrio de fases (Figura 2.4). O sistema
macroscopicamente monofásico, constituído apenas por microemulsão, é chamado de
Winsor IV (WIV). Winsor I (WI) e Winsor II (WII) referem-se aos sistemas bifásicos,
onde ocorre, respectivamente, o equilíbrio entre uma fase orgânica e as microemulsões
do tipo diretas (WI) e as microemulsões inversas em equilíbrio com uma fase aquosa
em excesso (WII). O sistema trifásico, denominado Winsor III, ocorre quando a
microemulsão encontra-se em equilíbrio entre uma fase aquosa inferior e uma fase
orgânica superior.

2.4.3. Diagramas de fases
Os diagramas de fases são empregados na representação dos sistemas
microemulsionados para visualização das regiões de Winsor. A representação de um
sistema de três constituintes é feita em um triângulo equilátero, onde cada constituinte
(água/óleo/tensoativo) ocupa um dos vértices. Para sistemas de quatro constituintes,
dois destes são agrupados em uma relação pré-fixada, formando um “pseudoconstituinte”, de modo a facilitar a representação em um triângulo com cada constituinte
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues
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ocupando um vértice. A relação mais comumente utilizada no estudo do comportamento
das microemulsões é a relação cotensoativo-tensoativo e o diagrama triangular
representativo deste sistema é chamado pseudo-ternário, como mostra a Figura 2.4.
Figura 2.4 - Diagrama pseudo-ternário com relação cotensoativo/tensoativo constante e classificação de
Winsor para sistemas microemulsionados

Fonte: Autor

2.4.4. Parâmetros
que
microemulsões

influenciam

o

comportamento

das

Determinados parâmetros exercem grande influência sobre os sistemas
microemulsionados. Na escolha dos constituintes, deve ser levada em consideração a
hidrofilicidade do tensoativo, de modo que, para microemulsão A/O, deve-se optar por
um mais hidrófobo, enquanto para microemulsão O/A, é indicado um mais hidrófilo
(PRINCE, 1997).
O cotensoativo deve apresentar baixa solubilidade tanto no óleo quanto
na água e ser capaz de dissolver apenas pequenas quantidades do tensoativo.
O tamanho da cadeia dos hidrocarbonetos que constituem a fase orgânica
exerce influência no domínio de existência e na solubilidade dos sistemas
microemulsionados, de modo que, quanto maior a cadeia, menor a região de
microemulsão e menos solúvel é o sistema (BARROS NETO, 1996; FORTE, 1998).
A adição de um sal ao sistema microemulsionado diminui a hidrofilia do
tensoativo, aumentando sua afinidade pelo óleo (GUÉRING; LINDMAN, 1985). Um
discreto aumento na salinidade gera uma solução contínua em água em equilíbrio com a
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fase óleo (WI). A valores médios, surge o sistema trifásico (WIII), onde a microemulsão
coexiste em equilíbrio com as fases aquosa e oleosa. Para valores maiores de salinidade,
o sistema apresenta-se como uma microemulsão contínua em óleo em equilíbrio com a
fase oleosa (WII) (LEITE, 1995; WATARAI, 1997; MOURA, 2001).
Quanto à temperatura, esta interfere nas características do filme de
tensoativos. O aumento da temperatura, para os sistemas constituídos por tensoativos
iônicos, aumenta o volume da fase orgânica, promovendo uma transição do tipo WII →
WIII → WI, enquanto, para tensoativos não-iônicos, o aumento gradual da temperatura
conduz ao aumento da fase aquosa, acarretando uma transição do tipo WI → WIII →
WII (ESCUDERO, 1987; MOURA, 2001).

2.5. Adsorção

2.5.1. Aspectos gerais
A adsorção consiste na transferência de massa de um soluto de uma fase
fluida para a superfície porosa de uma fase sólida (adsorvente), por meio da interação,
física ou química, entre as moléculas do soluto e a superfície do adsorvente.
Conceitos básicos são necessários para o estudo da adsorção. O
adsorvente, ou substrato, é o sólido em cuja superfície se produz o fenômeno da
adsorção; adsortivo consiste no fluido que ficará em contato com o adsorvente; e
adsorbatos, ou sorbatos, constituem os compostos químicos retidos pelo adsorvente
(MOURA, 2001).
Segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
a adsorção é caracterizada pelo enriquecimento de um ou mais componentes numa
camada interfacial, podendo ocorrer tanto a fisissorção, ou adsorção física, quanto a
quimissorção, ou adsorção química (AIROLDI; FARIAS, 2000).
A adsorção física constitui-se num processo rápido e reversível, cujos
efeitos atrativos entre o adsorvente e o adsorbato são relativamente fracos, de modo que
o adsorbato não se fixa à superfície do sólido, sendo capaz de se mover livremente na
superficie interfacial, uma vez que as forças envolvidas no processo são principalmente
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interações de van der Waals. Desta forma, este tipo de adsorção é de interesse para as
operações unitárias por poder ser facilmente desfeito.
Na quimissorção, adsorção química, ou adsorção ativada, o processo
pode ser lento e irreversível, resultando de uma interação intensa (de natureza iônica
e/ou covalente) entre a substância adsorvida e o sólido adsorvente. É um processo
possível a altas faixas de temperatura e de interesse para a catálise heterogênea
(RUTHVEN, 1984; AIROLDI; FARIAS, 2000).

2.5.2. Fatores que influenciam no processo de adsorção
Vários fatores devem ser considerados e avaliados na escolha de um
sistema para estudo da adsorção, dentre os quais destacam-se: temperatura, natureza do
solvente, características do adsorvente (natureza, estrutura do poro e área superficial),
velocidade de adsorção, entre outros (RUTHVEN,1984).
Na maioria das vezes, as reações de adsorção são exotérmicas, de modo
que a capacidade de adsorção diminui com o aumento da temperatura. Isto ocorre,
provavelmente, devido ao equilíbrio adsorção-dessorção deslocar-se em favor do
processo de dessorção (MOURA, 2001; DRAGAN; BUTUCEA, 2012). Há, entretanto,
estudos que comprovam um aumento na capacidade de adsorção à medida que se eleva
a temperatura, caracterizando um processo endotérmico (LÓPEZ-DELGADO et al.,
1998).
O solvente é essencialmente importante na constituição da interface, de
modo que não deve concorrer com o adsorbato na atração pela superfície do sólido.
Segundo Robert (1989), os adsorventes utilizados em processos onde a
fase fluida é um líquido, ao contrário daqueles empregados em processos nos quais o
adsortivo é gasoso, têm sua capacidade de adsorção ligada principalmente à superfície
externa, devendo sua superfície interna ser acessível através de poros com diâmetros um
pouco maiores que os necessários para uma adsorção de gás. Assim, a difusão do
adsorbato no sentido da superfície interna ocorre bem devagar, sendo mais lenta à
medida que ocorre uma diminuição do diâmetro do poro.
A área superficial de um adsorvente é medida em função da quantidade
de moléculas de gás nitrogênio que podem ser adsorvidas à temperatura de -196 °C
(ponto de ebulição do N2), pelo Método de BET. Logo, em processos onde a adsorção
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de moléculas maiores se faz necessária, parte da área específica interna torna-se
inacessível (MOURA 2001).
Um outro fator a ser considerado é a velocidade de adsorção de gases,
vapores ou líquidos sobre os adsorventes sólidos. Nos sistemas com adsortivo líquido, o
processo ocorre bem mais lentamente que aqueles com fluido na fase gasosa e sofre
influência da viscosidade da solução, que pode ser diminuída quando aquecida, levando
a um aumento na velocidade de adsorção (ROBERT, 1989).

2.5.3. Tipos de adsorventes
A escolha do adsorvente adequado é uma importante etapa no estudo da
adsorção. Diversos sólidos são capazes de adsorver gases e líquidos. Entretanto, poucos
podem ser classificados como adsorventes comerciais, devendo, para isto, apresentar
características favoráveis de eficiência, seletividade, resistência mecânica, perda de
carga, custo, aglomeração, inércia química, densidade e, principalmente, área interfacial
(GOMIDE, 1988; SILVA, 2000; MOURA, 2001).

2.5.3.1.

Carvão ativado
Um dos primeiros adsorventes utilizados em grande escala foi o carvão

ativado, proveniente da decomposição térmica de materiais carbonáceos com ativação
por um agente oxidante, como vapor, ar ou CO2, a temperaturas entre 700 e 1100 °C.
O carvão ativado apresenta uma grande afinidade por substâncias de
caráter orgânico, o que ocorre devido à sua superfície essencialmente não polar. Esta
característica propicia seu uso na adsorção de orgânicos para purificação da água,
branqueamento de açúcar e recuperação de solventes (COULSON; RICHARDSON,
1982). O carvão ativado é ainda comumente utilizado na indústria do petróleo para
clarificar e remover impurezas em suspensão (KALICHEVSKY; KOBE, 1958).
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Alumina ativada
É um adsorvente poroso, resistente, obtido a partir da bauxita

(Al2O3.3H2O). Apresenta natureza anfótera, o que a faz ter afinidade por compostos
orgânicos.
A alumina ativada é utilizada na desidratação de gases e líquidos, na
remoção de contaminantes de correntes líquidas e na dessulfurização de derivados de
petróleo (KALICHEVSKY; KOBE, 1958; RUTHVEN, 1984; GOMIDE, 1988).

2.5.3.3.

Zeólitas
As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos que podem ser encontrados

na natureza, associados a outros minerais, ou sintetizados. São formadas pela união de
tetraedros de SiO4 e AlO4, que se arranjam como poliedros tridimensionais, constituindo
poros de dimensões moleculares e uniformes (CAVALCANTE JR., 1998).

2.5.3.4.

Diatomita
Diatomita, ou terra diatomácea, é um material formado pela deposição de

esqueletos fósseis de algas microscópicas diatomáceas acumuladas em grandes
quantidades, que foram se fossilizando pelo depósito de sílica sobre a sua estrutura.
Formam-se em terrenos de origem sedimentar, tanto em zonas de formação lacustre
como marinha (BREESE, 1994; MELO, 1989; MARK et al., 1996).
De acordo com o método de obtenção, as diatomitas podem ser
classificadas em três categorias: natural, calcinada e fluxo-calcinada, sendo a forma
calcinada a mais utilizada, com aplicações nas indústrias alimentícia, de bebidas,
farmacêutica, têxtil e cosmética, mais fortemente.
Propriedades como estrutura particulada, alta capacidade de adsorção,
inércia química e resistência a altas temperaturas conferem à diatomita a possibilidade
de ser utilizada como carga funcional em tintas, como controlador de cor no processo de
fabricação de papel, como abrasivos de ação moderada em compostos para polimento e
como suporte cromatográfico.
Em todas essas aplicações, é imprescindível que a diatomita seja inerte e
com alto valor de pureza, de modo a não interferir nas propriedades dos produtos, como
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mudança de cor e sabor (HARBEN; KUZVAT, 1996; MELO, 1989; CARVALHO,
2000; FRANÇA et al., 2005).

2.5.3.5.

Bentonita
A

bentonita

pode

ser

definida

como

uma

rocha

composta

predominantemente de montmorilonita (60 a 80%) e outras argilas em maior ou menor
proporção. Forma-se geralmente por alteração de cinzas vulcânicas.
Em virtude de suas propriedades, como moderada carga negativa
superficial (capacidade de troca de cátions), elevada área específica (área da superfície
externa das partículas) e resistência à temperatura e a solventes, as argilas bentoníticas,
pertencentes ao grupo das esmectitas, possuem extenso uso industrial, superando todos
os outros tipos de argilas industriais reunidas, sendo um material extremamente versátil
e de perfil adequado para obtenção de produtos ou insumos de elevado valor agregado
(SILVA; FERREIRA 2008; PAIVA et al., 2008).

2.5.3.6.

Vermiculita
A vermiculita é um mineral da família dos filossilicatos, constituído por

silício, alumínio, ferro, magnésio e água, em proporções variáveis. Possui estrutura
cristalina micáceo-lamelar com cátions trocáveis em posições interlamelares e apresenta
a seguinte fórmula geral para uma célula unitária (VALDIVIEZO et al., 2002;
SANTOS, 1989):
(Mg, Fe)3 [(Si, Al)4 O10] (OH)2 4H2O
Em seu estado natural, a vermiculita tem o espaço interlamelar ocupado
por água, que pode ser quase ou totalmente removida quando moderadamente aquecida,
devido às fracas ligações às quais é submetida. A vermiculita apresenta uma
particularidade em relação às outras micas: é que quando aquecida, a 800-1000 °C, a
água de hidratação contida entre as lamelas se transforma em vapor, saindo de forma
bruta e irreversível, afastando as lamelas, aumentando em até 30 vezes o volume inicial.
Esta expansão se dá na direção perpendicular ao plano basal e confere à vermiculita
expandida uma baixa densidade (entre 0,15 g/cm3 e 0,25 g/cm3), grande área específica,
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inércia química, capacidade de adsorção, isolante térmico e acústico, resistência ao fogo
e alta porosidade, características que a tornam um material com elevada capacidade de
troca catiônica, tendo o potássio e o magnésio como principais cátions trocadores
(GRIM, 1968; CASTRO, 1996).
A vermiculita apresenta célula unitária do tipo 2:1, constituída por duas
folhas tetraédricas e uma octaédrica entre elas (Figura 2.5). As camadas tetraédricas são
formadas por tetraedros de silício (SiO2), podendo este ser substituído isomorficamente
por alumínio (Si+4 substituído por Al+3). A folha intermediaria octaédrica é composta
por átomos de alumínio, oxigênio e hidrogênio, formando Al(OH)3, com alumínio
passível de substituição por magnésio, ferro ou outros elementos. As camadas tetraedrooctaedro-tetraedro são separadas por moléculas de água, cuja rede de hidratação é
formada por duas folhas de moléculas de água que se arranjam numa coordenação
octaédrica com cátions, principalmente magnésio, os quais se acomodam entre as folhas
de água e as camadas do silicato (ROSENBURG, 1960; VIEIRA, 2003; SILVA, 2010).
Figura 2.5 – Representação de uma célula unitária do tipo 2:1 – Estrutura da vermiculita

Fonte: Faria et al., 2013
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2.5.4. Equilíbrio de adsorção
Em geral, os dados de equilíbrio de adsorção são apresentados sob a
forma de isotermas, representando a variação da concentração de equilíbrio da fase
adsorvida com a concentração da fase fluida a uma temperatura fixa.
Os ensaios experimentais para medir o equilíbrio podem ser realizados
em leito fixo ou em banho finito, conforme descrito a seguir.

2.5.4.1.

Adsorção em coluna
O ensaio em coluna consiste na passagem de um fluido contendo um

soluto, com concentração inicial C0, de forma contínua, através de um leito empacotado
com adsorvente, cuja capacidade de adsorção é avaliada através da análise das curvas de
concentração versus tempo, denominadas curvas de “breakthrough” ou de ruptura, que
mostram quando a coluna alcançará o ponto de saturação, para um dado conjunto de
condições de um afluente.
As curvas de ruptura descrevem a taxa de transferência de massa para o
adsorvente e são determinadas pelo gráfico da concentração de soluto no efluente
(Csaida) versus o tempo ou volume, como mostrado na Figura 2.6 (SHAHALAM et al.,
1997).
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Figura 2.6 - Curva de ruptura em coluna de leito fixo

Fonte: Shahalam et al., 1997.

2.5.4.2.

Adsorção em banho finito
Nos ensaios em banho finito, uma quantidade conhecida de adsorvente

(Mads) é adicionada a determinado volume de fluido (V) contendo uma concentração
inicial de adsorbato (C0).
A mistura é submetida à agitação, em banho termostatizado, por um certo
tempo, até que a quantidade de adsorbato retida sobre o adsorvente esteja em equilíbrio
com o restante livre na solução. A concentração final do adsorbato é CE e a massa
adsorvida sobre a superfície do adsorvente por unidade de massa de adsorvente é q
(CAVALCANTE JR., 1998; COONEY, 1999; MOURA, 2001).
Considerando que o inerte não é adsorvido, um balanço de massa
simples, entre as condições iniciais e finais, fornece a quantidade de soluto adsorvida
sobre o adsorvente, que pode ser expressa pela Equação 2.1:
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(2.1)
A realização de vários experimentos, com variação da concentração da

solução ou da massa do adsorvente, à temperatura constante, fornece um gráfico da
carga de soluto sobre o adsorvente (q) em função da concentração para os líquidos e
gases (CE) ou pressão parcial para os gases (p/p0), denominado Isoterma de Adsorção.

