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RESUMO: As discussões sobre o problema da poluição causada por emissões veiculares são 
antigas e vêm evoluindo com o passar do tempo. A procura por tecnologias mais limpas e as 
alterações climáticas cada vez mais frequentes induziram as indústrias e os órgãos 
governamentais a impor limites cada vez mais rigorosos para os teores de contaminantes nos 
combustíveis, os quais impactam diretamente nas emissões atmosféricas. Atualmente a forma 
de melhorar a qualidade dos combustíveis, quanto ao enxofre, é através do processo de 
hidrodessulfurização e recentemente, os processos de adsorção tem se mostrado como uma 
alternativa bastante interessante à remoção de enxofre, pois tais processos são mais simples e 
operam a temperaturas e pressões atmosféricas. O presente trabalho contempla a síntese e 
caracterização do aluminofosfato impregnado com zinco, molibdênio ou ambos e sua 
aplicação no estudo da remoção de enxofre da gasolina através do processo de adsorção, 
utilizando uma gasolina modelo contendo iso-octano e tiofeno. Os adsorventes foram 
caracterizados por difração de raios-X, análise termogravimétrica (ATG), fluorescência de 
raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A área específica, volume e diâmetro 
de poros foram determinados pelo método BET (Brunauer-Emmet-Teller) e método t-plot. O 
enxofre foi quantificado por analise elementar através do ANTEK 9000 NS. O Processo de 
adsorção foi avaliado em função da variação da temperatura e da concentração inicial de 
enxofre através das isotermas de adsorção e de seus parâmetros termodinâmicos. Os 
parâmetros variação de entropia (∆S), variação de entalpia (∆H) e variação da energia livre de 
Gibbs (∆G) foram calculados pelo gráfico de ln(K) versus 1/T. Os modelos de Langmuir, 
Freundlich e Langmuir-Freundlich foram ajustados aos dados experimentais, tendo o último 
apresentado os melhores resultados. Os testes termodinâmicos foram realizados nas 
temperaturas de 30, 40, 50 ºC e constatou-se que o processo de adsorção é espontâneo e 
exotérmico. A cinética da adsorção foi estudada por 24 horas e mostrou que a capacidade de 
adsorção para os adsorventes estudados segue a seguinte ordem: MoZnPO > MoPO > ZnPO > 
AlPO. A capacidade máxima de adsorção foi 4,91 mg/g para o MoZnPO com uma eficiência 
de adsorção de 49%. 
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ABSTRACT 

 

 

Discussions about pollution caused by vehicles emission are old and have been developed 
along the years. The search for cleaner technologies and frequent weather alterations have 
been inducing industries and government organizations to impose limits much more rigorous 
to the contaminant content in fuels, which have an direct impact in atmospheric emissions. 
Nowadays, the quality of fuels, in relation to the sulfur content, is carried out through the 
process of hydrodesulfurization. Adsorption processes also represent an interesting alternative 
route to the removal of sulfur content. Both processes are simpler and operate to atmospheric 
temperatures and pressures. This work studies the synthesis and characterization of 
aluminophosphate impregnate with zinc, molybdenum or both, and its application in the 
sulfur removal from the gasoline through the adsorption process, using a pattern gasoline 
containing isooctane and thiophene. The adsorbents were characterized by x-ray diffraction, 
differential thermal analysis (DTG), x-ray fluorescence and scanning electron microscopy 
(SEM). The specific area, volume and pore diameter were determined by BET (Brunauer-
Emmet-Teller) and the t-plot method. The sulfur was quantified by elementary analysis using 
ANTEK 9000 NS. The adsorption process was evaluated as function of the temperature 
variation and initial sulfur content through the adsorption isotherm and its thermodynamic 
parameters. The parameters of entropy (∆S), enthalpy variation (∆H) and free Gibbs energy 
(∆G) were calculated through the graph ln(Kd) versus 1/T. Langmuir, Freundlich and 
Langmuir-Freundlich models were adjusted to the experimental data, and the last one had 
presented better results. The thermodynamic tests were accomplished in different 
temperatures, such as 30, 40 and 50ºC, where it was concluded the adsorption process is 
spontaneous and exothermic. The kinetic of adsorption was studied by 24 h and it showed that 
the capability adsorption to the adsorbents studied respect the following order: MoZnPO > 
MoPO > ZnPO > AlPO. The maximum adsorption capacity was 4.91 mg/g for MoZnPO with 
an adsorption efficiency of 49%. 
 

Keywords: sulfur, adsorption, molybdenum, aluminophosphate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

"A ciência nos traz conhecimento; a 
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1. Introdução 
 

Nos os últimos anos, os problemas ambientais têm recebido muita atenção de 

pesquisadores do mundo inteiro. Compostos contendo enxofre estão presentes nos derivados 

de petróleo em concentrações bastante significativas. A presença de compostos sulfurados em 

frações de petróleo é altamente indesejável, devido à ação corrosiva e de poluição atmosférica 

promovida por gases prejudiciais ao meio ambiente gerados durante a combustão. 

Os derivados do petróleo que contêm estes compostos de enxofre como impurezas, 

reagem com oxigênio do ar, formando dióxido de enxofre (SO2). Esse gás ao interagir com o 

ar e a umidade, transforma-se em ácido sulfúrico (H2SO4). Assim, as chuvas em regiões de 

altas concentrações de SO2, tornam-se mais ácidas, causando a corrosão de metais, desgaste 

de monumentos, construções e aumento na acidez das águas doces, podendo causar a morte 

de espécies marinhas. O dióxido de enxofre (SO2) ainda pode causar problemas respiratórios e 

é muito tóxico às plantas, inibindo a fotossíntese e causando, quando presente em altas 

quantidades, a destruição de folhas. 

No processo de combustão, o enxofre reage com o oxigênio para formar o dióxido de 

enxofre (SO2) e o trióxido de enxofre (SO3). O SO3, por sua vez, a partir de sua reação com 

água (H2O) forma o ácido sulfúrico (H2SO4), que é extremamente nocivo às partes metálicas 

de equipamentos podendo levar a altíssimas taxas de corrosão e formação de chuva ácida 

(Ushima, 1989). Além disso, o enxofre envenena os catalisadores automotivos reduzindo a 

sua eficiência (Kostova e colaboradores, 1997). Com isso, a exigência por combustíveis mais 

limpos e um rigoroso controle destes poluentes emitidos por automóveis tem levado a uma 

necessidade de maiores pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias eficazes na área de 

remoção de sulfurados em combustíveis, sobretudo diesel e gasolina (Kopac, 1999). 

Além de problemas ambientais, a presença de compostos de enxofre nas frações de 

petróleo é altamente indesejável uma vez que resulta na corrosão dos equipamentos. Estes 

compostos são também responsáveis por reduzir o desempenho dos motores que usam tais 

combustíveis.  