2.5.5. Isotermas de adsorção
Apesar da existência de vários tipos de isotermas, Brunauer et al. (1940)
classificou-as em cinco diferentes formas. Entretanto, serão destacadas apenas as três
primeiras, uma vez que as demais não tem relevância para este estudo (Figura 2.7).
Figura 2.7 – Classificação de Brunauer

Fonte: Autor

A explanação dos dados experimentais observados nas isotermas é feita
através de modelos matemáticos, sendo as equações de Langmuir e de Freundlich as
mais comumente utilizadas.

2.5.5.1.

Isoterma de Langmuir
A isoterma do tipo I, conhecida como isoterma de Langmuir, é válida

para adsorção em monocamada e é característica dos sistemas onde o tamanho do poro
não é muito maior do que o diâmetro da molécula do adsorbato. Ocorre em processos
onde a quantidade adsorvida tende a um valor limite quando C/C0 (p/p0) → 1,
dependendo do volume de microporos.
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Este modelo teórico apresenta a seguinte expressão matemática
=

(2.2)

onde qE (mg/g) corresponde à quantidade adsorvida na fase sólida; CE (mg/L) é a
concentração na fase líquida no equilíbrio; qmax (mg/g) e bL (L/g) são os parâmetros de
Langmuir, sendo qmax a capacidade máxima de cobertura da monocamada e bL o
parâmetro de afinidade do contaminante com a monocamada. O qmax está relacionado
com a constante de equilíbrio de Langmuir através da Equação 2.3:
=

(2.3)
Se as concentrações forem muito baixas, o produto bLCE será muito

menor que a unidade e a Equação 2.2 será reduzida a
=

(2.4)
Os parâmetros de uma isoterma de Langmuir podem ser expressos como

um fator de separação adimensional constante, RL, também chamado de parâmetro de
equilíbrio e definido pela Equação 2.5.
=

(2.5)
O valor de RL indica a forma da isoterma de acordo com a Tabela 2.4.

Tabela 2.4 - Classificação da isoterma de acordo com o parâmetro de equilíbrio

Fator de Separação - RL

0<

Tipos de Isoterma

>1

Desfavorável

=1

Linear

<1
=0
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Fonte: Atkins, 1994.

2.5.5.2.

Isoterma de Freundlich
A isoterma do tipo II, ou isoterma de Freundlich, é aplicada para

adsorção em multicamadas e é conveniente para descrever a adsorção em superfícies
heterogêneas (FRITZ et al., 1981).
A Equação 2.6 prediz o modelo de Freundlich (AKSU, 2001;
TREYBAL, 1980; LUZ, 2012),
=

#

%$

(2.6)

onde KF e n são constantes de equilíbrio adimensionais chamadas de parâmetros de
Freundlich. O valor de n indica se a isoterma é favorável ou desfavorável. Para valores
de n entre 1 e 10, as condições de adsorção são favoráveis.
Apesar desta isoterma empírica não poder ser reduzida à Lei de Henry a
baixas concentrações, ela fornece uma boa aproximação para uma ampla faixa de
condições (RUTHVEN, 1991; ATKINS, 1994; COONEY, 1999, FRITZ et al., 1981).

2.5.5.3.

Isotermas do Tipo III
De modo semelhante às isotermas do tipo I, as isotermas do tipo III

descrevem o comportamento dos adsorventes que apresentam uma grande faixa de
tamanho de poros. Este tipo de isoterma é verificada nos sistemas onde a adsorção na
primeira camada é fraca, de modo que a interação do adsorbato com a camada adsorvida
é maior que a interação com a superfície do adsorvente (MOURA, 2001; CARONI,
2009).

2.5.6. Cinética de adsorção
Vários modelos matemáticos foram desenvolvidos para avaliar o
comportamento do adsorvente e o mecanismo ou etapa limitante de um processo
adsortivo. Cada modelo tem suas limitações e baseia-se em determinadas condições
experimentais iniciais e em hipóteses teóricas. Dentre os modelos mais utilizados na
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literatura para explicar a cinética da adsorção, destacam-se o modelo de cinética de
pseudo 1ª ordem, o de cinética de pseudo 2ª ordem e o de difusão intraparticular.
2.5.6.1.

Cinética de pseudo 1ª ordem
O modelo da cinética de pseudo 1ª ordem é muito utilizado na

classificação de dados experimentais e propõe a cinética de adsorção a partir da
capacidade de adsorção de um sólido. É definido pela Equação 2.7,
& (')
&'

− (+)]

=( [

(2.7)

onde qE e q(t) representam , respectivamente, as capacidades de adsorção no equilíbrio e
em determinado tempo t; e k1 corresponde à constante cinética de adsorção de pseudoprimeira-ordem.
Após integração para as condições limite t=0 a t=t e q=0 a q=q(t), temse a Equação 2.8,
(')

ln /

0 = −( +

(2.8)

que linearizada, dá origem à Equação 2.9
− (+)] = ln(

ln[

)−( +

(2.9)

A equação de cinética de pseudo 1ª ordem, também chamada de modelo
de Lagergren, baseia-se na capacidade de adsorção do sólido e é uma das mais
utilizadas equações de velocidade de adsorção de um sistema sólido/líquido. Entretanto,
este modelo não apresenta bons ajustes para tempos de adsorção longos, sendo então
utilizado para o início do processo (AHMAD et al., 2005; LIANG et al., 2005; HO;
MCKAY, 2000).

2.5.6.2.

Cinética de pseudo 2ª ordem.
O modelo de cinética de pseudo 2ª ordem também baseia-se na

capacidade de adsorção de um sólido e pode ser expresso na forma da Equação 2.10
(HO E MCKAY, 1999),
& (')
&'

= (1 [

− (+)]2
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sendo k2 a constante de pseudo 2ª ordem e qE a capacidade de adsorção no equilíbrio.
Integrando-se a Equação 2.10, nos mesmos limites para obter a Equação
8, tem-se a Equação 2.11
(')]

[

=

+ (1 +

(2.11)

A Equação 2.11 pode ser linearizada, originando a Equação 2.12,
'

(')

=

34

4

+

'

(2.12)

donde qE e k2 podem ser obtidos através do coeficiente angular e do coeficiente linear,
respectivamente, no gráfico de

34

(')

versus t.

Ao contrário do modelo de pseudo 1ª ordem, o modelo de pseudo 2ª
ordem prediz o comportamento cinético de todo o processo de adsorção e avalia a
reação química do adsorbato sobre o adsorvente como sendo etapa determinante da taxa
de adsorção (HO; MCKAY, 2000; AHMAD et al., 2005; LIANG et al., 2005).

2.5.6.3.

Cinética de difusão intraparticular
Devido à frequente heterogeneidade das superfícies dos sólidos, os

efeitos do fenômeno de transporte no interior do adsorbato devem ser avaliados.
Portanto, em uma adsorção física, considerada instantânea, a adsorção é controlada
através da difusão parcial e/ou difusão interna (CARONI, 2009).
O modelo que avalia a difusão interna como etapa determinante da taxa
de adsorção é a cinética de difusão intraparticular, que pode ser expressa pela Equação
2.13:
(+) = (5$ +

%1

(2.13)

A velocidade da difusão dentro da partícula é obtida por linearização da
curva q(t) = f(t1/2). Os gráficos obtidos podem exibir uma multi-linearidade, sugerindo
que a adsorção é limitada por duas ou mais etapas: a primeira é a fase da adsorção
instantânea, ou adsorção na superfície externa; a segunda, a da adsorção gradual, onde a
difusão dentro da partícula é a etapa limitante; e a terceira, a fase de equilíbrio final,
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onde a difusão dentro da partícula se torna menor, devido a concentrações
extremamente baixas do adsorbato na solução (CHEN et al., 2003).
A equação 2.13 apresenta a fórmula linearizada para encontrar o
parâmetro da constante da velocidade (kin) para a difusão dentro da partícula.

2.5.7. Adsorção de compostos de enxofre
A adsorção de compostos sulfurados é subdividida de acordo com o
mecanismo de interação entre o composto sulfurado e o adsorvente. A dessulfurização
adsortiva consiste na adsorção física de compostos de enxofre pela superfície do sólido
adsorvente e a dessulfurização por adsorção reativa baseia-se na interação química entre
o adsorvente e os compostos sulfurados. Ao final do processo, o adsorvente consumido
é regenerado através da eliminação de H2S, S ou SOx , dependendo do processo
aplicado. A eficiência do método é definida basicamente pelas propriedades do
adsorvente: capacidade de adsorção, seletividade para compostos organossulfurados,
durabilidade e regenerabilidade (BABICH; MOULIJN, 2003).

2.6. Dessulfurização
A dessulfurização constitui-se num processo de remoção efetiva do
enxofre presente em combustíveis e representa um alto custo para as refinarias. Para o
óleo diesel, este custo é muito elevado, principalmente para o diesel obtido a partir do
petróleo extraído das bacias brasileiras, uma vez que é tido como de baixa qualidade por
possuir grande quantidade de enxofre (BRASIL, 2007). O processo mais tradicional
compreende a hidrodessulfurização (HDS), que necessita de grandes investimentos em
instalações, sob condições extremas de temperatura (200 a 425 °C) e pressão (150 a 250
psi), além de catalisadores sofisticados de cobalto e molibdênio (IZUMI et al., 1994;
MOCHIDA et al., 1996).
Babich e Moulijn (2003) classificaram a dessulfurização de acordo com o
modo de transformação dos compostos organossulfurados: se os compostos sofrem
decomposição, se são separados do fluxo de refino sem sofrer decomposição ou se são
separados do fluxo e simultaneamente decompostos (Figura 2.8).
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Figura 2.8 - Classificação dos processos de dessulfurização baseada na transformação de compostos
organossulfurados

Decomposição de
compostos de S com
recuperação de
hidrocarboneto

Separação de
compostos de S sem
eliminação de
enxofre

DESSULFURIZAÇÃO

Combinação:
Separação + decomposição

Fonte: Babich e Moulijn, 2003

- Quando os compostos de enxofre são decompostos: produtos sólidos ou gasosos são
formados e os hidrocarbonetos são recuperados, permanecendo no fluxo de refino.
Nestes processos, dos quais a hidrodessulfurização convencional (HDS) é exemplo
típico, os compostos organossulfurados são transformados em outros compostos mais
fáceis de serem separados do fluxo.
- Quando os compostos organossulfurados são simplesmente separados do fluxo: a
dessulfurização por separação pode ocasionar a perda de alguns produtos desejados e o
descarte dos compostos de enxofre continua sendo um problema.
- Quando os compostos são separados do fluxo e simultaneamente decompostos, tanto
em simples reatores quanto em uma série de vasos de reação e separação: esses
processos combinados, os quais fornecem as bases de muitas tecnologias propostas
atualmente para aplicações industriais, prometem gerar produtos com níveis muito

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

28

Capítulo 2 – Aspectos Teóricos e Revisão Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

baixos de enxofre. A dessulfurização por destilação catalítica é um exemplo deste tipo
de processo.
Os processos de dessulfurização podem também ser classificados em dois
grupos: baseado em HDS ou não baseado em HDS, dependendo do papel do hidrogênio
na remoção do enxofre. Nos processos baseados em HDS, o hidrogênio é usado para
decompor os compostos organossulfurados e eliminar o enxofre, enquanto os não
baseados em HDS não requerem hidrogênio (BABICH; MOULIJN, 2003).
As duas classificações mencionadas se sobrepõem até certo ponto. A
maioria dos processos de eliminação de enxofre, exceto a oxidação seletiva, é baseada
em HDS.
Por fim, os processos de dessulfurização podem ser classificados com
base na natureza do processo físico-químico usado para remover o enxofre (Figura 2.9).
As tecnologias desenvolvidas e comercializadas, em sua maioria, são aquelas nas quais
ocorre conversão catalítica de compostos organossulfurados com eliminação do enxofre
e incluem hidrotratamento convencional, hidrotratamento com catálise avançada e/ou
projeto do reator e a combinação do hidrotratamento com algum processo químico
adicional para manter as especificações do combustível. Existem também tecnologias
que se baseiam na aplicação de diferentes processos físico-químicos na HDS catalítica
para separar e/ou transformar compostos organossulfurados. Estas tecnologias incluem
destilação, alquilação, oxidação, extração, adsorção ou a combinação desses processos.
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Figura 2.9 - Classificação da dessulfurização quanto à natureza do processo

Fonte: Babich e Moulijn, 2003

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

30

Capítulo 3
Estado da Arte

Capítulo 3 – Aspectos Teóricos e Revisão Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

3. Estado da Arte.
O óleo diesel é um dos vários tipos de combustíveis derivados do
petróleo. É constituído por uma mistura de gasóleos, querosene e nafta, entre outros
compostos químicos. A combustão do óleo diesel produz óxidos de enxofre que são
descarregados para a atmosfera sob a forma de particulados e poluentes primários, como
SO2 e SO3, capazes de acarretar grandes prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.
A preocupação mundial com o meio ambiente saudável e despoluído tem
levado à instituição de normas e leis no sentido de reduzir os níveis de emissão de
poluentes no ar, estabelecendo teores de enxofre cada vez mais baixos nos
combustíveis, de modo a se ter produtos menos agressivos.
Em busca de alternativas economicamente viáveis e eficientes, têm sido
desenvolvidas pesquisas de tecnologias avançadas para dessulfurização de combustíveis
derivados de petróleo.
A hidrodessulfurização, que se baseia na eliminação de contaminantes
através de reações de hidrogenação, é um método convencional, mas ainda ineficiente
na remoção de alguns compostos de enxofre, tais como dibenzotiofenos heterocíclicos
(DBT) e dibenzotiofenos substituídos (DBTS) em petróleo (KNUDSEN et al., 1999).
Barros (2002) pesquisou o uso de zeólitas ZnY como adsorventes para
remoção de propanotiol na mistura propanotiol/ciclohexeno, através de estudos
cinéticos pelo método de banho finito, e concluiu que a zeólita ZnY-5% adsorve 10,90
mg de enxofre/grama de adsorvente. (Barros, 2002)
Ma et al. (2002) partiram da combinação de uma adsorção seletiva
(SARS) de compostos de enxofre e um processo de hidrodessulfurização de fração
concentrada de enxofre (HDSCS). O adsorvente (A-1) utilizado no estudo em questão
foi preparado em laboratório, constituindo-se de um metal de transição suportado em
sílica gel com 5% em massa do composto metálico. Os resultados experimentais
apresentados demonstraram que compostos orgânicos sulfurados em gasolina, óleo
diesel e combustível de aviação podem ser removidos por adsorção seletiva utilizando
um composto de metal de transição colocado em um suporte poroso.
Neves (2003) trabalhou com a peneira molecular mesoporosa MCM-41
na remoção de compostos sulfurados da gasolina. Ele utilizou uma mistura
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ciclohexeno/propanotiol. Os ensaios de adsorção foram conduzidos em banho finito. A
peneira MCM-41 apresentou uma capacidade de adsorção acima de 25 mg de
enxofre/grama de adsorvente.(Neves, 2003)
Hernández-Maldonado e Yang (2004) realizaram estudos sobre a
dessulfurização do diesel comercial, através de operações em leito fixo à temperatura e
pressão ambientes. O leito era constituído de camadas de diferentes adsorventes (em
peso): 12% de carvão ativado, 22% de alumina ativada (Selexsorb CDX), Cu(I)-Y e
uma outra camada formada por carvão ativado, Selexsorb CDX e Cu(I). Tal método
resultou na produção de 41 cm3 de diesel dessulfurizado/grama de adsorvente. )
Zhang et al. (2005) estudaram a dessulfurização profunda da gasolina
para aplicações em células de combustível, que necessitam de combustível livre de
enxofre a fim de evitar o envenenamento dos catalisadores que a compõem. O
adsorvente utilizado foi Zn-Fe-O/Al2O3, impregnado com diferentes teores de cério, em
reator de leito fixo, apresentando como melhor teor o percentual de 2,5% em peso de
cério na forma de CeO2. Confirmou-se, também, que a adição de tal elemento ao
adsorvente favorece o processo adsortivo. (Zhang et al., 2005)
Santos (2005) estudou a remoção de enxofre na mistura ciclohexenopropanotiol por adsorção sobre AlPO (aluminofosfatos microporosos, com estrutura
semelhante à das zeólitas) e MeAPOs (metal-aluminofosfatos, onde Me = Zn+2 ou Ni+2).
Ele sintetizou os adsorventes e caracterizou suas propriedades morfológicas e
estruturais. Em seguida, analisou a eficiência dos mesmos no processo de adsorção,
mediante experimentos em banho finito e modelagem das curvas cinéticas obtidas. A
partir de estudos cinéticos, o autor concluiu que ambos os materiais (AlPOs e MeAPOs)
conseguem reduzir o teor de enxofre da mistura combustível e que o MeAPO com 1,5%
de Ni apresentou desempenho inferior dentre os demais adsorventes, adsorvendo 1,16
miligramas de enxofre/grama de adsorvente em 24 horas. O MeAPO contendo 7,5% de
Zn obteve melhor desempenho, adsorvendo 3,64 miligramas de enxofre/grama de
adsorvente, no mesmo intervalo de tempo. (Santos, 2005)
Melo (2005) utilizou, como adsorvente, a zeólita Beta impregnada com
zinco, em diferentes percentuais, e com 1,5% de níquel, visando a remoção do
propanotiol da mistura ciclohexeno/propanotiol. Ele concluiu que a amostra NiBeta1,5% adsorve cerca de 6 mg de enxofre/grama de adsorvente, constatando a eficiência
deste material na remoção de enxofre da gasolina.(Melo, 2005)
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Li et al. (2009) estudaram a dessulfurização de diesel associando os
processos de adsorção e biodessulfurização (BDS) para remover seletivamente o
enxofre sob a forma de dibenzotiofenos (DBTs). Eles utilizaram como adsorventes CA
(carvão ativado), NiY, AgY (zeólitas Y impregnadas com níquel e prata,
respectivamente), MAS (alumino-silicato mesoporoso), MCM-41, 13X e Ag-MAS
(alumino-silicato mesoporoso impregnado com prata). Os autores verificaram que o
adsorvente NiY tem a maior seletividade para DBT e o CA tem a maior capacidade de
adsorção. Para o diesel hidrotratado, o MAS apresenta melhor capacidade de
dessulfurização que o NaY e MCM-41. A dessorção de DBT de adsorventes pode ser
melhorada pela adição de células P. delafieldii R-8. A dessorção de DBT de adsorventes
decresce conforme a sequência: 13X > alumina > AgY > NiY > carbono ativado. O
adsorvente Ag-MAS gasto pode ser regenerado no sistema integrado. A propriedade de
adsorção do Ag-MAS regenerado é semelhante à do Ag-MAS novo. Assim, concluíram
que o sistema integrado é capaz de dessulfurizar DBT mais eficientemente do que
outros métodos. (Li et al., 2009)
Scherer et al. (2009) estudaram a dessulfurização por adsorção de um
diesel comercial dopado com benzotiofeno e dibenzotiofeno usando como material
adsorvente três tipos de aluminas ativadas (ácida, básica e neutra). O critério de
comparação do processo de adsorção foi realizado também em amostras de diesel
oxidado, utilizando-se como agente oxidante o peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30% e
ácido acético. Eles verificaram, então, que a aplicação de aluminas no processo perfaz
uma alternativa promissora na remoção de compostos sulfurados, mostrando uma maior
seletividade na adsorção do dibenzotiofeno que do benzotiofeno. Os autores observaram
que, para a remoção do dibenzotiofeno, o processo mais adequado é a adsorção sem a
oxidação, enquanto que o benzotiofeno é removido quase totalmente na oxidação; e que
o tempo de contato influi no processo de adsorção, alcançando 80% de remoção para o
dibenzotiofeno (não oxidado) em 24 h.(Scherer et al., 2009)
Dragan e Butucea (2012) estudaram o equilíbrio de adsorção de SO2 em
zeólitas Y (HY e NaY). As isotermas de adsorção de dióxido de enxofre nas duas
zeólitas foram determinadas experimentalmente em três temperaturas (25, 50 e 100 °C)
e comparadas com os modelos teóricos de Langmuir e Freundlich. Os autores
concluíram que as zeólitas estudadas são bons adsorventes e as capacidades de adsorção
de ambas diminuem com o aumento da temperatura. As isotermas experimentais foram
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melhor adequadas ao modelo de Freundlich, com a zeólita NaY apresentando uma
maior capacidade de adsorção que a HY.
Al Zubaidy et al. (2013) utilizaram a adsorção como método para
dessulfurização de diesel comercial contendo 410 ppm de enxofre. Os adsorventes
empregados foram o carvão ativado comercial e o carvão de palma. Os ensaios foram
feitos em banho finito e à temperatura ambiente. O carvão ativado reduziu o teor de
enxofre de 410 ppm para 251 ppm, quando utilizado um percentual de 5% em massa de
adsorvente, e para 184,6 ppm, quando utilizado 10% de adsorvente, enquanto o carvão
de palma mostrou um desempenho inferior, tendo em vista que utilizou-se 6% em
massa de adsorvente e obteve-se uma redução de apenas 34,15% no teor de enxofre.
Muitos estudos abordam a dessulfurização de derivados do petróleo.
Entretanto, há ainda muito a ser explorado, uma vez que a legislação ambiental impõe
teores de enxofre cada vez menores nos combustíveis fósseis. Com base no exposto,
este trabalho visa estudar o desempenho da vermiculita impregnada com microemulsões
na remoção de enxofre de óleo diesel.
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4. Metodologia Experimental

Este capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados no estudo da
remoção de enxofre do diesel, desde a escolha e caracterização do adsorvente e dos
constituintes do sistema microemulsionado até os ensaios de adsorção em coluna e em
banho finito.

4.1. Equipamentos e reagentes
4.1.1. Principais equipamentos utilizados
•

Agitadores magnéticos termostatizados (Fisaton, modelo 752)

•

Agitadores de soluções

•

Analisador de enxofre e nitrogênio (ANTEK, modelo 9000 NS)

•

Balança analítica (Precisa, modelo 240A)

•

Banho termostatizado e com agitação Dubnoff (Tecnal, modelo
053)

•

Centrífuga (Quimis, modelo Q – 222T28)

•

Condutivímetro

•

Difratômetro de Raios X (Shimadzu, modelo: XRD-7000)

•

Equipamento para ponto de fusão (Microquímica Ltda, modelo
MQAPF-301)

•

Microscópio Eletrônico de Varredura (Philips, modelo XL-30
ESEM)

•

Peneiras do tipo “Tyler”

•

pHmetro

•

Reômetro Haake Mars (Thermo Cientific)

•

Purificador de Água (US Filter, modelo UHQ – OS – MK3)

•

Tensiômetro de bolha SensaDyne (modelo QC-6000 Chem-Dyne
Research Corp. E.U.A.)
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Zeta Plus (Zeta Potential Analyzer – BIC – Brookhaven
Instruments Corporation)

4.1.2. Reagentes
Os reagentes utilizados durante a fase experimental foram de grau
analítico, pureza 99%, exceto o diesel, que foi fornecido pela Petrobrás, com
propriedades descritas na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 - Propriedades do óleo Diesel A – S1800

Propriedade

Método

Resultado

Unidade

aspecto

D 4176

limpo

N/A

cor

VIS 000

de amarelo a

N/A

alaranjado
enxofre total

D 4294

1233,00

ppm

massa específica a 20 °C

D 4052

834,4

kg/m3

viscosidade cinemática a 40

D 445

3,47

mm2/s

ponto de entupimento

D 6371

14

°C

água e sedimentos

D 2709

0

% volume

cinzas

D 482

< 0,0010

% massa

RCR nos 10% finais da

D 524

0,11

% massa

índice de cetano calculado

D 4737

52,5

N/A

ponto de fulgor

D 93

38

°C

condutividade elétrica a 28°C

D 2624

89

pS/m

°C

destilação

Fonte: Petrobrás
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Foram empregados como tensoativos o cloreto de dodecilamina (DDACl
- tensoativo iônico) e o nonil fenol etoxilado (RNX 95 - tensoativo não-iônico). A
escolha do DDACl baseou-se no trabalho de Lopes (2003), que utilizou o DDACl na
remoção de H2S presente no gás natural.
Nesta pesquisa, o DDACl foi sintetizado em laboratório através da
diluição de dodecilamina em etanol e adição de ácido clorídrico 5%, conforme descrito
por Teixeira (2004). Já o O nonil fenol etoxilado (RNX 95) é obtido através da reação
de nonil fenol com teores variáveis de óxido de eteno, que apresenta compatibilidade
com sabões e agentes tensoativos aniônicos e catiônicos. Estruturalmente, é composto
por, aproximadamente, 9 a 10 moléculas de óxido de eteno, o que lhe confere
características de melhor solubilidade e maior ponto de turvação. Apresenta
propriedades de umectação, detergência, emulsificação e dispersão, além de ser estável
química e fisicamente quando submetido a extremos de pH e temperatura.

4.2. Determinação do sistema microemulsionado
O sistema microemulsionado deve apresentar-se sob a forma de fase
homogênea, opticamente transparente, com baixa viscosidade, baixa tensão interfacial e
alta capacidade de solubilização de compostos contaminantes (CLAUSE et al., 1985,
PRINCE, 1977; SCRIVEN, 1982).
Para identificação das regiões de Winsor foram pesados, em tubos de
ensaio, 1 g de C/T (cotensoativo/tensoativo) + 1 g de fase aquosa ou 1 g de C/T + 1 g de
fase oleosa, titulando-se com o constituinte do vértice oposto (óleo titulando a base
aquosa e água titulando a base orgânica). As transições de uma região para outra foram
identificadas pela formação ou desaparecimento de uma turbidez após adição, gota a
gota, da fase titulante. Pesou-se o sistema e continuou-se o processo até o surgimento de
outra fase ou até que fosse ultrapassada a metade do volume total do tubo, indicando,
neste caso, que o sistema permanecia na mesma região. A Figura 4.1 apresenta
genericamente a construção de um diagrama pseudo-ternário.
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Figura 4.1 - Representação gráfica de pontos para construção de um diagrama pseudo-ternário

Fonte: Autor

Os pontos encontrados são convertidos em frações mássicas para
plotagem do diagrama pseudo-ternário no programa computacional Origin. A Tabela
4.2 apresenta os constituintes dos sistemas testados para a construção dos diagramas de
fases.
Tabela 4.2 - Constituintes utilizados na construção dos diagramas de fases

Sistemas

Tensoativo

Cotensoativo Fase Orgânica

Fase Aquosa

Razão

(S)

(T)

(C)

(FO)

(FA)

C/T

1

DDACl

n-Butanol

Hexano

Água destilada

1

2

RNX 95

n-Butanol

Hexano

Água destilada

1

3

RNX 95

n-Butanol

Hexano

4

RNX 95

n-Butanol

Hexano
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4.2.1. Escolha do tensoativo a ser utilizado na remoção de enxofre
Para definir o tensoativo a ser utilizado no processo de remoção de
enxofre foi realizado um teste, que consistiu de uma extração na região de Winsor I,
microemulsão em equilíbrio com fase óleo em excesso, utilizando na fase
microemulsionada cada um dos tensoativos escolhidos (DDACl e RNX 95). O ponto
escolhido teve a seguinte composição: FA (água destilada) = 10%, C/T
(butanol/tensoativo) = 20%, FO (diesel) = 70%. O procedimento consistiu na mistura
dos constituintes e agitação por 30 min. Em seguida, centrifugou-se a mistura por 5 min
a 3800 rpm e retirou-se uma alíquota da fase superior (fase óleo) para análise do teor de
enxofre.

4.3. Adsorvente
O adsorvente escolhido para este trabalho foi a vermiculita, argila
adquirida em sua forma bruta e posteriormente tratada para obter sua forma sódica em
laboratório, antes de ser modificada por microemulsão.
Foram também realizados ensaios de adsorção em banho finito com os
adsorventes bentonita e diatomita, todos sem tratamento prévio, porém modificados por
microemulsão. Esta etapa objetivou promover um estudo alternativo comparando o
adsorvente escolhido para esta pesquisa (vermiculita) com outros adsorventes.

4.3.1. Purificação da vermiculita e obtenção de sua forma sódica
Lavou-se uma determinada quantidade de vermiculita bruta (como
recebida) com bastante água deionizada, por várias vezes, até que a água saísse a mais
clara possível. Deixou-se secar, em estufa, a 40°C, por 2 dias, até que estivesse
completamente sem umidade. Pesou-se uma amostra de 200 g da vermiculita seca,
colocando-a em um bécker de 2 L, com uma quantidade de solução tampão de acetato
de sódio a pH = 5,0, que ocupou o dobro do volume ocupado pela argila.
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A mistura foi mantida sob agitação, ajustando-se a temperatura para 40
°C. Após se verificar a estabilização da temperatura, adicionou-se 120 mL de solução de
peróxido de hidrogênio (H2O2), mantendo-se estas condições de temperatura e agitação
por 3 dias. Ao término deste processo, desprezou-se o excesso de solução e lavou-se a
argila com bastante água deionizada, por várias vezes, até que saísse todo o odor de
acetato e o aspecto da água se tornasse límpido. Deixou-se decantar, desprezou-se a
parte líquida e repetiu-se o procedimento de secagem em estufa.
Para obter a forma sódica, adicionou-se à argila seca uma solução de
-

NaCl (1 mol.L ¹) na mesma proporção utilizada para a solução tampão e manteve-se sob
agitação, à temperatura constante de 40° C por 7 horas, repetindo-se o procedimento de
troca catiônica por mais duas vezes. Por fim, lavou-se o sólido obtido com água
deionizada em abundância, deixou-se decantar, desprezou-se a parte líquida e repetiu-se
o procedimento de secagem em estufa (ALMEIDA, 2008).

4.3.2. Estudo Granulométrico
O estudo granulométrico para a vermiculita foi realizado em um conjunto
de 6 peneiras do tipo “tyler” com aberturas de malha de: # 8, # 20, # 35, # 48, # 65 e #
100, com agitação de 5 vibrações/min por 10 min. A massa retida em cada peneira foi
pesada e anotada.

4.3.3. Métodos de caracterização da vermiculita

4.3.3.1.

Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV
É a técnica através da qual é possível se caracterizar um material quanto

à sua morfologia, organização e composição. O MEV (microscópio eletrônico de
varredura) é um dos mais versáteis instrumentos disponíveis para a observação e análise
de características microestruturais de sólidos. Produz imagens de alta resolução e
aparência tridimensional (DEDAVID et al., 2007).
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A análise foi realizada depositando-se as amostras em porta amostras de
alumínio e recobrindo-as com íons metálicos de ouro para garantir a condutividade e
gerar imagens com boa resolução. Neste processo, as amostras são colocadas em uma
câmara com pressão em torno de 0,1 a 0,05 mbar e o alvo metálico é bombardeado com
átomos de gás inerte como, por exemplo, argônio.

4.3.3.2.

Difração de Raios X (DRX)
É uma técnica utilizada para se obter informações sobre a estrutura

cristalina de um composto.
A incidência de um feixe de raios X, em ângulos variáveis, sobre uma
amostra na forma de pó, gera um gráfico chamado difratograma, que mostra a
intensidade difratada de raios X em função do ângulo de incidência 2θ. A interpretação
do difratograma permite identificar a composição da amostra, uma vez que para cada
tipo de cristal há um difratograma único (ACCHAR, 2006; BLEICHER; SASAKI,
2000).
Os raios X difratados obedecem à lei de Bragg, que é descrita como:
m λ = 2 d (hkl) senθ

(4.1)

onde:
λ = comprimento de onda do feixe de raios incidentes
d (hkl) = distância interatômica entre planos cristalinos da mesma natureza (hkl)
θ = ângulo formado entre os raios X do feixe incidente e os planos atômicos
m = número inteiro
Neste trabalho foram analisadas as vermiculitas bruta, sódica e
modificada por microemulsão constituída com água destilada e com solução salina de
CaCl2 1500 ppm.
As análises foram efetuados em um aparelho Shimadzu XRD 7000,
utilizando uma tensão de 30 kV e corrente de 10 mA, com 2θ variando de 5 a 80° e
velocidade de varredura de 0,02 graus/min.
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4.3.4. Modificação da superfície dos adsorventes - Influência do tempo
de secagem da microemulsão sobre o adsorvente
Os ensaios para modificação dos adsorventes foram feitos com
microemulsões que utilizaram o tensoativo nonil fenol etoxilado (não iônico).
Os adsorventes foram preparados pesando-se 5 g de adsorvente em cada
placa de vidro e adicionando-se a cada amostra 10 mL de microemulsão, de modo a
deixar o adsorvente uniformemente impregnado. Em seguida levou-se a estufa por
tempos de 24 h, 36 h, 48 h, 60 h e 72 h, a 60 °C.
Para o cálculo da quantidade de material retido (microemulsão) sobre o
adsorvente, foi feito pesagem antes e após secagem do material em estufa.