As refinarias apresentam a necessidade de mudança com respeito às especificações e a 

qualidade do produto, utilizando as tecnologias existentes e desenvolvendo continuamente 

tecnologias avançadas (Babich e Moulijn, 2003).  
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A legislação relativa aos poluentes atmosféricos tem progressivamente se tornado mais 

restritiva, em especial com relação à emissão de enxofre pelos veículos. Em alguns países, 

como os Estados Unidos e o Japão, a emissão de enxofre é de 10 a 15 ppm. No Brasil, a 

especificação atual para a gasolina é de 1000 ppm de enxofre, mas a resolução da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP n° 38, de 10 de dezembro de 

2009, estabeleceu as especificações da gasolina comercial destinada aos veículos automotores 

homologados segundo os critérios fixados para a fase L-6 do Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), que  a partir de 01 de Janeiro de 2014 

a gasolina para comercialização deve ter no máximo 50 ppm de enxofre. 

O processo de hidrodessulfurização é o método convencional através do qual os 

compostos de enxofre são minimizados das frações do petróleo. Esse processo consiste na 

mistura de frações do petróleo com hidrogênio em presença de um catalisador, sob certas 

condições operacionais (pressão, temperatura e tempo de reação). Porem, nesse processo é 

requerido condições operacionais severas, tais como, temperaturas de 300 a 430 ºC e altas 

pressões, obtendo-se uma perda razoável da octanagem. Alem disso, há um consumo elevado 

de hidrogênio e são usados catalisadores caros de cobalto e molibdênio (Salem, 1994). 

Uma alternativa é usar o processo de adsorção para remover seletivamente estes 

compostos de enxofre dos combustíveis líquidos. Neste processo o composto de interesse, que 

se encontra em um fluido, é retido na superfície de um sólido chamado de adsorvente devido a 

uma atração entre a superfície do adsorvente e o fluido. Este método tem como principal 

vantagem o uso de condições operacionais bem menos severas como temperatura e pressão 

atmosféricas. Entretanto, o sucesso na aplicação do processo de adsorção depende do 

desenvolvimento de um adsorvente com uma capacidade altamente seletiva para composto 

que contem enxofre.  

Neste trabalho, a remoção de compostos de enxofre foi estudada usando o processo de 

adsorção. O objetivo geral deste trabalho foi sintetizar, caracterizar e avaliar aluminofosfatos 

do tipo AlPO-VPI-5 (mono e bimetálicos) contendo molibdênio e zinco para serem aplicados 

no processo de adsorção de compostos de enxofre, como o tiofeno, usando uma gasolina 

modelo. 

Os objetivos específicos consistiram em sintetizar o aluminofosfato (AlPO-VFI) na 

melhor condição de síntese (temperatura e concentração dos reagentes), impregnar os metais 

molibdênio e/ou zinco no aluminofosfato, caracterizar os adsorventes obtidos, realizar o 

estudo cinético de adsorção, usando o método de imersão em banho finito de líquido, 
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levantando às curvas de cinética e modelando o equilíbrio de adsorção do tiofeno e por fim, 

determinar e avaliar os parâmetros termodinâmicos referentes ao processo de adsorção. 
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2. Aspectos teóricos 
 

2.1 – Materiais Porosos 

 

A rigor, qualquer sólido apresenta um grau de porosidade, detectável ou não, 

resultante da presença de cavidades, canais ou interstícios. A porosidade de um material 

exerce influência sobre suas propriedades físicas, tais como: densidade, condutividade térmica 

e resistência mecânica. Como consequência, o controle da estrutura porosa é de grande 

importância industrial, por exemplo, no desenvolvimento de catalisadores, adsorventes 

industriais, membranas e cerâmicas.  

Os poros podem ser classificados como abertos ou fechados, segundo a sua 

disponibilidade a um fluido externo. Na Figura 2.1 podem ser vistos vários tipos de poros 

fechados (a) e abertos (b, c, d, e, f, g). Os poros fechados são inativos quanto ao fluxo de 

líquidos e gases, mas exerce influência sobre as propriedades mecânicas, a densidade e a 

condutividade térmica.  

Por outro lado, poros como os representados por (b) e (f) são chamados de poros 

“cegos”, visto que não têm abertura em uma das extremidades. Os poros também podem ser 

interconectados, como mostrado em (e). Outra forma de classificação dos poros é de acordo 

com sua forma: gargalo de garrafa (b), cilíndricos (c), afunilados (d) e irregulares (f). A 

rugosidade da superfície (g) também pode ser considerada como porosidade (Ciesla e Schuth, 

1999). 

 

Figura 2.1 – Representação dos diferentes tipos de poro: (a) fechados, (b) gargalo de garrafa, 

(c) cilíndricos, (d) afunilados, (e) interconectados, (f) irregulares. A letra (g) representa a 

rugosidade da superfície. 
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A IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) recomenda uma 

classificação para as faixas de tamanho, considerando as propriedades de adsorção. Assim, 

têm-se as seguintes classes (Ciesla e Schuth, 1999):  

− Microporos (< 20 Å); 

− Mesoporos (20 Å – 500 Å) 

− Macroporos (> 500 Å).  

Rouquerol e colaboradores (1994) têm relatado que tal limite de tamanho é, até certo 

ponto, afetado, na medida em que resultam dos limites das técnicas de caracterização. A 

respeito disto, tal classificação tem sido aceita e empregada dentro da perspectiva da 

aplicação destes materiais. 

 

2.1.1 – Peneiras Moleculares 

 

As peneiras moleculares microporosas compreendem uma classe especial de 

compostos inorgânicos com propriedades únicas, intimamente relacionadas com suas 

estruturas de rede. O termo “Peneira Molecular” foi introduzido por McBain em 1932, para 

definir sólidos microporosos que exibiam a propriedade de separar seletivamente 

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

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

quais contribuem com quase 100% da área especifica superficial total (Segovia, 1993). A 

capacidade de selecionar componente está diretamente relacionada com a estrutura cristalina 

ordenada, que confere uniformidade às dimensões de seus microporos. Por esta razão, são 

capazes de selecionar as moléculas que podem ter acesso ao espaço intracristalino. 

As classes conhecidas de peneiras moleculares compreendem as zeólitas (Breck, 

1974), aluminossilicatos substituídos por fósforos (Flaningen e colaboradores, 1986), os 

aluminofosfatos (Wilson e colaboradores, 1982) e silicoaluminofosfatos (Hasha e 

colaboradores, 1988; Wang, 1991). 
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2.1.2 – Zeólitas 

 

O termo “zeólita” foi utilizado inicialmente em 1756 pelo mineralogista sueco 

Cronsted, para designar uma família de minerais naturais que apresentavam como 

propriedades particulares a troca de íons e a dessorção reversível de água. Esta última 

propriedade deu origem ao nome genérico de zeólita, que deriva das palavras gregas, zeo: que 

ferve e lithos: pedra (Gianetto e colaboradores, 2000). 

Desde 1860 já havia estudos com relação às diversas propriedades que elas 

desempenham, e suas aplicações como trocadores iônicos e peneiras moleculares. Mas foi a 

partir de meados dos anos 30 que se iniciou um trabalho pioneiro que abordava a síntese de 

zeólitas e seu emprego como adsorvente. 