4.4. Ensaio em banho finito para determinação do tempo de
equilíbrio
A adsorção em banho finito foi um dos métodos utilizados para realizar o
estudo da remoção de enxofre de diesel.
Os experimentos foram realizados em erlenmeyers de 125 mL, todos com
boca esmerilhada e tampa, em banho termostatizado, agitação constante e tempos préfixados.
Adicionou-se ao adsorvente, já impregnado com microemulsão,
determinado volume de diesel e deixou-se no banho termostatizado, nas condições
previamente definidas.
Nesta etapa, colocou-se a vermiculita (10 g) e o diesel (26 mL) em cada
um dos erlemeyers e levou-se ao banho a temperatura de 60 °C e tempos de 2 h, 6 h, 8
h, 18 h e 24 h. Após o tempo determinado, procedeu-se a uma filtração simples e o
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sobrenadante foi utilizado para determinação da concentração final do adsorbato. Todos
os pontos foram feitos em duplicata.
A fórmula para o cálculo das capacidades de adsorção (q) necessita dos
valores de concentração inicial do adsorbato (C0), concentração do adsorbato no
equilíbrio (CE), ambas em mg.mL-1, volume (V) de solução utilizado, em mL e a massa
de adsorvente utilizada (Mads), em g, como descrita na Equação 4.2:
=6

(

)

(4.2)

As concentrações iniciais e de equilíbrio do adsorbato foram
determinadas no analisador de enxofre ANTEK.

4.5. Otimização dos parâmetros de adsorção para a
vermiculita impregnada com microemulsão
Um planejamento experimental é utilizado quando se quer otimizar as
melhores condições de operação de um sistema em estudo. Para que isto ocorra é
necessário que sejam definidos os fatores, que correspondem às variáveis passíveis de
serem controladas pelo pesquisador, e as respostas de interesse, que são os resultados
obtidos com o experimento.
Baseando-se na escolha do tipo de planejamento a ser utilizado, e
definidos os fatores, se faz necessária a especificação dos níveis em que cada fator
deverá ser estudado.
O estudo de um planejamento fatorial completo requer a realização de
experimentos em todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores, de modo que
para k fatores, um planejamento de dois níveis exige a realização de 2 x 2 x ... x 2 = 2k
experimentos (BARROS NETO et al., 2001).
Neste trabalho foram aplicados dois planejamentos fatoriais, sendo um
no estudo da proporção vermiculita:diesel igual a 1:2 e um outro na avaliação da
proporção vermiculita:diesel igual a 1:5. Os planejamentos utilizados foram do tipo 23,
ou seja, foram estudados três fatores e cada um deles em dois níveis, totalizando uma
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matriz de planejamento com 8 experimentos, para cada proporção vermiculita:diesel
avaliada. A fim de se estimar o erro experimental, optou-se por realizar os experimentos
em duplicata, para se ter uma melhor avaliação da significância estatística dos efeitos,
totalizando, assim, 16 experimentos, para cada planejamento.
Os ensaios foram realizados em banho finito, em ordem aleatória, para
evitar que fatores indesejáveis, dos quais não se tem ciência, contaminassem os efeitos
que se queria investigar.
Dentre as variáveis possíveis de afetar o processo de adsorção,
selecionaram-se as que estão de acordo com a literatura, como temperatura,
concentração de sal na fase aquosa e granulometria do adsorvente. Os níveis foram
escolhidos com base em experimentos preliminares realizados neste trabalho e são
mostrados na Tabela 4.3. A Tabela 4.4 apresenta a matriz com os números totais de
experimentos realizados.
Tabela 4.3 – Níveis assumidos pelos fatores independentes estudados na adsorção do enxofre pela
vermiculita

FATORES

NÍVEIS

CODIFICAÇÃO

Temperatura

25°C e 60°C

-1 +1

Conc. de CaCl2 na fase
aquosa

20ppm e 1500ppm

-1 +1

Granulometria da
vermiculita

-48+65 e -65+100

-1 +1
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Tabela 4.4 – Matriz do planejamento fatorial do tipo 23

EXPERIMENTO

TEMP

CONC. DE CaCl2
NA FASE AQUOSA

GRANULOMETRIA
DA VERMICULITA

1

-

-

-

2

+

-

-

3

-

+

-

4

+

+

-

5

-

-

+

6

+

-

+

7

-

+

+

8

+

+

+

9

-

-

-

10

+

-

-

11

-

+

-

12

+

+

-

13

-

-

+

14

+

-

+

15

-

+

+

16

+

+

+

4.6. Isoterma de adsorção

O ensaio para construção da isoterma de adsorção foi feito em banho
finito à temperatura de 60 °C. Foram pesadas sete amostras com massas variáveis de
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

47

Capítulo 4 – Metodologia Experimental

PPGEQ - UFRN

vermiculita impregnada com microemulsão e adicionado um volume constante de diesel
com concentração inicial de enxofre conhecida. Os erlenmeyers foram levados ao
banho, à temperatura mencionada e sob agitação constante, por 24 h. Decorrido o tempo
de equilíbrio, as amostras foram filtradas, e alíquotas de 1,5 mL foram analisadas para
quantificação do teor de enxofre (CE - ppm). Com os resultados obtidos, calculou-se a
concentração de enxofre retido sobre o adsorvente (qE – mg/g) utilizando-se a Equação
4.1 e plotou-se o gráfico de qE x CE.

4.7. Adsorção em coluna de leito fixo
Com base nos resultados obtidos no planejamento experimental,
escolheram-se as melhores condições para efetuar o estudo da adsorção em coluna de
leito fixo.
O ensaio em coluna foi realizado em temperatura ambiente, utilizando-se
uma determinada massa de adsorvente, previamente impregnado com microemulsão,
empacotado em coluna de vidro. O diesel foi passado através do leito de 30 cm de altura
por 8,5 mm de diâmetro interno e a concentração de enxofre foi determinada em
amostras coletadas em intervalos regulares de tempo (40 min, vol ≈ 1 mL), até que a
concentração de saída fosse igual à de entrada.

4.8. Estudo alternativo de modificação de outros adsorventes
e agentes modificantes
Optou-se por realizar estudos de adsorção em banho finito com bentonita
e diatomita, a fim de promover uma comparação entre estes e a vermiculita,
acrescentando-se ainda solução aquosa de BaCl2 20 ppm e 1500 ppm às outras soluções
aquosas constituintes dos sistemas microemulsionados utilizados como agentes
modificadores dos adsorventes.
Neste estudo, colocou-se cada adsorvente (10 g) em contato com o diesel
(50 mL), retirando-se alíquotas de 1,5 mL a cada intervalo de tempo (1 h, 2 h, 4 h, 6 h,
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18 h e 24 h). As amostras foram analisadas quanto ao teor de enxofre e o resultado foi
utilizado no cálculo da capacidade de carga de cada adsorvente.

4.9. Ensaios de extração
A extração foi um dos métodos aplicados na remoção do enxofre contido
no diesel. Foram realizados dois ensaios de extração líquido-líquido, utilizando-se como
tensoativo apenas o RNX 95. O primeiro foi feito em duas etapas a correntes cruzadas.
Na primeira etapa, adicionaram-se 25 mL de diesel a 25 mL do tensoativo (RNX 95) e
mantendo-se a agitação por 30 min e depois levou-se a mistura à centrífuga por 5 min a
3800 rpm. Retirou-se uma alíquota da parte superior (diesel) para análise do teor de
enxofre e o restante (13 mL) foi colocado novamente em contato com igual quantidade
de tensoativo. Repetiu-se o procedimento de agitação/centrifugação e a parte superior
foi retirada novamente para determinação do teor de enxofre e cálculo do percentual de
extração. O segundo ensaio utilizou o mesmo procedimento de correntes cruzadas, mas
foi feito em seis etapas, partindo de volumes iniciais de 25 mL de diesel e 25 mL de
RNX 95.
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5. Resultados e Discussões
5.1. Determinação do sistema microemulsionado
Os diagramas pseudoternários foram plotados para identificação das
regiões de Winsor para os sistemas estudados. A Figura 5.1 representa o diagrama do
sistema fase aquosa (água destilada), n-butanol/DDACl e hexano, e as Figuras 5.2, 5.3 e
5.4 representam os diagramas dos sistemas com n-butanol/RNX 95, hexano e variação
da fase aquosa (água destilada, solução de CaCl2 20 ppm e 1500 ppm, respectivamente).
A relação C/T = 1 foi utilizada neste trabalho por ter sido a menor
quantidade de cotensoativo necessária e suficiente para ajudar na solubilização dos
tensoativos estudados e proporcionar a formação dos sistemas microemulsionados.

Figura 5.1 – Diagrama de fases de Winsor para o sistema: água destilada, n-butanol/DDACl, hexano
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Fonte: Autor
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Figura 5.2 – Diagrama de fases de Winsor para o sistema: água destilada, n-butanol/RNX 95, hexano
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Figura 5.3 – Diagrama de fases de Winsor para o sistema: água destilada com CaCl2 20 ppm, nbutanol/RNX 95, hexano
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Figura 5.4– Diagrama de fases de Winsor para o sistema: água destilada com CaCl2 1500 ppm, nbutanol/RNX 95, hexano
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As Figuras 5.1 e 5.2 apresentam amplas regiões de microemulsão
enquanto os demais diagramas (Figuras 5.3 e 5.4) apresentam regiões de microemulsão
menos extensas e pouco variáveis em função da modificação da fase aquosa. Assim,
definiu-se, para os estudos preliminares de modificação do adsorvente, um ponto dentro
da região de microemulsão que fosse comum a todos os sistemas e apresentasse uma
menor quantidade de matéria ativa. O ponto escolhido está representado nos diagramas
e tem a seguinte composição: 2% fase aquosa, 35% C/T e 63% fase orgânica.

5.1.1. Escolha do tensoativo a ser utilizado na remoção de enxofre
Para escolha do tensoativo, foram realizados testes de extração na região
de Winsor I, com a seguinte composição: FA (água destilada) = 10%, C/T
(butanol/tensoativo) = 20%, FO (diesel) = 70%. Utilizaram-se os tensoativos cloreto de
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dodecilamina (DDACl) e RNX 95. A Tabela 5.1 apresenta os resultados dos testes de
extração simples, conforme procedimento descrito no item 4.2.1.
Tabela 5.1 - Resultados dos testes de extração com os tensoativos (t agitação = 30 min, t centrifugação = 5 min,
V = 3800 rpm, T = 25 ± 2 °C)

TENSOATIVO

CS(inicial) ppm

CS(final) ppm

%E

DDACl

1233

1210

1,86

RNX 95

1233

1060

14,03

Os resultados apresentados na Tabela 5.1 mostram que o DDACl
apresentou baixa eficiência de extração em sistema de Winsor I, enquanto o RNX 95
mostrou-se mais eficiente. Assim, escolheu-se o RNX95 como tensoativo a ser
otimizado nos processos de remoção de enxofre de diesel.

5.2. Adsorvente
5.2.1. Análise granulométrica do adsorvente
Sendo a vermiculita um adsorvente com granulometria bastante
heterogênea, optou-se por fazer um estudo granulométrico, após o processo de
purificação e obtenção de sua forma sódica, visando escolher uma faixa granulométrica
que se adequasse aos estudos de adsorção deste trabalho. O ensaio foi realizado em um
conjunto de peneiras Tyler, cujas especificações e resultados são mostrados na Tabela
5.2. e na Figura 5.5.
Tabela 5.2 – Análise granulométrica da vermiculita sódica

TYLER (mesh)
8
20
35
48
65
100
> 100

# (mm)
2,360
0,850
0,425
0,300
0,212
0,150
< 0,150

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

%VERMICULITA RETIDA
8,548
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7,731
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3,756
4,378
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Figura 5.5 – Distribuição granulométrica da vermiculita sódica

A Figura 5.5 mostra a distribuição granulométrica da vermiculita, com
maior percentual de partículas retidas na peneira de 20 mesh (-8+20). Neste estudo
optou-se por trabalhar com duas granulometrias: 65 mesh (-48 +65) e 100 mesh (-65
+100), por apresentarem tamanhos de partículas intermediários que melhor se adequam
à obtenção das organovermiculitas.

5.2.2. Caracterização da vermiculita tratada com microemulsão

A microemulsão utilizada para modificar a vermiculita sódica, que foi
submetida à caracterização, teve a seguinte composição 35% n-butanol/RNX 95 (C/T =
1); fase aquosa = 2% (água destilada ou solução salina de CaCl2 1500 ppm); e fase
orgânica = 63% (hexano).
Após a obtenção da organovermiculita modificada por microemulsão,
realizou-se a sua caracterização através de análises de MEV e DRX, cujos resultados
são descritos a seguir.
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MEV
As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram feitas

com amostras de vermiculita natural, vermiculita sódica e vermiculita modificada por
microemulsão, mostradas nas Figuras 5.6, 5.7 e 5.8, respectivamente.
Figura 5.6 – Micrografia da vermiculita natural

Figura 5.7 (a) e (b) – Micrografias da vermiculita sódica
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Figura 5.8 (a) e (b) – Micrografias da vermiculita modificada por microemulsão (35% n-butanol/RNX 95;
2% sol. aquosa de CaCl2 1500 ppm e 63% hexano).

A micrografia da vermiculita natural, apresentada na Figura 5.6, mostra a
estrutura lamelar semelhante a placas, que é característica da vermiculita, argila
constituída por duas folhas tetraédricas e uma octaédrica entre elas.
Nas Figuras 5.7 (a) e (b), têm-se as imagens micrográficas da vermiculita
após purificação e obtenção de sua forma sódica, onde se observa que a estrutura
lamelar praticamente não sofre alterações.
Nas micrografias da vermiculita tratada por microemulsão, mostradas nas
Figuras 5.8 (a) e (b), observa-se que as estruturas lamelares são preservadas, mas um
filme superficial é formado sobre as camadas.
A Tabela 5.3 mostra as composições químicas da vermiculita sódica e da
vermiculita modificada por microemulsão. Myers (1960) apresenta a fórmula estrutural
da vermiculita: (OH)2 (Mg, Fe)3 (Si, Al, Fe)4.O10.4H2O, com sílica, alumínio, óxido de
magnésio e óxidos de ferro como constituintes principais e Ca, Na e K como impurezas
comuns. O tensoativo utilizado na modificação da vermiculita, o nonilfenol etoxilado,
tem a seguinte fórmula molecular: C9H19C6H4(OCH2CH2)nOH. Observa-se, pela Tabela
5.3, uma pequena modificação na composição das vermiculitas avaliadas, com
alterações nas quantidades de O, Na, Cl e Fe. A presença de Ca e o aumento do Cl e do
O na vermiculita com microemulsão pode ser atribuída à troca iônica durante a
modificação da superfície, também confirmada por uma diminuição no conteúdo do Na
e Fe, em comparação com aqueles da forma sódica.
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Tabela 5.3 - Composições químicas da vermiculita sódica e da vermiculita modificada por microemulsão
(µE)

Elemento
O
Na
Mg
Al
Si
Cl
K
Ti
Fe
Ca
Total

Verm sódica (%
massa)
52.38
8.85
5.46
2.55
22.27
0.63
0.17
0.39
7.29
100.00

Verm com µE* (%
massa)
59.42
4.25
7.97
2.61
20.68
1.62
3.32
0.12
100.00

*Microemulsão com RNX 95 e sol. aquosa CaCl2 1500 ppm.

5.2.2.2.

DRX

As Figuras 5.9 a 5.12 apresentam os difratogramas das vermiculitas
bruta, sódica e modificadas por microemulsão, com variação da fase aquosa, água
destilada e solução salina de CaCl2 1500 ppm.
Figura 5.9 - Difratograma da vermiculita bruta

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

58

Capítulo 5 – Resultados e Discussões

PPGEQ - UFRN

Figura 5.10 - Difratograma da vermiculita sódica
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Figura 5.11 - Difratograma da vermiculita modificada com microemulsão com fase aquosa água destilada
(2% Fase aquosa, 35% n-butanol/RNX 95, 63% hexano)
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Figura 5.12- Difratograma da vermiculita modificada com microemulsão contendo solução de CaCl 1500
ppm como fase aquosa (2% Fase aquosa, 35% n-butanol/RNX 95, 63% hexano)

A Tabela 5.4 apresenta um resumo dos picos presentes nos difratogramas
das argilas bruta, sódica e modificadas por microemulsão, bem como os espaços basais
correspondentes a cada pico.
Tabela 5.4 – Picos encontrados nas argilas e espaços basais correspondentes a cada pico.