Zeólitas são aluminossilicatos hidratados altamente cristalinos do grupo dos metais 

alcalinos e alcalinos terrosos, cujo arranjo estrutural apresenta cavidades e canais 

interconectados nos quais estão presentes íons de compensação, como, por exemplo, Na+, 

Ca2+, Mg2+, K+ e H2O (Falcão e Paiva, 2005). Este tipo de estrutura microporosa faz com que 

as zeólitas apresentem uma enorme superfície interna em relação à externa. Elas são formadas 

por uma combinação tridimensional de tetraedros AlO4 e SiO4 ligados entre si pelos átomos 

de oxigênio. Os íons Al e Si ocupam o centro do tetraedro e os átomos de oxigênio ocupam os 

vértices. Quando o Si, que possui valência +4, é substituído pelo Al, que possui valência +3, 

ocorre um desbalanceamento de carga, que é neutralizado por um cátion (Nagy e 

colaboradores, 1998). Sua estrutura permite a transferência de matéria entre os espaços 

intracristalinos, no entanto essa transferência é limitada pelo diâmetro das cavidades das 

zeólitas (Rabo, 1976). Só podem entrar ou sair do espaço intracristalino as moléculas cujas 

dimensões sejam inferiores a um valor crítico, o qual depende da estrutura zeolítica em 

questão. A fórmula geral da composição da zeólita é: 

 

Mx/n [(AlO2)x (SiO2)y ].mH2O (1) 

 

onde:  

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

desbalanceamento de carga gerado pelo alumínio tetracoordenado; 

n: representa a valência do cátion; 

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

m: número de moléculas de água por cela unitária. 
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As zeólitas podem ser naturais ou sintéticas. As naturais são formadas a partir da 

precipitação de fluidos contidos nas cavidades, tais como nas ocorrências hidrotermais, ou 

pela alteração de vidros vulcânicos. As condições de temperatura, pressão, atividade das 

espécies iônicas e pressão parcial da água são fatores determinantes na formação das 

diferentes espécies de zeólitas. Existem cerca de 40 espécies de zeólitas naturais conhecidas, 

no entanto, apenas algumas espécies são amplamente utilizadas (Luz, 1995). 

As sintéticas são fabricadas a partir de materiais variados, como por exemplo, resíduos 

de indústrias, argilominerais, dentre tantos outros. Elas são elaboradas sob condições rígidas 

de variáveis físicas e químicas. Variando as suas condições de síntese, é possível obter 

zeólitas com características estruturais e composições químicas diferentes. 

 

2.1.3 – Aluminofosfatos 

 

Os aluminofosfatos são óxidos cristalinos microporosos, sintetizados pela primeira vez 

por Wilson e colaboradores (1982) e apresentam composições distintas daquelas apresentadas 

pelos aluminosilicatos. Os átomos de alumínio e fósforo ocupam o centro do tetraedro e os 

átomos de oxigênio ocupam os vértices. Dessa forma, o tetraedro de alumínio é negativo 

[AlO4
-] e o tetraedro de fósforo é positivo [PO4

+], apresentando estrutura eletricamente neutra, 

não necessitando de cátions de compensação como as zeólitas. 

As características dos AlPOs incluem uma composição estrutural invariável, com uma 

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

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

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

1995).  

Esses materiais apresentam propriedades ácidas muito fracas, devido a alguns defeitos 

cristalinos. A geração de acidez nos 4 se deu com a incorporação de silício na estrutura em 

1984, obtendo-se as peneiras moleculares silicoaluminofosfatos (SAPOs). Em 1986 e 1988, 

foram publicadas as sínteses das peneiras moleculares, com estrutura que contém Al, P e 

cátions metálicos (Flanigen, 1988). 

Os aluminofosfatos têm uma composição química dada pela seguinte fórmula 

estrutural: 

 

xR.Al2O3.P2O5.yH2O (2) 
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onde:  

R: representa o direcionador de estrutura podendo ser uma amina ou um cátion de 

amônio quaternário; 

x: é a quantidade de direcionador; 

y: é a quantidade de água. 

 

Na Tabela 2.1 podem ser visualizadas algumas espécies de AlPO e suas estruturas 

correspondentes. A IUPAC e a IZA (International Zeolite Association) recomendam a 

classificação das estruturas por um código de três letras, por exemplo, AFI (AlPO VPI-5). O 

tipo de estrutura é independente da composição elementar e da distribuição dos possíveis 

átomos incorporados (Si, Al, P, Ga, etc) (Corrêa, Wallau e Schuchardt, 1996).  

 

 

Figura 2.2 – Aluminofosfato com estrutura VFI. (Fonte: ICSD - Inorganic Crystal Structure 

Database 

 

O AlPO-VFI se enquadra nas estruturas que possuem diâmetro de poros muito grande 

com canais unidimensionais e com abertura elíptica de 1,27 nm. A Figura 2.2 mostra o AlPO 

com estrutura VFI. 
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Tabela 2.1 – Estruturas típicas para os AlPOs (adaptado de Hartmann e Elangovan, 

2009) 

Tamanho do Poro Espécie Tipo de Estrutura 
Tamanho de Poro 

(nm) 

VPI-5 VFI 1,27 Muito Grande 

8 AET 0,79 x 0,87 

5 AFI 0,73 

36 ATS 0,62 x 0,75 

37 FAU 0,74 

Grande 

40 AFR 0,67 x 0,69 

11 AEL 0,4 x 0,65 

31 ATO 0,54 

Médio 

41 AFO 0,43 x 0,7 

14 AFN 0,31 x 0,43 

17 ERI 0,36 x 0,51 

Pequeno 

18 AEI 0,38 

16 AST 0,3 Muito Pequeno 

20 SOD 0,3 

 

 

2.1.3.1 – Síntese de AlPO’s 

 

De acordo com Urbina (1997), a síntese de aluminofosfatos leva em consideração três 

etapas fundamentais: 

1. Preparação de uma mistura reacional que contenha todos os elementos 

químicos necessários. Os elementos básicos que devem compor a mistura reacional 

são: a fonte dos elementos, alumínio e fósforo; e um direcionador, geralmente uma 

amina ou cátions de amônio quaternário; 

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

ou dinâmicas (pressão autógena e temperatura entre 100-200 ºC); 

3. Processo de separação do material. 
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Na Tabela 2.2 estão representados os direcionadores de estrutura para a síntese do 

AlPO-VPI-5 (Szostak, 1998). 

 

Tabela 2.2 – Tipos de direcionadores para a síntese do AlPO-VPI-5. 

Direcionador Nome 

(n-C3H7)2NH N- Dipropilamina 

(i-C3H7)2NH Di – isopropilamina 

(n-C4H9)2NH N – Dibutilamina 

(n-C5H11)2NH N – Dipentilamina 

 

 

2.1.3.2 – Parâmetros que afetam a síntese dos AlPO’s 

A síntese dos aluminofosfatos com alto grau de pureza e cristalinidade encontra-se 

grandemente influenciada pelos diferentes parâmetros de síntese (Martens e colaboradores, 

1989). 