Verm modificada
Vermiculita bruta

Vermiculita sódica com µE* com água
destilada

Verm modificada
com µE* com
CaCl2 1500 ppm

2θ

d

2θ

d

2θ

d

2θ

d

6,13

1,44

6,18

1,43

6,13

1,44

5,87

1,51

6,99

1,27

7,13

1,24

7,25

1,22

6,24

1,42

-

-

-

-

7,29

1,21

7,41

1,19

12,27

0,72

12,13

0,73

12,10

0,73

-

-

18,44

0,48

18,12

0,49

18,14

0,49

8,02

1,10

24,67

0,36

24,17

0,37

24,17

0,37

28,48

0,31

30,97

0,29

30,26

0,30

30,28

0,29

29,67

0,30

*Composição da microemulsão (µE): 2% fase aquosa, 35% n-butanol/RNX 95 e 63% hexano
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A Figura 5.9 apresenta o difratograma da vermiculita bruta, onde é
possível identificar o pico de maior intensidade em 2θ = 6,13°, sendo este pico
característico desta argila (Yu, 2010). O pico 2θ = 6,13° aparece também, com a mesma
intensidade, na vermiculita sódica (um pouco deslocado 2θ = 6,18°) e na modificada
com microemulsão, cuja fase aquosa é água destilada (Figuras 5.10 e 5.11 e Tabela 5.4).
Observa-se na Tabela 5.4 que as vermiculitas bruta, sódica e modificada
com microemulsão contendo água destilada, apresentam picos em 2θ em torno de 12°
com espaços basais próximos de 0,7 nm. Este pico desaparece na argila modificada com
microemulsão, cuja fase aquosa é uma solução salina de CaCl2 1500 ppm, que apresenta
na região do pico característico da vermiculita um deslocamento do pico principal e o
surgimento de novos picos, apresentando espaços basais d = 1,51 nm, d= 1,42 nm, d =
1,19 nm e d = 1,10 nm.
As alterações apresentadas nas vermiculitas tratadas com microemulsão
(Tabela 5.4) comprovam as modificações na estrutura da argila. Estas modificações
podem ter ocorrido devido à interação da molécula do tensoativo com as lamelas da
vermiculita, claramente potencializada pela presença do sal na fase aquosa. A Figura
5.13 mostra uma possível representação de uma micela inversa, entre as lamelas da
vermiculita modificada com microemulsão, cuja fase aquosa é a solução salina de CaCl2
1500 ppm.

Figura 5.13 – Representação da micela inversa entre as lamelas da vermiculita modificada com
microemulsão
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5.2.3. Modificação da superfície do adsorvente - Influência do tempo
de secagem da microemulsão sobre o adsorvente
A modificação do adsorvente foi realizada colocando-se as amostras de
vermiculita em contato com a microemulsão, na proporção de 1:2, e depois levadas à
estufa, a uma temperatura de 60 °C, com tempos de secagem de 24 h, 36 h, 48 h, 60 h e
72 h.
Através de balanço de massas, determinou-se a quantidade de
microemulsão retida sobre o adsorvente. As placas contendo os adsorventes tratados
com microemulsão foram pesadas antes e após a secagem na estufa (por 24 h) e
verificou-se que 13% da microemulsão adicionada (em porcentagem mássica)
permaneceram no adsorvente.
Considerando-se que a temperatura da estufa foi mantida em torno de 60
°C e sabendo que o sistema é constituído por 2% de água (ponto de ebulição = 100 °C),
63% hexano (ponto de ebulição = 68 °C) e 35% Butanol/RNX 95 (pontos de ebulição =
118 °C e > 250 °C, respectivamente), estima-se que é a matéria ativa que permanece no
adsorvente, principalmente o tensoativo.
A importância da utilização da microemulsão, em comparação ao uso de
uma solução de tensoativo, é que a microemulsão promove uma interação entre seus
constituintes de forma que agrega as propriedades de todos eles à argila, contribuindo
com uma melhor adsorção do tensoativo à superfície do adsorvente.
Para avaliação da influência do tempo de secagem, foram feitos ensaios
de adsorção de diesel, em banho finito, visando a remoção de enxofre. A Figura 5.14
apresenta esses resultados.
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Figura 5.14 – Influência do tempo de secagem na capacidade de adsorção de enxofre pela vermiculita
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Através da análise da Figura 5.14, é possível observar que, quanto maior
o tempo de secagem, menor a capacidade de adsorção de enxofre pela vermiculita
tratada, indicando que à medida que os constituintes da microemulsão vão evaporando,
o adsorvente vai perdendo a sua capacidade de adsorção. Possivelmente, o coeficiente
de transferência de massa do enxofre, contido no diesel, para a fase microemulsão retida
no adsorvente, diminui à medida que os constituintes evaporam. Conforme explicado
anteriormente, alguns constituintes da microemulsão são importantes para manter o
tensoativo adsorvido à superfície do adsorvente e, à medida que evaporam, levam a uma
redução da área interfacial do adsorvente devido ao tamponamento dos poros pelo
tensoativo, que apresenta viscosidade elevada. O mesmo comportamento é observado
para as duas granulometrias estudadas.
Com base nestes resultados, definiu-se o tempo máximo necessário para
secagem da vermiculita tratada com microemulsão como sendo de 24 h, por apresentar
maior capacidade de adsorção do enxofre, nas duas granulometrias.
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5.3. Ensaios de adsorção em banho finito – cinética de
adsorção de enxofre na vermiculita
A Figura 5.15 mostra a variação da capacidade de adsorção de enxofre na
vermiculita (# 65 mesh) tratada com microemulsão, cuja fase aquosa é água destilada,
em função do tempo.

Figura 5.15 - Estudo da capacidade de adsorção de enxofre pela vermiculita (# 65) modificada com
microemulsão com água destilada em sua fase aquosa, em função do tempo
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Pela análise da Figura 5.15 observa-se que a adsorção do enxofre
aumenta com o tempo de contato. É possível perceber que quando o ensaio atinge 18h
de contato, a capacidade de carga do adsorvente atinge o valor máximo, indicando o
equilíbrio de adsorção.
Com os resultados da capacidade de adsorção de enxofre pela vermiculita
modificada com microemulsão, em banho finito, foi possível aplicar modelos
matemáticos para avaliar um dos prováveis mecanismos da cinética de adsorção.
O modelo de Lagergren, também conhecido por pseudo 1ª ordem, para
cálculo do valor da constante cinética de adsorção, é dado pela Equação 5.1.
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onde, qE, e q indicam, respectivamente, as capacidades de adsorção no equilíbrio e no
tempo t e k1 representa a constante cinética de adsorção de pseudo 1ª ordem.
A aplicação do modelo de Lagergren não resultou em um bom ajuste
matemático para o sistema em estudo, e os parâmetros encontrados são mostrados na
Tabela 5.5. Diante disto, empregou-se o modelo cinético de pseudo 2ª ordem, cuja
expressão é dada pela Equação 5.2:

& >
&'

= (1 (

−

')

1

(5.2)

A Equação 5.2 pode ser integrada para obter sua forma linear, dando
origem à Equação 5.3:

'
>

=3

4

4

+

'

(5.3)

sendo qE e qt, respectivamente, as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo t e
k2 a constante cinética de adsorção de pseudo 2ª ordem, calculada pela intersecção de
t/qt e t.
A Figura 5.16 apresenta o ajuste linear do modelo matemático de pseudo
2ª ordem.
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Figura 5.16 - Cinética de adsorção para a vermiculita (# 65) modificada com microemulsão com água
destilada em sua fase aquosa
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Baseando-se na equação determinada pelo modelo matemático de pseudo
2ª ordem (Figura 5.16), foram encontrados os parâmetros de ajuste para o sistema
estudado, conforme apresentado na Tabela 5.5.
Tabela 5.5 - Parâmetros cinéticos para adsorção de enxofre na vermiculita(# 65) modificada com
microemulsão

modelo

qE(calc), mg/g

qE(exp), mg/g

k, mg/g.min

R2

Erro (%)

Pseudo 1ª

1,7110

2,1727

0,5060

0,9946

26,98

2,4044

2,1727

0,1669

0,9988

9,63

ordem
Pseudo 2ª
ordem

Os resultados apresentados na Tabela 5.5 mostram que os modelos
aplicados promoveram um bom ajuste linear, comprovado pelos valores dos
coeficientes de correlação (R2). Entretanto o modelo de pseudo 2ª ordem se adequou
melhor ao processo, mostrando valor da capacidade de carga calculada mais próximo ao
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valor experimental, gerando um erro percentual, entre as duas medidas, inferior a 10%,
corroborando que o modelo proposto está bem ajustado ao sistema em estudo.

5.4. Otimização dos parâmetros de adsorção de enxofre na
vermiculita impregnada com microemulsão
Buscou-se a otimização dos parâmetros de adsorção de enxofre na
vermiculita tratada com microemulsão através da aplicação de planejamentos
experimentais aos ensaios em banho finito, para as proporções vermiculita:diesel iguais
a 1:5 e 1:2. Os planejamentos utilizados foram do tipo fatorial 23, com três variáveis e
dois níveis para cada uma, executados em duplicata, totalizando 16 experimentos, para
cada estudo. As variáveis estudadas foram as mesmas, sendo, (1) temperatura (25 e 60
°C), (2) concentração de CaCl2 (20 e 1500 ppm) e (3) granulometria (65 e 100 mesh).
Os resultados experimentais da capacidade de adsorção de enxofre pela vermiculita,
obtidos nos planejamentos fatoriais para as variáveis estudadas, são mostrados na
Tabela 5.6.
Tabela 5.6 - Resultados do planejamento experimental do tipo fatorial 23 no estudo de adsorção em banho
finito, para as proporções vermiculita:diesel 1:2 e 1:5.

ENSAIO

T (°C)

CaCl2 (ppm)

GRANUL
(mesh)

q (mg/g)
verm:diesel =
1:2

q (mg/g)
verm:diesel =
1:5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25
60
25

20
20
1500
1500
20
20
1500
1500
20
20
1500
1500
20
20
1500

65
65
65
65
100
100
100
100
65
65
65
65
100
100
100

1,72
1,22
1,72
2,87
1,40
1,20
1,96
1,72
1,64
1,36
1,72
2,61
1,32
1,27
1,80

2,74
4,28
3,46
4,24
3,07
2,90
4,03
4,09
2,82
3,89
3,81
3,94
2,81
3,17
3,75
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60
1500
100
1,84
3,88
Analisando os resultados da capacidade de adsorção de enxofre pela

vermiculita impregnada com microemulsão, apresentados na Tabela 5.6, observa-se que
o melhor resultado, trabalhando-se com a proporção vermiculita:diesel 1:2, foi obtido
para o ensaio 4, com a temperatura de 60 °C, concentração de CaCl2 de 1500 ppm e
granulometria de 65 mesh Em relação à proporção 1:5, os melhores resultados
ocorreram para os ensaios 2 e 4, sendo o ponto 4, nas mesmas condições obtidas na
relação 1:2 e, o ponto 2, com variação apenas na concentração de CaCl2 (20 ppm).
Observa-se, ainda, na Tabela 5.6 que todos os ensaios com a razão
vermiculita:diesel igual a 1:5 apresentaram valores mais elevados de capacidade de
adsorção de enxofre, quando comparados com a razão 1:2 nas mesmas condições. Era
esperado que uma maior quantidade de adsorvente (razão vermiculita:diesel = 1:2)
promovesse

uma

maior

adsorção.

Entretanto,

isto

não

foi

confirmado

experimentalmente através da capacidade de adsorção calculada com base nesses
resultados. Sugere-se que isso foi devido à dificuldade de se fazer contato efetivo entre
a vermiculita e o diesel, dadas as características desse adsorvente. Pode também indicar
que na proporção 1:2 os sítios ativos do adsorvente não foram completamente saturados
pelo enxofre contido no volume de diesel utilizado nos experimentos, não sendo
atingido seu valor máximo de capacidade de adsorção.
Considerando-se a variável resposta “capacidade de carga do adsorvente
ou capacidade de adsorção - (q)”, os resultados foram aplicados no software Statistica
(versão 7.0) para a estimativa dos coeficientes dos efeitos principais e suas interações.
Os efeitos das variáveis estudadas e suas interações são apresentados na Tabela 5.7,
para a proporção vermiculita:diesel 1:2.
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Tabela 5.7- Estimativas dos efeitos principais e suas interações para a proporção vermiculita:diesel 1:2

PARÂMETROS

EFEITO

DESVIO

p

Média

1,7114

0,0237

0,00000

(1) Temperatura

0,1016

0,0475

0,0647

(2) Concentração de CaCl2

0,6363

0,0475

0.0000

(3) Granulometria

-0,2944

0,0475

0,0003

1*2

0,3593

0,0475

0,0000

1*3

-0,2135

0,0475

0,0020

2*3

-0,1078

0,0475

0,0528

1*2*3

-0,3445

0,0475

0,0000

O resultado dos efeitos obtidos com o tratamento estatístico, mostrados
na Tabela 5.7, apresenta a concentração de CaCl2 e a granulometria, como
estatisticamente significativas, para o intervalo de 95% de confiança (p < 0,05).
Enquanto a concentração de CaCl2 afeta de maneira positiva a resposta capacidade de
carga, a granulometria afeta negativamente. Assim sendo, quanto maior o mesh, mais
fina a malha da peneira, menor granulometria e menor o valor da capacidade de
adsorção. Logo, uma granulometria maior promoverá uma maior capacidade de
adsorção de enxofre pela vermiculita. Resultado este, comprovado experimentalmente,
uma vez que a vermiculita de 65 mesh apresentou maiores capacidades de adsorção que
a de 100 mesh. A temperatura sozinha não foi significativa para o intervalo de confiança
adotado, porém a sua interação com os outros fatores foi sempre significativa, afetando
positivamente a resposta para a interação com concentração de CaCl2 e negativamente
na sua interação com a granulometria.
Os efeitos estimados, apresentados na Tabela 5.7, levaram à construção
do Gráfico de Pareto (Figura 5.17). Os valores obtidos são diferentes daqueles
mostrados na Tabela 5.7, por serem apresentados no gráfico como valores absolutos.
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Figura 5.17 - Efeito das variáveis estudadas através do Gráfico de Pareto a 95% de confiança (p<0,05).

O gráfico de Pareto, apresentado na Figura 5.17, exibe nitidamente a
significância dos efeitos: (2) concentração de CaCl2 e (3) granulometria, bem como as
interações (1*2), (1*3) e (1*2*3), identificados pelos valores que ultrapassam a linha
tracejada (p = 0,05).
Os coeficientes de regressão linear significativos para o intervalo de
confiança adotado (95%) dão origem à Equação 5.4 que descreve um modelo
matemático de primeira ordem (modelo linear) para as variáveis estudadas. O modelo
proposto usa as variáveis significativas em níveis codificados, ou seja.