Os principais parâmetros que influenciam a síntese de aluminofosfatos são (Guth e 

Caullet, 1986): 

− Agitação; 

− Composição da mistura reacional; 

− Envelhecimento da mistura reacional; 

− Natureza dos reagentes; 

− pH; 

− Temperatura de cristalização; 

− Tempo de cristalização. 

A fonte alumínio, fósforo e metais influenciam muito os produtos finais (Weyda e 

Lechert, 1990). 
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2.1.4 – Síntese hidrotérmica 

 

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

especificamente zeólitas e outros minerais contendo silicato (Breck, 1974). Este processo de 

cristalização ocorre à temperaturas elevadas no meio aquoso. A maioria das fases cristalinas 

que se obtém em condições hidrotermais, sob pressão autógena, é metaestável. Se o tempo de 

cristalização não for suficiente para a formação dos cristais, muitas fases cristalinas 

desaparecem e se formam outras de estabilidade relativa. 

Os principais fatores que influenciam a formação de cristais são: 

− Composição do gel; 

− pH; 

− Temperatura; 

− Tempo de cristalização. 

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

obter uma determinada fase com alto grau de cristalinidade. 

 

2.2 – Hidrorrefino 

 

O processo de hidrorrefino (HDR), também conhecido como Hidroprocessamento, 

consiste na mistura de frações de petróleo, leves, médios ou pesados, com hidrogênio, em 

presença de um catalisador, sob condições operacionais definidas em função do objetivo que 

se tem com esta etapa do refino. Os rendimentos obtidos são variáveis em função desse 

objetivo (tipo de carga, severidade, catalisador). 

Este processo foi desenvolvido e utilizado antes da 2ª Guerra Mundial, na Europa, na 

hidrogenação de produtos da liquefação do carvão. O advento das primeiras unidades de 

Reforma Catalítica (1949-1954) trouxe consigo uma maior disponibilidade de hidrogênio e o 

seu barateamento, aumentando a atratividade dos processos de hidrorrefino. Assim, a primeira 

grande utilização do hidrotratamento foi ao pré-tratamento da própria nafta, carga da reforma 

catalítica, para a remoção de impurezas responsáveis pelo envenenamento dos catalisadores 

de platina, empregados na reforma. 

Apresenta-se, na Tabela 2.3, as principais famílias de compostos que reagem com o 

hidrogênio, nos processos de hidrorrefino assim como os aspectos negativos que a presença 

dos mesmos acarreta sobre a qualidade dos produtos. 
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Tabela 2.3 – Compostos presentes no petróleo que reagem com o hidrogênio nos 

processos de HDR. 

Compostos Efeitos negativos 

Sulfurados − Corrosão e poluição (emissão de SOx ); 

− Envenenamento de catalisadores, incluindo 

catalisadores automotivos (metais). 

 

Nitrogenados 

 

− Instabilidade dos produtos: cor, goma, etc; 

− Envenenamento de catalisadores ácidos e 

metálicos. 

 

Oxigenados − Acidez e corrosividade. 

 

Organo-metálicos 

 

− Envenenamento de catalisadores; 

− Compostos de Fe, Ni, Cu, V, Na, Si, metais 

pesados. 

 

Olefinas e di-olefinas − Instabilidades de produtos 

 

Aromáticos e poliaromáticos 

 

− Excessiva formação de coque. 

− Fuligem; 

− Restrições ambientais / saúde (gasolina); 

− Menor número de cetano (diesel). 

 

Asfaltenos e resíduos − Cor nos produtos (parafinas, por ex.); 

− Desativação de catalisadores. 

 

Entre os compostos listados acima vale ressaltar a importância dos compostos de 

enxofre, heteroátomo mais abundante no petróleo, que precisa ser reduzido em quase todas as 

frações do petróleo, principalmente pela questão ambiental de redução de emissões. 
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Os processos de hidrorrefino são empregados no tratamento catalítico de naftas, 

querosene, solventes em geral, diesel, gasóleos pesados, lubrificantes e parafinas com 

hidrogênio, com o objetivo de melhorar suas características. Em suas diferentes modalidades, 

o hidrorrefino vem crescendo em importância no Brasil, como no mundo inteiro, em função 

dos seguintes aspectos: 

− Viabiliza o atendimento às crescentes exigências ambientais e de saúde 

ocupacional, pela redução de emissões (enxofre) e da toxicidade dos produtos 

(redução de aromáticos), respectivamente; 

− Melhora a qualidade dos produtos, o que é necessário em vista do 

desenvolvimento dos motores, pela remoção de olefinas (instáveis), aromáticos, 

compostos sulfurados e nitrogenados; 

− Promove a redução da geração de derivados pesados, cuja demanda é 

decrescente. 

 

O hidrorrefino é um processo que exige alto investimento e cujo custo operacional é 

elevado, devido o alto consumo de hidrogênio, que é um insumo caro. 

 

2.2.1 – Classificação 

 

As unidades de hidrorrefino podem ser classificadas de acordo com a sua finalidade 

em: 

− Hidrotratamento: tem como objetivo a melhoria das propriedades de um 

produto pela saturação das olefinas, aromáticos ou remoção de contaminantes 

(compostos contendo heteroátomos como enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais). O 

produto final possui praticamente a mesma faixa de destilação da carga inicial. 

− Hidroconversão ou hidrocraqueamento: são produzidas frações mais leves do 

que a carga inicial, de melhor qualidade, em termos de teores de enxofre, nitrogênio 

e aromáticos.  

 

A classificação dos processos de hidrorrefino quanto aos seus objetivos é, algumas 

vezes, difícil de ser utilizada para uma determinada unidade de hidrogenação, porque as 

fronteiras de cada um desses grupos se sobrepõem. 

Outra forma de classificar os processos de hidrorrefino é baseada nas reações 

desejadas no processo, como indicado na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 – Classificação dos processos de hidrorrefino quanto à finalidade ou reação 

desejada. 

Sigla Finalidade Reação desejada 

HDS Hidrodessulfurização Compostos de S + H2 =>H2S 

HO Saturação das olefinas Compostos contendo C=C + H2 => CH-CH 

HDN Hidrodesnitrogenação Compostos de N + H2 => NH3 

HDO Hidrodesoxigenação Compostos de O + H2 => H2O 

HDA Hidrodesaromatização Compostos contendo C6H6 + 3H2 => C6H12 

HDM Hidrodesmetalização Remoção de metais como Níquel e Vanádio 

HDW Hidrodesparafinação Craqueamento seletivo de parafinas lineares 

HIDW Hidroisodesparafinação Isomerização de parafinas lineares => ramificadas 

 

 

2.2.2 – Hidrotratamento 

 

Os objetivos do hidrotratamento podem ser: 

− A redução de contaminantes por razões ambientais; 

− A melhoria da qualidade dos produtos em termos de estabilidade ou de 

desempenho; 

− Preparo de carga para outras unidades; 

− Aumento do rendimento de produtos de maior valor agregado. 