= 1,7114(±=,=1<B) + 0,3181[ E 71 ](±=,=1<B) − 0,1472[GHE8I7](±=,=1<B) +
0,1797[K]. [ E 71 ](±=,=1<B) − 0,1068[K]. [GHE8I7](±=,=1<B) −
0,1723[K]. [ E 71 ]. [GHE8I7](±=,=1<B)
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A análise das variâncias (ANOVA) para a variável resposta capacidade de
adsorção de enxofre de diesel, pela vermiculita, em banho finito, para a proporção
vermiculita:diesel 1:2, está representada na Tabela 5.8.
Tabela 5.8 - ANOVA para a resposta capacidade de adsorção de enxofre do diesel, em banho finito, para
a proporção vermiculita:diesel 1:2.
FONTE DE

SOMA

GRAUS DE

QUADRADO

VARIAÇÃO

QUADRADOS

LIBERDADE

MÉDIO

Regressão

2,7529

6

0,4588

Resíduos

0,5469

9

0,0608

F. Ajuste

0,4748

1

0,4748

Erro Puro

0,0721

8

0,0090

Fcalculado

R2

Ftabelado
(6,9; 1,8)

7,55

52,67

3,37
0,98

5,32

A análise da Tabela 5.8 permite fazer diversas considerações sobre o
processo estudado. Para avaliação da significância estatística dos parâmetros do modelo,
aplica-se o teste F, que permite considerar o modelo como significativo quando o valor
de F obtido da regressão for superior ao valor de F tabelado (Fcal/Ftab ˃ 1) e preditivo
quando o F calculado para a falta de ajuste for menor que o F tabelado para as mesmas
condições (Fcal/Ftab ˂ 1). Promovendo as comparações do F calculado para a regressão
(Fcalculado = 7,55) com o F tabelado (Ftabelado = 3,37), tem-se Fcal/Ftab = 2,24, confirmando
que o modelo é significativo, visto que atende à condição exigida, o que pode ser
confirmado igualmente através do gráfico de Pareto (Figura 5.12) que apresenta os
efeitos e suas interações significativas no intervalo de 95% de confiança. De modo
similar, a comparação entre o F calculado para a falta de ajuste (Fcalculado = 52,67) e o F
tabelado (Ftabelado = 5,32) promove uma razão Fcal/Ftab = 9,90 indicando que o modelo
matemático linear encontrado não é preditivo, embora o coeficiente de determinação
(R2) obtido pela regressão seja de 0,98.
As Figuras 5.18 (a), (b) e (c) mostram as curvas de níveis para a variável
dependente “capacidade de adsorção (q)” em função da variação dos parâmetros
temperatura, concentração da solução salina de CaCl2 e granulometria.
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Figuras 5.18 (a), (b) e (c) - Curvas de níveis para os ensaios de adsorção de enxofre pela
vermiculita tratada com microemulsão em banho finito (a) fixando a granulometria 65 mesh; (b)
fixando CaCl2 1500 ppm e (c) fixando a temperatura de 60°C – Razão vermiculita:diesel 1:2

(a)

(b)
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Analisando-se as curvas de níveis das Figuras 5.18 (a), (b) e (c), é
possível identificar as condições do ponto ótimo do planejamento estudado, que ocorre
para a granulometria de 65 mesh, temperatura de 60° C e concentração de CaCl2 de
1500 ppm e apresenta capacidade de adsorção (q) igual a 2,8 mg de enxofre por grama
de vermiculita.
Os resultados da variável resposta “capacidade de carga do adsorvente ou
capacidade de adsorção - (q)” obtidos para a proporção vermiculita:diesel 1:5,
apresentados na Tabela 5.6, também foram aplicados no software Statistica (versão 7.0)
para a estimativa dos coeficientes dos efeitos principais e suas interações, e são
mostrados na Tabela 5.9.
Tabela 5. 9 - Estimativas dos efeitos principais e suas interações para a proporção vermiculita:diesel 1:5

PARÂMETROS
Média

EFEITO
3,5548

DESVIO
0,0494

p
0,00000

(1) Temperatura

0,4861

0,0989

0,0012

(2) Concentração de CaCl2

0,6902

0,0989

0.0001

(3) Granulometria

-0,1866

0,0989

0,1036
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1*2

-0,2142

0,0989

0,0621

1*3

-0,3910

0,0989

0,0042

2*3

0,2605

0,0989

0,0299

1*2*3

0,2125

0,0989

0,0639

A estimativa dos efeitos e suas interações, decorrentes do tratamento
estatístico, mostrados na Tabela 5.9, definem a temperatura e a concentração de CaCl2
como significativas, para o intervalo de confiança de 95% (p < 0,05). Ambas afetam
positivamente a resposta, de modo que valores maiores de temperatura e concentração
de CaCl2 levam a maiores capacidades de adsorção. Embora a granulometria sozinha
não tenha sido significativa para 95% de confiança, as suas interação foram
significativas, com a temperatura, afetando negativamente a resposta, e com a
concentração de CaCl2, afetando positivamente.
A Figura 5.19 mostra o gráfico de Pareto, com a representação dos
efeitos avaliados e suas interações.
Figura 5. 19 - Efeito das variáveis estudadas através do Gráfico de Pareto a 95% de confiança (p<0,05).

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

74

Capítulo 5 – Resultados e Discussões

PPGEQ - UFRN

Os efeitos (1) temperatura e (2) concentração de CaCl2 e as interações
(1*2) e (1*3) são mostrados no gráfico de Pareto (Figura 5.19) e considerados
significativos por apresentarem valores que ultrapassam a linha tracejada (p = 0,05).
Com os coeficientes de regressão tem-se a Equação 5.5 representativa de
um modelo linear de primeira ordem, que descreve o comportamento da capacidade de
adsorção em função das variáveis significativas.

= 3.5548(±=.=OPO) + 0.2430[K](±=.=OPO) + 0.34 51[ E 71 ](±=.=OPO) −
0.1955 [K]. [GHE8I7](±=.=OPO) + 0.1303 [ E 71 ]. [GHE8I7](±=.=OPO)

(5.5)

A Tabela 5.10 apresenta a análise das variâncias - ANOVA - para
variável resposta capacidade de adsorção de enxofre de diesel pela vermiculita em
banho finito, para a proporção vermiculita:diesel 1:5.
Tabela 5.10 - ANOVA para a resposta capacidade de adsorção de enxofre do diesel, em banho finito, para

a proporção vermiculita:diesel 1:5
FONTE DE

SOMA

GRAUS DE

QUADRADO

VARIAÇÃO

QUADRADOS

LIBERDADE

MÉDIO

Regressão

4,0493

6

0,6749

Resíduos

0,4935

9

0,0548

F. Ajuste

0,1806

1

0,1806

Erro Puro

0,3129

8

0,0391

Fcalculado

R2

Ftabelado
(6,9; 1,8)

12,31

4,62

3,37
0,93

5,32

Com os dados da análise das variâncias mostrados na Tabela 5.10, aplicase o teste F para verificar se o modelo é significativo (Fcal(regr)/Ftab ˃ 1) e preditivo (Fcal(f.
ajuste)/Ftab

˂ 1). Promovendo-se a razão entre o F calculado para a regressão (Fcalculado =

12,31) com o F tabelado (Ftabelado= 3,37), tem-se Fcal/Ftab = 3,65, indicando que o modelo
é significativo para o intervalo de 95% de confiança, pois atende à condição exigida. Da
mesma forma, a razão entre o F calculado para a falta de ajuste (Fcalculado = 4,62) e o F
tabelado (Ftabelado = 5,32) resulta no valor Fcal/Ftab = 0,87 indicando que o modelo
matemático linear é preditivo para o planejamento investigado e apresenta um bom
ajuste, confirmado pelo coeficiente de determinação obtido pela regressão R2 = 0,93.
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As curvas de níveis para a variável resposta capacidade de adsorção, para
o planejamento da proporção vermiculita:diesel 1:5 são mostradas nas Figuras 5.20 (a),
(b) e (c).
Figura 5.20 - Curvas de níveis para os ensaios de adsorção de enxofre pela vermiculita tratada com
microemulsão em banho finito (a) fixando a granulometria 65 mesh; (b) fixando CaCl2 20 ppm e (c)
fixando a temperatura de 60°C – Razão vermiculita:diesel 1:5

(a)

(b)
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A análise das curvas de níveis das Figuras 5.20 (a), (b) e (c), confirmam
as melhores condições para o planejamento estudado, com determinação do ponto ótimo
para a granulometria de 65 mesh, temperatura de 60°C e concentração de CaCl2 de 1500
ppm, resultando numa capacidade de adsorção (q) igual a 4,2 mg de enxofre por grama
de vermiculita.

5.5. Isoterma de adsorção
Os ensaios para determinação do equilíbrio da adsorção foram realizados
com diferentes quantidades de adsorvente em contato com o diesel com concentração
inicial de enxofre conhecida (C0 = 1,233 mg/mL) e tempo de contato de 24 h.
A análise das soluções sobrenadantes determinou as capacidades de
adsorção da argila (qE) para cada amostra. Os resultados são mostrados na Tabela 5.11.
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Tabela 5.11 – Capacidade de adsorção da vermiculita modificada com microemulsão, cuja fase aquosa é
solução salina de CaCl2 1500 ppm, em função da razão vermiculita:diesel, em banho finito e T = 60 °C.

Ensaio

Mverm (g)

VD (mL)

qE (mg/g)

1

0,2510

5

0,5519

2

0,5010

5

0,3230

3

0,7509

5

0,2243

4

1,0041

5

0,1909

5

2,0061

5

0,1723

6

3,0009

5

0,0550

A Figura 5.21 representa a variação da capacidade de adsorção de
enxofre em relação à razão vermiculita:diesel.
Figura 5.21 – Capacidade de adsorção de enxofre em função da razão vermiculita/diesel, em banho finito
(C0 = 1,233 mg/mL, T = 60 °C, t = 24 h)
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A Figura 5.21 mostra que a capacidade adsorção de enxofre pela
vermiculita diminui à medida que se aumenta a proporção adsorvente/diesel, chegando a
um valor mínimo quando esta proporção é igual a 0,6.
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A partir da proporção adsorvente/diesel de 0,8 g/mL, não foi possível
obter volume de sobrenadante suficiente para análise da concentração de enxofre e
cálculo do valor da capacidade de adsorção. Desta forma, a razão 0,6 g/mL é a menor
proporção capaz de gerar um volume mínimo de amostra para análise, nas condições
deste estudo.
Os resultados obtidos permitiram a construção de uma curva que
representa a capacidade de carga do adsorvente (qE – mg/g) em função da concentração
do adsorbato no equilíbrio (CE – mg/mL), como mostra a Figura 5.22.
Figura 5.22. Capacidade de adsorção da vermiculita tratada com microemulsão em função da
concentração do adsorbato (enxofre) no equilíbrio (C0 = 1,233 mg/mL, T = 60 °C, t = 24h)

Na Figura 5.22, é possível observar que o comportamento exibido,
embora não seja suficientemente claro para se determinar uma isoterma, mostra uma
tendência à construção de um modelo de isoterma do tipo III, correspondente a uma
adsorção não favorável, característica de sistemas onde as moléculas do adsorvato
apresentam maior interação entre si do que com o sólido (Teixeira et al., 2001).
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5.6. Ensaio de adsorção em coluna de leito fixo
A fim de avaliar a capacidade de retenção de enxofre pela vermiculita
impregnada com microemulsão em uma coluna de adsorção, foram realizados ensaios
em leito fixo.
O diesel (C0 = 1233 ppm) foi passado através de um leito estacionário de
vermiculita impregnada com microemulsão no sentido descendente e percebeu-se que,
inicialmente, o efluente que saía da coluna apresentava duas fases, representadas
graficamente na Figura 5.23.

Figura 5.23- Volume fracionado das fases no ensaio em coluna
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A Figura 5.23 apresenta a evolução do volume fracionado das fases
superior e inferior. Na primeira amostra coletada, volume = 1 mL e t = 40 min,
observou-se que a fase superior (diesel) era muito pequena em relação à inferior. Logo a
partir da segunda coleta (v = 1 mL e t = 80 min) observou-se que a fase superior
aumentava e a inferior ia diminuindo, chegando a perceber-se apenas pequenas
gotículas em meio ao fluido, a partir da quinta amostra coletada (v = 1 mL e t = 200
min). Este resultado mostra que o resíduo de microemulsão retido na vermiculita é
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arrastado pelo diesel que passa pela coluna, formando uma fase inferior rica em
tensoativo, demonstrando que há um deslocamento da microemulsão, adsorvida na
vermiculita, pelo diesel.
A Figura 5.24 expõe a variação da concentração de enxofre no diesel que
passa pela coluna, à medida que as amostras de 1 mL são coletadas, em intervalos de
tempo de 40 min.
Figura 5.24 – Razão entre as concentrações do diesel que entra e o que sai da coluna em função do
volume coletado (C0 = 1233 ppm, T = 25 °C)
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O ponto de ruptura é identificado pela redução da eficiência de adsorção
do leito com relação ao adsorbato. Entretanto, a curva apresentada na Figura 5.24,
apesar de exibir o formato da curva de ruptura, sugerindo a saturação do leito, de fato,
indica que o tensoativo, responsável pela adsorção do enxofre, foi arrastado. E o leito,
na verdade, parou de adsorver o enxofre por falta do tensoativo e não pela saturação.
Este resultado corrobora o mostrado na Figura 5.25, apresentada a seguir.
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Figura 5.25 – Variação da concentração de enxofre no diesel em função do volume coletado e a variação
da fração volumétrica das fases que se formam no efluente (C0 = 1,233 mg/mL, T = 25°C)
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A Figura 5.25 faz a correlação entre o comportamento da concentração
de enxofre no diesel que elui da coluna em função do volume coletado com a fração
volumétrica das fases que se formam no efluente. Observa-se que à medida que o diesel
passa pela coluna, a fase inferior vai diminuindo e a concentração de soluto na fase
superior vai aumentando, de modo que, quando a fase inferior não está mais presente, a
coluna perde eficiência, não havendo mais adsorção. Assim, entende-se que a fase
arrastada é resíduo de microemulsão, que não permaneceu totalmente adsorvido pela
vermiculita, e foi deslocado pelo diesel.

5.7. Estudo alternativo de modificação de outros adsorventes
e agentes modificantes
Resolveu-se fazer um estudo alternativo com outros adsorventes,
utilizando os agentes modificadores já estudados neste trabalho acrescidos de soluções
salinas de BaCl2 20 ppm e 1500 ppm, como fase aquosa do sistema microemulsionado.
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Os adsorventes utilizados nesta etapa foram bentonita, diatomita e vermiculita e os
sistemas microemulsionados estão descritos na Tabela 5.12.
Tabela 5.12 – Sistemas microemulsionados utilizados na impregnação de adsorventes para estudo

comparativo

Sistemas
(S)
1

Tensoativo
(T)
RNX 95

Cotensoativo Fase Orgânica
(C)
(FO)
n-Butanol
Hexano

2

RNX 95

n-Butanol

Hexano

3

RNX 95

n-Butanol

Hexano

4

RNX 95

n-Butanol

Hexano

5

RNX 95

n-Butanol

Hexano

Fase Aquosa
(FA)
Água destilada
Sol. aquosa CaCl2 20
ppm
Sol. aquosa CaCl2
1500 ppm
Sol. aquosa BaCl2 20
ppm
Sol. aquosa BaCl2
1500 ppm

Razão
C/T
1
1
1
1
1

Os ensaios realizados em banho finito permitiram determinar a
concentração de enxofre e a capacidade de adsorção, em função do tempo, para todos os
adsorventes, nos cinco sistemas estudados.
Os resultados são apresentados e discutidos para cada adsorvente. Para
cada estudo, aplicou-se, inicialmente, o modelo de ajuste matemático de pseudo 1ª
ordem, entretanto, este não apresentou resultados satisfatórios, levando à aplicação do
modelo cinético de pseudo 2ª ordem, que promoveu melhores ajustes para todos os
sistemas. Nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3, tem-se, respectivamente, a discussão dos
resultados para bentonita, diatomita e vermiculita.

5.7.1. Estudo da adsorção do enxofre na bentonita impregnada com
microemulsão

A Figura 5.26 mostra a capacidade de adsorção da bentonita com
variações da fase aquosa do sistema microemulsionado usado na impregnação do
adsorvente. Os ensaios foram realizados a 60 °C, nos tempos de 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 18 h e
24 h, a fim de se verificar o tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio.
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Figura 5.26 – Capacidade de adsorção da bentonita, com variação da fase aquosa do sistema
microemulsionado, em função do tempo de contato (C0 = 1,233mg/mL, T = 60 °C)
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A Figura 5.26 mostra que para as diferentes fases aquosas do sistema
microemulsionado utilizado na contaminação da bentonita, o comportamento da
capacidade de carga em função do tempo é semelhante, de modo que para todos os
sistemas, a capacidade máxima de adsorção é atingida após 18 horas de contato.
Observa-se ainda que as soluções aquosas salinas promovem uma redução da
capacidade de carga do adsorvente, de modo que a microemulsão com água destilada
apresenta melhor resultado.
As Figuras 5.27 (a), (b), (c), (d) e (e) apresentam os estudos cinéticos da
adsorção em banho finito para os mesmos sistemas citados.
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Figura 5.27 - Cinética de adsorção para bentonita tratada com microemulsão (a) fase aquosa: água
destilada; (b) fase aquosa: BaCl2 20 ppm; (c) fase aquosa: BaCl2 1500 ppm; (d) fase aquosa: CaCl2 20
ppm e (e) fase aquosa: CaCl2 1500 ppm
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Partindo do modelo cinético que promoveu uma melhor linearidade ao
sistema estudado, calculou-se, através da equação da reta, os valores dos parâmetros
para a adsorção de enxofre, como a constante cinética e a capacidade de adsorção, como
mostra a Tabela 5.13.
Tabela 5.13 - Parâmetros cinéticos para adsorção de enxofre na bentonita tratada com microemulsão, com
variações da fase aquosa

k2, mg/g.min

R2

Erro (%)

7,5358

0,0912

0,999

5,5011

5,1414

4,6461

0,0780

0,997

9,6333

CaCl2 1500 ppm

4,1701

3,6408

0,0730

0,995

12,6936

BaCl2 20 ppm

5,2029

4,5215

0,0540

0,996

13,0968

BaCl2 1500 ppm

5,5340

4,8312

0,0536

0,998

12,7002

FASE AQ.

qE(CALC),

qE(EXP),

mg/g

mg/g

Ág. Dest.

7,9745

CaCl2 20 ppm

Para a bentonita, verifica-se que o sistema com água destilada mostra
uma maior capacidade de adsorção e simultaneamente um maior valor da constante
cinética, quando comparado com os sistemas com soluções salinas. Embora todos
apresentem valores muito baixos da constante cinética, o sistema com água destilada
mostra um valor relativamente melhor, indicando uma cinética mais eficiente.

5.7.2. Estudo da adsorção do enxofre na diatomita impregnada com
microemulsão

Utilizou-se também, para fins de comparação, a diatomita, cujo
comportamento da capacidade de adsorção em função do tempo é mostrado na Figura
5.28.
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Figura 5.28 -– Capacidade de adsorção da diatomita, com variação da fase aquosa do sistema

microemulsionado, em função do tempo de contato (C0 = 1,233 mg/mL, T = 60°C)
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A Figura 5.28 mostra um comportamento bem diferente para a diatomita
quando comparada à bentonita. Nas mesmas condições, tem-se uma melhor adsorção
quando se utiliza o adsorvente impregnado com as microemulsões constituídas por
soluções salinas de CaCl2 20 ppm e BaCl2 1500 ppm, enquanto os menores valores da
capacidade de carga ocorrem para a diatomita modificada com microemulsão que utiliza
solução salina BaCl2 20 ppm, na fase aquosa, ficando o sistema que emprega a
microemulsão com água destilada em posição intermediaria em relação aos demais.
Os estudos cinéticos de adsorção para a diatomita modificada com
microemulsões com diferentes fases aquosas são mostrados nas Figuras 5.29 (a), (b),
(c), (d) e (e).
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Figura 5.29 - Cinética de adsorção para diatomita tratada com microemulsão (a) fase aquosa: água
destilada; (b) fase aquosa: BaCl2 20 ppm; (c) fase aquosa: BaCl2 1500 ppm; (d) fase aquosa: CaCl2 20
ppm e (e) fase aquosa: CaCl2 1500 ppm
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Este estudo mostrou que, para a diatomita, o modelo cinético de adsorção
que apresentou melhor ajuste matemático foi o modelo de cinética de pseudo 2ª ordem,
com valores do coeficiente de correlação (R2) bem próximos de 1, como mostra a
Tabela 5.14.
Tabela 5.14 - Parâmetros cinéticos para adsorção de enxofre na diatomita.

FASE AQ.

qE(CALC), mg/g

qE(EXP),

k2, mg/g.min

R2

Erro (%)

mg/g
Ág. dest.

13,9860

12,9387

0,0393

0,9983

7,4883

CaCl2 20 ppm

18,0832

17,0436

0,0395

0,9996

5,7489

CaCl2 1500

13,8121

12,8384

0,0445

0,9952

7,0499

BaCl2 20 ppm

15,0150

12,4209

0,0141

0,9905

17,2768

BaCl2 1500

18,5874

17,0362

0,0252

0,9996

8,3452

ppm

ppm

Nos ensaios com a diatomita, a menor capacidade de adsorção ocorreu
para o sistema com BaCl2 20ppm. Entretanto, o aumento da concentração deste sal
levou a um aumento significativo da capacidade de adsorção. Para os sistemas que
utilizam o CaCl2, ocorreu um comportamento inverso, pois a solução com maior
concentração (CaCl2 1500 ppm) apresentou uma menor adsorção, enquanto a
diminuição da concentração do sal (CaCl2 20 ppm) resultou numa maior adsorção, com
valor praticamente igual à capacidade de adsorção do sistema com BaCl2 1500 ppm. A
capacidade de adsorção da diatomita tratada com sistema microemulsionado com água
destilada como fase aquosa apresentou valor intermediário, na mesma ordem que
aqueles onde a fase aquosa foi CaCl2 1500 ppm e BaCl2 20 ppm.

5.7.3. Estudo da adsorção de enxofre na vermiculita
Objetivando estabelecer uma comparação dos dois outros adsorventes
sugeridos como alternativas para utilização na adsorção de enxofre de diesel, repetiu-se
o estudo com a vermiculita, nas mesmas condições estabelecidas para os demais
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adsorventes, a fim efetuar uma comparação entre eles. A Figura 5.30 apresenta o
desempenho desta argila, modificada com microemulsões com diferentes fases aquosas,
na adsorção de enxofre de diesel em função do tempo de contato.
Figura 5.30 – Capacidade de adsorção de enxofre pela vermiculita, com variação da fase aquosa do
sistema microemulsionado, em função do tempo de contato (C0 = 1,233 mg/mL, T = 60°C).
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A análise da Figura 5.30 mostra que a vermiculita impregnada com
microemulsão contendo água destilada como fase aquosa apresenta os menores valores
de capacidade de carga, não apresentando grande variação após 6 h de contato. A adição
de sais ao sistema apresenta um aumento considerável na capacidade de adsorção da
vermiculita, mostrando valores mais elevados das capacidades de adsorção para maiores
tempos de contato, em todos os sistemas.
As Figuras 5.31 (a), (b), (c), (d) e (e) mostram os estudos cinéticos da
adsorção em banho finito para os mesmos sistemas contendo a vermiculita como
adsorvente.
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Figura 5.31 - Cinética de adsorção para vermiculita tratada com microemulsão (a) fase aquosa: água
destilada; (b) fase aquosa: BaCl2 20 ppm; (c) fase aquosa: BaCl2 1500 ppm; (d) fase aquosa: CaCl2 20
ppm e (e) fase aquosa: CaCl2 1500 ppm
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O estudo cinético para a vermiculita tratada com microemulsão, com
composição de fases aquosas variáveis, mostra que o modelo matemático de cinética de
pseudo 2ª ordem é o que melhor se adequa ao processo, para todas as fases aquosas,
com valores do coeficiente de correlaçao (R2) em torno de 0,99, o que indica um bom
ajuste matemático. Os valores dos parâmetros para a adsorção de enxofre, como a
constante cinética e a capacidade de adsorção, foram calculados pela equação da reta e
são apresentados na Tabela 5.15
Tabela 5.15 - Parâmetros cinéticos para adsorção de enxofre na vermiculita.

FASE AQ.

qE(CALC),

qE(EXP), mg/g

k2, mg/g.min

R2

Erro (%)

mg/g
Ág. dest.

2,4044

2,1727

0,1669

0,9991

9,6374

CaCl2 20 ppm

5,7737

4,9029

0,0412

0,9990

15,0818

CaCl2 1500

7,9428

6,6295

0,0272

0,9911

16,5346

BaCl2 20 ppm

7,4627

6,1598

0,0278

0,9899

17,4587

BaCl2 1500

7,3583

6,0061

0,0258

0,9875

18,3771

ppm

ppm

Observando-se

a

Tabela

5.15,

verifica-se

que

o

sistema

microemulsionado que contém solução aquosa salina de CaCl2 1500 ppm apresenta uma
capacidade de adsorção três vezes maior que aquele com água destilada, e uma
diminuição na concentração do sal (CaCl2 20 ppm) provoca uma diminuição na
capacidade de adsorção da vermiculita. Os ensaios com a vermiculita tratada com
sistema micremulsionado constituído por soluções salinas de BaCl2 apresentaram
valores de capacidade de adsorção praticamente iguais, e bem superiores ao sistema
com água destilada.

5.7.4. Considerações Finais
A diatomita apresentou o melhor resultado usando uma microemulsão
com solução de CaCl2 20 ppm (q = 17,04 mg de enxofre/g de adsorvente). Para a
bentonita, a melhor capacidade de adsorção foi de 7,53 mg de enxofre/g de adsorvente,
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usando uma microemulsão com água destilada. Finalmente, para a vermiculita, o melhor
resultado foi obtido usando solução salina de CaCl2 1500 ppm, obtendo uma capacidade
de adsorção de 6,63 mg de enxofre/g de adsorvente.

5.8. Ensaios de extração
Como outra alternativa de remoção de enxofre de óleo diesel comercial,
realizou-se uma extração líquido-líquido, utilizando o RNX 95 como tensoativo, em um
processo de duas etapas, a correntes cruzadas, obtendo-se um percentual de extração de
46,8%, como mostra a Figura 5.32, cujas condições estão descritas no item 4.9.

Figura 5.32 - Representação gráfica da extração líquido-liquido, a correntes cruzadas em duas etapas, com
proporção RNX 95:diesel de 1:1, t agitação = 30 min, t centrifugação = 5 min, V = 3800 rpm, T = 25 ± 2°C

Analisando a Figura 5.32, pode-se constatar que existe uma tendência de
formação de linhas de equilíbrio da distribuição do enxofre entre as fases diesel e
tensoativo. Este resultado leva a propor um processo de extração líquido-líquido em
várias etapas utilizando o tensoativo como agente extratante. Diante disto, realizou-se
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uma extração líquido-líquido, com RNX 95, em 6 etapas para determinação das tie-lines
(linhas de equilíbrio), que estão apresentadas na Figura 5.33.

Figura 5.33 - Representação gráfica da extração líquido-liquido, a correntes cruzadas em seis etapas, com
proporção RNX95:diesel de 1:1, t agitação = 30 min, t centrifugação = 5 min, V = 3800 rpm, T = 25 ±2°C
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A Figura 5.33 confirma o esperado, e apresenta várias tie-lines
relacionando a concentração do enxofre nas fases rica em diesel e rica em tensoativo.
Pode-se constatar que existe certa quantidade de diesel que é arrastada para a fase
tensoativo.
A eficiencia de remoção de enxofre obtido na extração líquido-líquido,
ao final de seis etapas, utilizando como agente extratante o tensoativo RNX 95, foi de
73,15%.
Os resultados obtidos no processo de extração, em duas e em seis etapas,
comprovam a eficiência do tensoativo RNX95 na remoção de enxofre de diesel.
Entretanto, o elevado custo do tensoativo justifica a ideia de se pesquisar métodos
alternativos que utilizem uma menor quantidade de tensoativo para remover
contaminantes do diesel.
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6. Conclusões
O estudo de novas alternativas na remoção de enxofre do diesel levou as
seguintes conclusões:
Os resultados obtidos na extração utilizando o sistema de Winsor I
indicaram o RNX 95 como melhor tensoativo a ser utilizado na remoção de enxofre de
diesel, tanto na sua aplicação como constituinte das microemulsões, utilizadas na
modificação dos adsorventes, quanto como extratante nos processos de extração
líquido-líquido.
A impregnação da vermiculita com sistemas microemulsionados com
diferentes fases aquosas, mostrou que a presença do sal (CaCl2) na fase aquosa
influenciou positivamente a modificação da estrutura do adsorvente, com formação de
estruturas onde há a inserção de micelas inversas da microemulsão entre as lamelas da
vermiculita, caracterizadas pelos deslocamentos dos picos e alterações dos espaços
basais (d = 1,51 nm, d = 1,42 nm, d = 1,19 nm e d = 1,10 nm), comprovados pelas
análises de DRX.
No estudo de adsorção em coluna de leito fixo, a eficiência de remoção
do processo foi prejudicada, pois o tensoativo foi arrastado junto com o diesel,
indicando que a microemulsão se adsorveu à vermiculita através de processo físico,
possibilitando o seu deslocamento pelo diesel.
Com relação aos estudos de adsorção em banho finito, utilizando
vermiculita impregnada por microemulsão, pode-se concluir que o equilíbrio de
adsorção foi atingido com 18 horas de contato e uma capacidade de carga de 2,17 mg de
enxofre/g de adsorvente.
Os planejamentos experimentais realizados para as duas proporções
vermiculita:diesel (1:2 e 1:5), para as variáveis temperatura (25 e 60 °C), granulometria
(#65 e #100) e concentração do sal CaCl2 (20 e 1500 ppm), permitiram concluir que as
proporções utilizadas mostraram diferentes influências das variáveis e suas interações.
Permitindo conclusões para os dois estudos, separadamente:
Os estudos realizados com a proporção vermiculita:diesel 1:2, levaram a
concluir que a concentração da solução salina de CaCl2 e a granulometria foram
significativas estatisticamente dentro do limite de confiança (95%). Através dos
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modelos aplicados pode-se concluir que o ponto ótimo obtido nessas condições é:
granulometria 65 mesh, concentração de CaCl2 1500 ppm e temperatura de 60 °C, e que
o modelo é significativo e não preditivo.
Nos ensaios com a proporção vermiculita:diesel 1:5, as variáveis com
significância estatística, para 95 % de confiança, foram a concentração da solução salina
de CaCl2 e a temperatura. O ponto ótimo ocorreu para a granulometria de 65 mesh,
concentração de CaCl2 1500 ppm e temperatura de 60 °C. O modelo linear encontrado
para o sistema é significativo e preditivo.
Os testes realizados com outros adsorventes, bentonita e diatomita
tratadas com microemulsões, para fins de comparação, levam a concluir que para a
bentonita a melhor capacidade de adsorção foi 7,53 mg de enxofre/g de adsorvente e
para a diatomita foi 17,04 mg de enxofre/g de adsorvente.
A aplicação da extração líquido-líquido a correntes cruzadas, utilizando o
tensoativo não-ionico RNX 95, como extratante, e o diesel como diluente, mostrou
percentuais de remoção de enxofre de 46%, no processo em duas etapas, e 78% quando
feito em seis etapas. Porém, percebeu-se que grande parte do diesel foi solubilizado na
fase tensoativo, tornando-se necessário mais um processo de separação capaz de
remover o diesel que foi arrastado para a fase solvente (tensoativo), consistindo-se em
um problema a ser considerado em estudos posteriores.
A realização desse estudo permite concluir que, dentre as alternativas
testadas, a adsorção utilizando adsorventes impregnados por microemulsões foi
considerado o melhor processo de remoção do enxofre do diesel e, que a sua otimização
e scale up constitui-se em uma alternativa viável e de custo compatível com as
necessidades do mercado.

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

98

Capítulo 7
Referências Bibliográficas

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

7. Referências Bibliográficas
ACCHAR, W. Materiais cerâmicos: caracterização e aplicações. Natal, RN: EDUFRN –
Editora da UFRN, 2006.

ADAMSON, A. W. Physical chemistry of surfaces. 3rd ed. New York: WileyInterscience, 1976.

AHMAD, A. L.; SUMATHI, S.; HAMEED, B. H. Adsorption of residue oil from palm
oil mill effluent using powder and flake chitosan: Equilibrium and kinetic studies.
Water Research, v. 39, n. 12, p. 2483-2494, 2005.

AIROLDI, C.; FARIAS, R. F. O uso de sílica gel organofuncionalizada como agente
seqüestrante para metais. Química Nova: Sociedade Brasileira de Química, v. 23, n. 4,
p. 496-503, 2000.

AKSU, Z. Biosorption of reactive dyes by dried activated sludge: Equilibrium and
kinetic modeling. Biochemical Engineering Journal, v. 7, p. 79–84, 2001.

ALI, M. F.; AL-MALKI, A.; AHMED, S. Chemical desulfurization of petroleum
fractions for ultra-low sulfur fuels. Fuel Processing Technology, v. 90, n. 4, p. 536-544,
2009.

ALMEIDA, R. K. S. Híbridos inorgânicos-orgânicos de vermiculita e aminas alifáticas
cíclicas e acíclicas - Adsorção e calorimetria. Dissertação (Mestrado em Química)
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2008.

AL ZUBAIDY, I. A. H.; TARSH, F. B.; DARWISH, N. N.; MAJEED, B. S. S. A.;
SHARAFi, A. A.; CHACRA, L. A. Adsorption process of sulfur removal from diesel
oil using sorbent materials. Journal of Clean Energy Technologies, v. 1, n. 1, p. 66-68,
2013.
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

100

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

ATKINS, P. W. Physical chemistry. 5ª ed. Oxford: Oxford University Press, Capítulo
28, p. 961-1006. 1994.

ATTWOOD, D.; FLORENCE, A. T. Surfactant systems. 1st ed. London: Chapman and
Hall, 1983.

BABICH, I. V.; MOULIJN, J. A. Science and technology of novel processes for deep
desulphurization of oil refinery streams: a review. Fuel, v. 82, p. 607-631, 2003.

BARROS, A. L. M. Uso de zeólitas Zn-Y como adsorventes para remoção de enxofre
da gasolina. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, PE, 2002.