 

Os fatores que devem ser levados em consideração na aplicação do hidrotratamento 

são: 

 

a) Tipo de carga ou alimentação 

 

A natureza da carga influencia diretamente nas condições de operação de uma unidade 

de hidrotratamento. Características tais como faixa de destilação e constituição em termos de 

olefinas, compostos de enxofre, compostos de nitrogênio, aromáticos de um anel, aromáticos 

polinucleares e metais, são determinantes na escolha do catalisador mais adequado e das 

condições operacionais que devem ser empregadas para se atingir a qualidade desejada dos 

produtos. 
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Um dos parâmetros da carga que mais afeta as condições operacionais é a massa molar 

ou a faixa de destilação. Uma pequena variação pode ter um grande impacto no desempenho 

da unidade devido também ao efeito da influência deste parâmetro nas outras características 

da carga. Em geral, para um mesmo petróleo, quanto mais elevada for a massa molar da 

carga, maior será o teor de compostos de enxofre e nitrogênio em cadeias cíclicas de mais 

difícil hidrogenação. A elevação do ponto final de ebulição da carga aumenta o teor de 

aromáticos polinucleares. 

 

b) Tipo de catalisador 

 

Os catalisadores têm um papel importante nos processos de hidrotratamento já que a 

reação de hidrocarbonetos com hidrogênio só ocorre nos sítios ativos dos mesmos nas 

condições de temperatura e pressão. 

 

c) Severidade 

 

A severidade depende de três parâmetros principais de operação do reator: temperatura 

média, pressão parcial de hidrogênio e velocidade espacial. Quanto maior a temperatura e a 

pressão parcial de hidrogênio e quanto menor a velocidade espacial, maior será a severidade 

da operação. A severidade é definida a partir do tipo e composição da carga e da função 

desejada.  

 

d) Variáveis operacionais 

 

−  Temperatura: A influência da temperatura não é a mesma para todas as reações. Esta 

tem efeito fortemente positivo sobre as reações de hidrodessulfurização e hidrocraqueamento, 

e positivo em menor escala sobre as reações de hidrodesnitrogenação. A partir de certo valor, 

a temperatura pode ter efeito negativo sobre as reações de desaromatização, além de causar a 

desativação do catalisador por motivos de sinterização. 

 

−  Velocidade espacial (VE): é a razão entre a vazão volumétrica da carga (Qcarga) e o 

volume do leito catalítico (Vcatalisador), que pode ser alterada pela modificação da vazão de 

carga durante a operação ou pela modificação do volume de catalisador, respeitando-se as 

limitações de projeto da unidade. O aumento da velocidade espacial leva a uma redução do 
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tempo de reação e, portanto, da conversão. Esta variável operacional tem um forte efeito em 

todas as reações de hidrorrefino. 

 

   (3) 

 

− Pressão parcial de hidrogênio: pode ser alterada principalmente pela mudança do grau 

de pureza do hidrogênio no gás de reciclo, tendo em vista que a pressão total da unidade é 

uma variável de projeto, não devendo, portanto ser manipulada durante a operação.  

 

2.3 – Adsorção 

 

A adsorção é o processo de transferência de um ou mais constituintes (adsorbatos) de 

uma fase fluida (adsortivo) para a superfície de uma fase sólida (adsorvente). No processo de 

adsorção as moléculas presentes na fase fluida são atraídas para a zona interfacial devido à 

existência de forças atrativas não compensadas na superfície do adsorvente (Dabrowski, 

2001).  

Existem dois tipos de adsorção: a física e a química. As forças envolvidas na adsorção 

física incluem as forças de van der Waals (repulsão e dispersão) e interações eletrostáticas 

compreendendo as interações de polarização e dipolo. A contribuição de van der Waals está 

sempre presente enquanto as contribuições eletrostáticas são significativas apenas no caso de 

adsorventes tais como as zeólitas que possuem uma estrutura iônica (Ruthven, 1984). 

Deste modo, nas vizinhanças da superfície do adsorvente ocorre uma mudança das 

propriedades da fase fluida, sendo esta região tratada como uma fase termodinamicamente 

diferente. É conveniente considerar esta camada interfacial como sendo composta pela 

camada da superfície do adsorvente, chamada simplesmente de superfície do adsorvente, e o 

espaço de adsorção no qual o enriquecimento do adsortivo pode ocorrer. Sendo assim, pode-

se definir a adsorção física como aquela que ocorre quando as forças intermoleculares de 

atração das moléculas na fase fluida e da superfície sólida são maiores que as forças atrativas 

entre as moléculas do próprio fluido. O calor de adsorção é pequeno e sua magnitude é da 

mesma ordem de grandeza dos calores de condensação.  

Por outro lado, a adsorção química (quimissorção) envolve a interação química entre o 

fluido adsorvido e o sólido adsorvente, conduzindo à formação de um composto químico de 

superfície ou complexo de adsorção. Neste caso, o calor de adsorção é da mesma ordem de 
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grandeza dos calores de reação. Por esta razão, somente a adsorção física é apropriada a uma 

operação contínua em estágios. Além disso, na adsorção física podem formar-se camadas 

moleculares sobrepostas, enquanto que na adsorção química se forma uma única camada 

molecular adsorvida (monocamada).  

A adsorção é um fenômeno espontâneo que ocorre com a diminuição da variação de 

energia livre superficial do sistema (∆G) e da desordem do sistema, isto é, as moléculas 

adsorvidas perdem graus de liberdade, pois só podem se deslocar sobre a superfície do 

adsorvente e, portanto há um decréscimo na variação de entropia (∆S).  

Como: 

 

∆G = ∆H - T∆S (4) 

 

O ∆H (variação de entalpia) será negativo, mostrando que a adsorção é um processo 

exotérmico (Ruthven, 1984). 

Gerçel e colaboradores (2007) propuseram que a variação de energia livre superficial 

do sistema para a adsorção física, situa-se na faixa de -20 a 0 kJ mol-1, enquanto que para a 

adsorção química junto com a física, o valor situa-se na faixa de -20 à -80 kJ mol-1 e a 

adsorção química fica na faixa de -80 à -400 kJ mol-1.  

Para adsorção física, o valor da variação de entalpia é no máximo 80 kJ mol-1 e na 

faixa de 80 a 420 kJ mol-1 para a adsorção química (Gerçel e colaboradores, 2007). 

Geralmente, o valor de ∆Sº é negativo na adsorção física. Se o mecanismo de adsorção é 

adsorção física, então a quantidade adsorvida diminui com o aumento na temperatura (Uchida 

e colaboradores, 1999).  

O limite superior para a adsorção física pode ser maior que 20 kJ mol-1 para adsorção 

em adsorventes com poros muito estreitos, como géis, sílicas e zeólitas (Lowell e Shields, 

1998). 
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A Tabela 2.5 mostra diferentes valores de calor de adsorção, citados na literatura, que 

são empregados para distinguir fisissorção da quimissorção. 

 

Tabela 2.5 – Valores de calor de adsorção para processos por fisissorção e quimissorção. 

Adsorção física 

(kJ mol-1) 

Adsorção química 

(kJ mol-1) 
Referência 

5 a 40 40 a 800 Inglezakis e Poulopoulos, 2006 

5 a 10 100 a 400 Franchi, 2004 

1 a 5 > 20 Ortiz, 2000 

10 a 40   Crittenden e Thomas, 1998 

30 (máximo)  Bruch e colaboradores, 1997 

0 a 20 80 a 400 Jaycock e Parfitt, 1981 

 

 

2.3.1 – Isoterma de Adsorção 

 

A adsorção pode ser avaliada quantitativamente através das isotermas de adsorção. No 

procedimento experimental coloca-se em contato a solução contendo o componente a ser 

adsorvido com diferentes massas de adsorvente até atingir o equilíbrio. Após a filtração se 

obtêm a concentração de equilíbrio em solução (C em mg L-1) e a quantidade de material 

adsorvido (W em mg/g). Os gráficos assim obtidos são as isotermas de adsorção e podem 

apresentar-se de várias formas, fornecendo informações importantes sobre o mecanismo de 

adsorção. Elas mostram a relação de equilíbrio entre a concentração na fase fluida e a 

concentração nas partículas adsorventes em uma determinada temperatura.  

Algumas formas mais comuns estão apresentadas na Figura 2.3. A isoterma linear 

passa pela origem e a quantidade adsorvida é proporcional à concentração do fluido. 

Isotermas convexas são favoráveis, pois grandes quantidades adsorvidas podem ser obtidas 

com baixas concentrações de soluto. 
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Figura 2.3 – Isotermas de adsorção. (McCabe e colaboradores, 2005) 

 

As isotermas podem ser representadas por equações simples e as mais utilizadas no 

estudo da adsorção são as seguintes: Langmuir, Freundlich, e Brunauer, Emmett, Teller 

(BET).  

 

2.3.1.1 – Isoterma de Langmuir 

 

Em 1918, Langmuir propôs uma teoria para explicar a adsorção sobre uma superfície 

uniforme, simples, infinita e não porosa. O modelo baseia-se na hipótese de movimento das 

moléculas adsorvidas pela superfície do adsorvente, de modo que, à medida que mais 

moléculas são adsorvidas, há uma distribuição uniforme formando uma monocamada que 

recobre toda a superfície. 

A teoria de Langmuir utiliza o conceito dinâmico do equilíbrio de adsorção que 

estabelece a igualdade nas velocidades de adsorção e dessorção. São utilizadas as seguintes 

aproximações: 

− O sistema é ideal;  

− As moléculas são adsorvidas e aderem à superfície do adsorvente em sítios 

definidos e localizados, com adsorção em monocamada em superfície homogênea;  

− Cada sítio pode acomodar uma, e somente uma molécula; 

− A energia da molécula adsorvida é a mesma em todos os sítios da superfície e 

não depende da presença ou ausência de outras moléculas adsorvidas nos sítios 

vizinhos, ou seja, apresenta interação desprezível entre as moléculas adsorvidas.  

Esta forma de isoterma pode ser expressa como:  
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e

e0
e KC1

KCq
q

+
=  (5) 

 

onde Ce representa a concentração de equilíbrio do adsorbato na fase fluida, qe a concentração 

na superfície do adsorvente, qo a concentração de adsorbato na superfície do adsorvente 

requerida para a formação de uma monocamada e K representa a constante de Langmuir. Os 

parâmetros K e qo são determinados a partir de dados experimentais. 

A equação de Langmuir pode ser linearizada por meio de transformações algébricas. 

Há três possíveis formas linearizadas: 

- Recíproco: É o método mais comumente empregado. Sua utilização é mais adequada 

quando Ce é próximo de K. 

 

0e0e q

1

C

1

Kq

1

q

1 +⋅=
  

(6) 

 

- Dobro Recíproco: Método recomendável para todas as faixas de concentração Ce. 

Minimiza distorções por erros experimentais. 

 

0

e

0e

e

q

C

Kq

1

q

C
+=

  
(7) 

 

- Scatchard: Tem como limitação o fato de empregar qe em ambos os eixos, logo ele se 

torna adequado se os erros experimentais forem insignificantes. Esse método é sensível a 

efeitos de cooperação das ligações e interações não homogêneas. 

 

e0
e

e KqKq
C

q
−=

  
(8) 

 

Algumas limitações da isoterma de Langmuir são: heterogeneidade da superfície do 

adsorvente. Na adsorção química, em muitos casos, tipos diferentes de sítios ativos têm 

diferentes capacidades de adsorção para um determinado composto. Em outros casos, a 

adsorção ocorre apenas em sítios puramente específicos, sendo o restante do material 

diferente. Em outros, devido à própria estrutura cristalina do material adsorvente, formado por 
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microcristais, a energia da superfície das faces é diferente da energia dos cantos, acarretando, 

portanto, diferentes calores de adsorção e diferentes capacidades de adsorção.  

Apesar de todas estas limitações, a equação de Langmuir se ajusta razoavelmente bem 

aos dados experimentais de muitos sistemas.  

 

2.3.1.2 – Isoterma de Freundlich 

 

A isoterma de Freundlich corresponde a uma distribuição exponencial de calores de 

adsorção; os sistemas reais podem ser representados por este tipo de isoterma que pode ser 

expressa por: 

 

m
ee aCq =  (9) 

 

Ou,  

 

logamlogClogq ee +=  (10) 

 

Sendo que qe e Ce têm os mesmos significados já definidos para a isoterma de 

Langmuir e a e m são constantes que dependem de diversos fatores experimentais e se 

relacionam respectivamente com a distribuição da capacidade de adsorção dos sítios ativos e a 

do adsorvente (Cavalcante, 1998). 

Este modelo é bastante geral e assume que o calor de adsorção varia exponencialmente 

com a fração de cobertura superficial (Buarque, 1999). 

 

2.3.1.3 – Isoterma Langmuir-Freundlich 

 

A isoterma de Langmuir-Freundlich une a equação de Langmuir (teórica) com o 

modelo de potência de Freundlich (experimental). O modelo é representado pela seguinte 

expressão matemática: 

 

n
e

n
em

e
KC1

KCq
q

+
=  (11) 
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Reorganizando a Equação (11) e ajustando-se um valor para n, obtêm uma curva 

linear, conforme Equação (12): 

 

m

n

eme q

1

C

1

Kq

1

q

1 +







=  (12) 

 

Sendo Ce: concentração do adsorbato (mg L-1), K: a constante de equilíbrio de 

adsorção, n: constante do modelo, qe : concentração do adsorbato (mg/g) e qm: o limite de 

saturação da monocamada (mg/g). O valor de n pode ser igual a 1, descrevendo então a 

isoterma de Langmuir, que considera adsorção em monocamadas, ou pode ser diferente de 1, 

considerando adsorção em multicamadas, previsto pela isoterma de Freundlich. 

Então plotando-se o gráfico de 1/qe versus (1/Ce)
n obtém-se o valor de 1/qm e o valor 

de 1/Kqm, que é dado pela inclinação da curva. 

 

2.3.1.4 – Isoterma BET 

 

Brunauer, Emmett e Teller desenvolveram um modelo com o objetivo de descrever 

quantitativamente a adsorção física de vapores sobre sólidos, em multicamadas. O modelo 

BET assume que as moléculas são adsorvidas em camadas sobrepostas. Cada camada adsorve 

de acordo com o modelo de Langmuir. A isoterma BET é expressa pela equação: 

 









−+−

=

s

e
es

e
e

C

C
1)(K1)C(C

KbC
q  (13) 

 

Em que “qe” e “K” têm o mesmo significado que a de Langmuir, “b” está relacionado 

com a saturação em todas as camadas, “Ce” é a concentração em equilíbrio e “Cs” é a 

concentração do soluto na saturação de todas as camadas. As isotermas de BET são 

caracterizadas pela forma de “S”.  

A adequação dos dados a esta equação pode ser verificada rearranjando os termos da 

seguinte forma:  
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Quando o termo 
ees

e

)qC(C

C

−
 é colocado num gráfico versus 









s

e

C

C
 os dados mostram uma 

reta de coeficiente linear igual a 
Kb

1
 e coeficiente angular 

Kb

1)(K −
, sendo, portanto, fácil obter os 

valores de K e b. O valor de Cs, inicialmente é estimado como o máximo valor de  Ce. 

 

2.4 – Estudos cinéticos 

 

A cinética de adsorção descreve a velocidade com a qual as moléculas do adsorbato 

são adsorvidas pelo adsorvente. Esta velocidade depende das características físico–químicas 

do adsorbato (natureza do adsorbato, peso molecular, solubilidade, etc), do adsorvente 

(natureza, estrutura de poros) e da solução (pH, temperatura, concentração). 

O mecanismo de adsorção de um adsorbato em sólidos porosos pode ser descrito 

como: 

1. Contato entre as moléculas do adsorbato e a superfície externa do adsorvente; 

2. Adsorção nos sítios da superfície externa; 

3. Difusão das moléculas do adsorbato nos poros; 

4. Adsorção das moléculas do adsorbato nos sítios disponíveis na superfície interna. 

 

2.4.1 – Modelos cinéticos 

 
Diversos modelos cinéticos podem ser utilizados para descrever a adsorção de um 

adsorbato sobre um adsorvente. A seguir, os modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-

segunda ordem e difusão intrapartícula são descritos. 

 

2.4.1.1 Modelo cinético de pseudo-primeira ordem 

 

A adsorção de um adsorbato na fase líquida sobre um adsorvente pode ser considerada 

como um processo reversível com o equilíbrio estabelecido entre a solução e a fase sólida 

(Ciola, 1981; Fogler, 2009). Deste modo: 

 

ASSA ASS/kk  →←+  (15) 
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onde A é o adsorbato, S o sítio ativo do adsorvente, e AS o adsorbato adsorvido, kS e kAS são 

as constantes de adsorção e dessorção, respectivamente. Considerando a reação de primeira 

ordem para cada componente, a lei de velocidade para cada sentido pode ser escrita da 

seguinte maneira: 

 

SASS CCkr −=  (16) 

 

ASASAS Ckr =  (17) 

 

Sendo CA a concentração do adsorbato, CS a concentração de sítios ativos e CAS a 

concentração de A adsorvido no sítio. Logo, a lei de velocidade geral será: 

 

ASASSAS CkCCkr +−=  (18) 

 

Rearranjando a Equação 18: 

 









−−= AS

S

AS
SAS C

k

k
CCkr  (19) 

 

Sendo Ke a constante de equilíbrio de adsorção definido por 
S

AS
e k

k
K =

 
, a Equação 

(19) pode ser escrita como: 

 








 −
−−= AS

e

S
SAS C

K

k
CCkr  (20) 

 

Realizando um balanço molar para o adsorbato adsorvido (AS): 

 

r
dt

dCAS =  (21) 
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Substituindo a Equação (21) na Equação (20): 

 









−−= AS

e

S
SAS

AS C
K

k
CCk

dt

dC
 (22) 

 

Os dados estequiométricos fornecem: 

 

ASS CC
Totais

Sítos
+=








 (23) 

ASS

AS

CC

C
X

+
=  (24) 

 

Sendo X a fração do adsorbato adsorvido. 

 

)CX(CC ASSAS +=  (25) 

 

Nos instantes iniciais da adsorção, pode-se considerar que a concentração de sítios é 

muito maior do que a concentração de adsorbato adsorvido (CS >> CAS): 

 

SASS C)C(C ≈+  (26) 

 

Logo, a Equação (25) fica: 

 

XCC SAS =  (27) 

 

A concentração de adsorbato pode ser escrita como: 

 

ASA0A CCC −=  (28) 

 

Substituindo a Equação (27) na Equação (28): 

 









−= X

C

C
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S

A0
SA  (29) 
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Considerando a concentração de sítios livres muito maior do que a concentração 

inicial do adsorbato (CS >> CA), a Equação (27) resultará em: 

 

XCC SA −=  (30) 

 

Substituindo as Equações (27) e (30) na Equação (22), tem-se: 

 

XC
K

k
X)CC(k

dt

dX
C S

e

S
SSSS +−−=  (31) 
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Sendo, XAe a fração de adsorbato adsorvida no adsorvente na condição de equilíbrio. 
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Deste modo, obtém – se: 
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Considerado:  
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AXq =

  
Aee Xq =  (38) 

 

A Equação (37) pode ser transformada em: 

 

t
2,303

k
logqq)log(q 1

ee −=−  (39) 

 

A Equação (39) é chamada de Equação de Lagergren (Lagergren, 1898), sendo k1 a 

constante da velocidade de adsorção pseudo 1ª ordem (L/min), t é o tempo de adsorção (min), 

qe e q (mg/g) são as quantidades de adsorbato adsorvidas no equilíbrio e no tempo t, 

respectivamente, e 2,303 é uma constante da equação. Este modelo apresenta bons resultados 

apenas nos instantes iniciais, devido às restrições feitas para a obtenção do modelo. 

Através da Equação (39) apresentada na forma linearizada, pode-se encontrar os 

valores de qe e k1 através do gráfico de log(qe-q) versus t. 

 

2.4.1.2 Modelo cinético de pseudo-segunda ordem 

 

As considerações iniciais feitas para este modelo são as mesmas feitas para o modelo 

de pseudo-primeira ordem, entretanto, não são feitas restrições na obtenção do modelo. 

Portanto, o modelo de pseudo-segunda ordem pode ser representado pela Equação (40) (Ho e 

Mckay, 1999): 

 

2
e2 q)(qk

dt

dq −=  (40) 

 

Após a integração e aplicação das condições: q = 0, quando t = 0 e q = q, quando t = t 

tem-se a Equação (41) 

 

t2
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k
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1
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 (41) 

 

Que pode ser escrita na forma da Equação (42) depois de rearranjada. 
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sendo k2 a constante da velocidade de adsorção de pseudo 2ª ordem (g/mg min);  qe é a 

quantidade de adsorbato adsorvida no equilíbrio (mg/g); q a quantidade adsorvida no instante 

t. 

 

2.4.1.3 Modelo cinético de difusão intrapartícula 

 

Em sistemas de adsorção em que há possibilidade da difusão intrapartícula ser a etapa 

limitante de velocidade, utiliza-se o modelo de difusão intrapartícula descrito por Weber e 

Morris (1963), que segundo Ho e colaboradores (2000) é um dos modelos de difusão 

intrapartícula mais utilizados. Se a difusão intrapartícula for o fator determinante da 

velocidade, a remoção do adsorbato variará com a raiz quadrada do tempo. O modelo está 

representado pela Equação (43): 

 

Ctkq 2
1

i +=  (43) 

 

no qual q é a quantidade de adsorbato adsorvido no instante t (mg/g); ki é a constante de 

difusão intrapartícula e t é o tempo de agitação. 

Se o gráfico de q versus t1/2 for linear e passar pela origem, o único mecanismo de 

adsorção é a difusão intrapartícula (Ho, 2003). Os valores de C dão idéia de espessura da 

camada limite, isto é, quanto maior o valor de C, maior será o efeito da camada limite (Dizge 

e colaboradores, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 – Técnicas de Caracterização 
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2.5.1 – Difração de raios-X 

 

O fenômeno de difração de raios-X, no qual se baseia a técnica, é bem conhecido e 

descrito na literatura (Cullity, 1978). É a mais indicada na determinação das fases cristalinas 

presentes em materiais cerâmicos. Isto é possível porque na maior parte dos sólidos (cristais), 

os átomos se ordenam em planos cristalinos separados entre si por distâncias da mesma ordem 

de grandeza dos comprimentos de onda dos raios- X. 

Convencionalmente, os raios-X são produzidos pela desaceleração de elétrons 

movendo-se na direção de um alvo metálico (por exemplo, de cobre). Numa fonte 

convencional dessa radiação, os elétrons gerados pelo aquecimento de um filamento de 

tungstênio são acelerados através de uma diferença de potencial no cátodo e atingem um alvo 

(ânodo), sob vácuo, para produzir o espectro de radiação X. Quando a tensão de aceleração 

atinge certo potencial crítico, dependendo do material do alvo, os elétrons são capazes de 

remover elétrons das camadas mais internas do material, produzindo vacância na camada. Os 

elétrons das camadas mais externas passam a ocupar esse buraco e ocorre a emissão de 

radiação eletromagnética de energia bem definida conhecida como linhas características. 

A linha Kα do cobre de energia 8,04 eV e comprimento de onda médio 0,154 nm, 

ocorre devido à criação de um buraco na camada K, o qual é preenchido por um elétron da 

camada L, emitindo um quanta de raios-X. A radiação Kβ é emitida quando esse buraco é 

preenchido por um elétron da camada M. 

Os raios-X utilizados na difração têm comprimento de onda entre 0,5 a 2,5 Å, isto é, 

da ordem de grandeza dos diâmetros atômicos que funcionam como redes de difração. O 

processo de difração de raios-X é o espalhamento elástico (Rayleigh) dos fótons da radiação 

pelos átomos do material analisado (amostra) que estão dispostos numa rede cristalina. 

Os raios-X são espalhados pelos elétrons da amostra através de uma interação dos 

elétrons negativamente carregados e o campo magnético dos raios-X incidente. A lei de 

Bragg, Equação (44), prevê as condições em que é possível que feixes de raios-X sejam 

difratados por um cristal, ou seja, estabelece a relação entre o ângulo de difração e a distância 

entre os planos que a originaram (característicos para cada fase cristalina) (Albers e 

colaboradores, 2002): 

 

2d senθ = nλ (44) 

onde d é a distância perpendicular entre os planos, θ é o ângulo de Bragg, n é o número 

inteiro de comprimento de onda e λ é o comprimento de onda dos raios-X. 
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A intensidade difratada, dentre outros fatores, é dependente do número de elétrons no 

átomo. Adicionalmente, os átomos são distribuídos no espaço, de tal forma que os vários 

planos de uma estrutura cristalina possuem diferentes densidades de átomos ou elétrons, 

fazendo com que as intensidades difratadas sejam, por conseqüência, distintas para os 

diversos planos cristalinos (Kahn, 2010). 

Para auxiliar na identificação do material faz-se uma comparação sistemática com 

milhares de cartas padrões armazenadas em um banco de dados preparado por Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). Nestas cartas estão registrados os 

dados cristalográficos. 

 

 2.5.1.1 - Refinamento Rietveld 

 

O refinamento de Rietveld permite realizar refinamento de célula unitária, refinamento 

de estrutura cristalina, análise de microestrutura, análise quantitativa de fases, e determinação 

de orientação preferencial. É um método de refinamento de estruturas cristalinas, que faz uso 

de dados de difração de raios-X ou nêutrons. Os parâmetros estruturais e instrumentais são 

refinados, de forma a fazer com que o difratograma calculado com base na estrutura cristalina, 

se aproxime “o melhor possível” do difratograma observado, ou seja, quando o ajuste ficou “o 

melhor possível”, diz-se que os valores obtidos para o conjunto dos parâmetros refinados 

representam a melhor solução para o refinamento e/ou os valores atingidos no final do 

refinamento representam a estrutura cristalina real. 

 

a) Análise quantitativa de fases 

 

Em 1994 o programa da série DBWS (Young e Wiles, 1982; Wiles e Young, 1981) 

passou a ser distribuído com um método de calcular a proporção em massa de cada fase 

presente em uma amostra, desde que essas fases fossem cristalinas e estivessem sendo 

consideradas nos refinamentos (Young et al., 1995). A entrada de dados do programa consiste 

de informações estruturais de cada fase. Assim, pode-se calcular a percentagem de fase 

cristalina (W), através da Equação (45). 
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onde p é o valor de i para uma fase particular entre as N fases presentes, Si é o fator de escala, 

M é a massa da cela unitária em unidade atômica de massa, e V é o volume da célula unitária. 

 

b) Tamanho dos cristalitos 

 

O tamanho de cristalito, com unidades em Å, é calculado pela Equação (46) de 

Scherrer (Cullity, 1978). 

 

BBcosθ

0,9λ
t =  (46) 

 

onde t é a espessura do cristalito e B é um parâmetro refinado correspondente à largura à meia 

altura do pico máximo e é corrigido pelo fator estrutural. 

 

c) O fator de confiança (R-p), para todo o padrão de difração é dado por: 
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onde o somatório corresponde a todos os pontos do difratograma que contenha N valores 

observados, yoi é a intensidade observada e yci é intensidade calculada. 

O fator de confiança, incluindo um peso (wi) para cada ponto, é dado pela