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS R. E. Como Fazer Experimentos:
Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria. Campinas/SP. Editora da
Unicamp. 2001.

BARROS NETO, E. L. Extração de cobre utilizando microemulsões: otimização e
modelagem. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal, RN, 1996.

BLEICHER, L.; SASAKI, J. M. Introdução à difração de raios-X em cristais.
Universidade

Federal

do

Ceará,

2000.

Disponível

em:

<http://www.fisica.ufc.br/raiosx/LBRX.html>. Acesso em 14 dez. 2013.

BRASIL. Confederação Nacional do Transporte (CNT). Programa Ambiental do
Transporte – Despoluir. 2007. Disponível em: <http://www.cntdespoluir.org.br>.
Acesso em 02 mar. 2013.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do meio Ambiente
(CONAMA).

Resolução

nº

403.

2008.

Disponível

em:

<http://www.mma.gov.br/port/conama/>. Acesso em 20 jan. 2012.
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

101

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

BRASIL. Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Resolução nº 65. 2011. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/legislacao/>. Acesso
em 30 mar. 2012.

BRAUN, S.; APPEL, L. G.; SCHMAL, M. A poluição gerada por máquinas de
combustão interna movidas a diesel - A questão dos particulados. Estratégias atuais para
a redução e controle das emissões e tendências futuras. Quimica Nova. v. 27, n. 3, p.
472-482, 2003.

BREESE, R. O. Y. Diatomite. In: CARR, D. D. Industrial Minerals and Rocks, 6a ed. p.
397-412. 1994.

BRUNAUER, S.; DEMING, L. S.; DEMING, W. E.; TELLER, E. On a theory of the
van der Waals adsorption of gases. Journal of the American Chemical Society. v. 62, p.
1723-1732, 1940.

CARONI, A. L. P. F. Estudos de adsorção de tetraciclina em partículas de quitosanaTese (Doutorado em Engenharia Química). Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal, RN, 2009.

CASTRO, O. G. A vermiculita e suas aplicações. Relatório Técnico: Aporte
Consultores e Associados Ltda. São Paulo. 1996.

CARVALHO, I. S. Paleontologia. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2000.

CAVALVANTE JR, C. Separação de Misturas por Adsorção: dos fundamentos ao
processamento em escala comercial. Tese submetida ao concurso público para professor
titular. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 1998.

CHEN, J. P.; WU, S.; CHONG, K-H. Surface modification of a granular activated
carbon by citric acid enhancement of copper adsorption. Carbon, v.41, p. 1979-1986,
2003.
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

102

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

CLAUSE, M.; HEIL, J.; ZRADBA, A.; NICOLAS-MORGANTINE, L. J. Comp. Esp.
Deterg: v. 16, p. 497. 1985. In: CLAUSE, M.; NICOLAS-MORGANTINE,
L.;ZRADBA,

A.;

TOURAUD,

D.

Microemulsion

Systems:

Water/Ionic

Surfactant/Alkanol/Hidrocarbon Systems: Influence of Certain Constitution and
Composition Parameters Upon the Realms-of-Existence and Transport Properties of
Microemulsion Type Media. New York: Marcel Dekker, Inc, 1987.

COONEY, D. O. Adsorption design for wastewater treatment. USA: Lewis Publishers.
1999.

COULSON, J. M.; RICHARDSON, J. F. Tecnologia Química. 3ª ed., v. 3. Lisboa.
Fundação Caloustre Gulbernkian, 1982.

DEDAVID, B. A.; GOMES, C. I.; MACHADO, G. Microscopia eletrônica de varredura
- Aplicações e preparação de amostras - Materiais poliméricos, metálicos e
semicondutores – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. 60 p. ISBN: 978-85-7430-70.

DRĂGAN, G.; BUTUCEA, D. O. The equilibrium of adsorption processes of sulphur
dioxide on zeolites - U.P.B. Science Bulletin, Series B, v. 74 n.3, p. 61-68, 2012.

ESCUDERO, F. J. O.. Extraction de cátions metálliques avec des microémulsions:
diagramas de phases, modélation des équilibres. Simulation du procédé. Thèse
(Docteur), Institut National Politechinique, Toulose. Dep. Ingenieur, 1987.

FARIA, D. L. A.; CONSTANTINO, V. R.; DIAS, P. M. Argilas saturadas com tetra
(N-metil-4-piridil) porfirina: influência das características dos filossilicatos nos
deslocamentos

batocrômicos

da

banda

Soret.

Disponível

em:

<http://www.sbq.org.br/ranteriores/23/resumos/0184/>. Acessado em 05 fev. 2014.

FORTE, K. R. Extração de metais pesados utilizando microemulsão, Dissertação
(Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, RN, 1998.

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

103

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

FRANÇA, S. C. A.; LUZ, A. B; INFORÇATI, P. F. Comunicação técnica elaborada
para edição do livro Rochas & Minerais Industriais: Usos e Especificações. p. 399-411.
Rio

de

Janeiro,

2005.

Disponível

em:

<http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2005-134-00.pdf>. Acessado em 23 set.
2013.

FRITZ, W.; MERK, W.; SCHLÜNDER, E. U. Competitive Adsorption of two
dissolved organics onto activated carbon – II. Adsorption kinetics in batch reactors.
Chemical Engineering. Science, v. 36, p. 721-730, 1981.

GOMIDE, R. Operações Unitárias. 1ª ed., São Paulo: Reynaldo Gomide (Edição do
Autor), v.4, Cap. IV, p. 311-331. 1988.

GRIM, R. E. Clay mineralogy. 2a ed. New York: McGraw-Hill, 1968.

GUÉRING, P.; LINDMAN, B. Droplet and bicontinuous structures in microemulsions
from multi-component self-diffusion measurements. Langmuir: v. 1, n. 4, p. 464 - 468,
1985.

HARBEN, P. W. e KUZVART, M. Diatomite. In: Industrial Minerals Global Geology,
p.161-167, Industrial Minerals Information Ltd. London. 1996.

HERNÁNDEZ-MALDONADO, A. J.; YANG, R. T. Desulfurization of diesel fuels via
π-complexation with nickel(II) - exchanged X - and Y - zeolites. Industrial and
Engineering Chemistry Research. v. 43, n. 4, p. 1081-1089. 2004.

HO, Y. S.; MCKAY, G. Pseudo-second order model for sorption process. Process
Biochemistry, v. 34, p. 451-465, 1999.

HO, Y. S. e MCKAY, G. The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum
moss peat. Water Research., v. 34, n. 3, p. 735-742, 2000.

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

104

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

IZUMI, Y.; OHSHIRO, T.; OGINO, H. Selective desulfurization of dibenzothiophene
by Rhodococcus erythropolis D-1. Applied and Environmental Microbiology, v. 60, n.1,
p. 23-226. 1994.

KALICHEVSKY, V. A.; KOBE, K. A. Petroleum Refining with Chemicals. New York.
cap 5, p. 184-122, 1958.

KNUDSEN, K. G., COOPER, B. H. e TOPSØE, H. Catalyst and process technologies
for ultra low sulfur diesel. Applied Catalysis A: General. v. 189, n. 2, p. 205-215. 1999.

LEITE, R. H. L. Extração de cromo de efluentes de curtumes utilizando microemulsões.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal, RN, 1995.

LI, W., TANG, H., LIU, Q., XING, J., LI, Q., WANG, D. e LIU, H. Deep
desulfurization of diesel by integrating adsorption and microbial method. Biochemical
Engineering Journal. V. 44, n. 2–3, p. 297-301. 2009.

LIANG, Z. P.; FENG, Y. Q.; MENG, S. X.; LIANG, Z. Y. Equilibrium and kinetic
modeling of adsorption of urea nitrogen onto chitosan coated dialdehyde cellulose.
Process Biochem., v. 40, n. 10, p. 3218-3224. 2005.

LOPES,

F.

W.

B.

Dessulfurização

do

gás

natural

utilizando

sistemas

microemulsionados. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2003.

LÓPEZ-DELGADO, A.; PÉREZ, C.; LÓPEZ, F. A. Sorption of heavy metals on blast
furnace sludge. Water Research. Grã-Bretanha: Elsevier Science Ltd., v. 32, n. 4, p.
989-996. 1998.

LUZ, A. D. Aplicação de coluna de adsorção em leito fixo para a remoção de
compostos btx multicomponentes presentes em efluentes petroquímicos. Tese
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

105

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

(Doutorado em Engenharia Química). Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC. 2012.

MA, X., SUN, L.; SONG, C. A new approach to deep desulfurization of gasoline, diesel
fuel and jet fuel by selective adsorption for ultra-clean fuels and for fuel cell
applications. Catalysis Today. v. 77, n. 1–2, p. 107-116. 2002.

MARK, H. F.; KIRK, R. E.; OTHMER, D. F.; OVERBEGER, C. G.; SEABORG; G. T.
Kirk-Othmer Concise Encyclopedia of Chemical Technology, USA: John Wiley &
Sons, 1996.

MELO, C. A. Remoção de enxofre em cargas orgânicas utilizando zeólita beta
impregnada com metais e transição (Zn e Ni). Dissertação (Mestrado em Engenharia
Química), Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 2005.

MELO, M. A. F. Estudo, em escala de laboratório, da calcinação com Na2CO3 e NaCl
de alguns diatomitos do Rio Grande do Norte, para uso com auxiliar de filtração no
refino de açúcar. Tese (Doutorado em Engenharia Química). Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 1989.

MOCHIDA, I.; SAKANISHI, K.; MA, X.; NAGAO, S.; ISODA, T. Deep
hydrodesulphurization of diesel fuel: Design of reaction process and catalysts. Catalysis
Today, v. 29, p.185-189, 1996.

MOURA, M. C. P. A. Utilização de Microemulsões como Agentes Modifcadores de
Superfícies para Remoção de Íons Metálicos. Tese (Doutorado em Engenharia
Química). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2001.

MYERS, J. B. Vermiculite. Industrial Minerals and Rocks: Non-metallics other than
Fuels. New York: Gillson, J. L. (Editor), 3rd ed. The American Institute of Mining,
Metallurgical and Petroleum Engineers (AIME), p. 889-895, 1960.

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

106

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

NEVES, J. E. Redução do teor de enxofre de gasolinas sintéticas através do processo de
adsorção utilizando peneiras moleculares mesoporosas MCM-41. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Química). Universidade Federal de Campina Grande,
Campina Grande, PB, 2003

NUNEZ-TOLIN, V. Surface tension measurements by the drop-weight method for
continuously varying surfactant concentration. Journal Colloid Interface Science. v. 85,
n. 2. 1982.

NUNZIO, M. J. Tensoativos e suas aplicações práticas. Aerosol & Cosméticos. v. 2, n.
10, p. 14-22, 1980.

PAIVA, L. B.; MORALES, A. R.; DÍAZ, F. R. V. Organoclays: Properties, preparation
and applications. Review Article. Applied Clay Science, v. 42 (1–2), p. 8-24. December
2008.

PRINCE, L. M. Microemulsion: Theory and Practice. New York: Academic Press,
1977.

ROBERT, L. Adsorption. Editions Techniques de l’Ingénieur, Paris: v. 2. 1989.

ROSEMBURG, J. P. Vermiculitas brasileiras e usos industriais. Cerâmica, v.15, n. 59,
1960.

RUTHVEN, D. M. Principles of adsorption and adsorption processes. New York: John
Wiley & Sons, 1984.

RUTHVEN, D. M. Adsorption. In: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical
Technology. 4a ed, v 1. New York: Wiley-Interscience, 1991.

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

107

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

SANTOS, F. K. G. Remoção de enxofre na mistura ciclohexenopropanotiol através de
processos de adsorção sobre AlPO e MeAPOs. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Química). Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 2005.

SANTOS, P. S. Ciência e Tecnologia de Argilas. Ed. E. Blucher, 2a ed., v.3. São Paulo,
Brasil, 1989.

SCHERER, R. P., MALVESTI, Á. L., PERGHER, S. B. C.; DE SOUZA, W. F. Study
of adsorption of sulphur compounds employing a comercial diesel dopped with
benzothiophene and dibenzothiophene. Química Nova, v. 32, n. 1, p. 34-37. 2009.

SCHULMAN, J. H.; ROBERTS, T. S. Trans Faraday Society. v 42B, p. 165, 1976. In:
ROBB, I. D. Microemulsions. New York: Plenum Press, 1982.

SCRIVEN, L. E. Nature. N. 263, p.123, 1976, in: ROBB, I. D. Microemulsion. 1ª ed.,
New York: Plenum Press, 1982.

SHAHALAM, A. B., BIOUSS, A., AYOUB, G. M.; ACRA, A. Competitive adsorption
phenomena of petrochemicals – benzene, toluene, and xylene in hexane in fixed-beds of
sands. Water, Air, & Soil Pollution, v. 95, p. 221-235, 1997.

SILVA, A. C. M. Recuperação de óleos isolantes por adsorção. Dissertação (Mestrado
em Engenharia Química). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN,
2000.

SILVA, A. R. V.; FERREIRA, H. C. Argilas bentoníticas: conceitos, estruturas,
propriedades, usos industriais, reservas, produção e produtores/fornecedores nacionais e
internacionais. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v.32, p. 26-35. 2008.

SILVA, R. P. Remoção de metais pesados em efluentes sintéticos utilizando vermiculita
como adsorvente. Tese. (Doutorado em Engenharia Química). Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2010.
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

108

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

TEIXEIRA, L. A. D. C. Investigação calorimétrica da interação entre poli (Nisopropilacrilamida) e surfactantes iônicos. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Química), Unicamp, Campinas, SP, 2004.

TEIXEIRA, V. G.; COUTINHO, F. M. B.; GOMES, A. S. Principais métodos de
caracterização da porosidade de resinas à base de divinilbenzeno. Química Nova v.24,
n.6. São Paulo. Nov./Dec. 2001.

THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de Janeiro. Interciencia:
Petrobrás, 2001.

TREYBAL, R. E. Mass-Transfer Operations. 3rd ed., New York: McGraw-Hill,1980.

UGARTE, J. F. O.; SAMPAIO, J. A.; FRANÇA, S. C. A., Vermiculita, comunicação
técnica elaborada para Edição do Livro Rochas & Minerais Industriais: Usos e
Especificações. Cap. 32, p. 677 - 698. Rio de Janeiro. 2005.

VALDIVIEZO, E. V.; SOUZA, M. M.; LEITÃO, T. J. V.; GUERARA, E. A.
Caracterização e esfoliação térmica de vermiculitas dos estados da Paraíba e do Piauí.
Anais do XIX Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa,
v.1, Recife, Brasil, p.562-569. 2002.

VASQUES, A. R. Caracterização e aplicação de adsorvente para remoção de corantes
de efluentes têxteis em batelada e colunas de leito fixo. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Química). Florianópolis, SC, 2008.

VIEIRA, E. V. Caracterização e processamento de vermiculitas para fluidos de
perfuração de petróleo. In: BALTAR, C.A.M.B.; LUZ. A.B. (Ed.). Insumos Minerais
para Perfuração de Poços de Petróleo. Rio de Janeiro: CETEM, 2003.

WATARAI, H. Microemulsions in separation sciences. Journal of Chromatography A:
Elsevier Science Ltd., v. 780, p. 93-102, 1997.
FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

109

Capítulo 7 – Referências Bibliográficas

PPGEQ - UFRN

WEBB, P. A.; ORR, C.; Analytical methods in fine particle technology. Micromeritics
Instruments Corp. Norcross. p 24. 1997.

WINSOR, P.A. Trans Faraday Soc. v. 44, p. 376-398. 1948 In: DANTAS, T. N. C;
DANTAS NETO, A. A; ROSSI, C. G. F. T.; GOMES, D. A. A.; GURGEL, A. Use of
microemulsion system in the solubilization of petroleum heavy fractions for the
prevention of oil sludge waste formation. Energy & Fuels, v. 24, p. 2312-2319. 2009.

YU, X.; WEI, C.; KE, L.; HU, Y.; XIE, X.; WU, H. Development of organovermiculitebased adsorbent for removing anionic dye from aqueous solution. Journal of Hazardous
Materials, v. 180, n. 1-3, p. 499-507, 2010.

ZHANG, J. C.; SONG, L. F.; HU, J. Y.; ONG, S. L.; NG, W. J.; LEE, L. Y.; MA, R. Y.
Investigation on gasoline deep desulfurization for fuel cell applications. Energy
Conversion and Management. v. 46, n. 1, p. 1-9. 2005.

FORTE DUARTE, Kahildete Rodrigues

110

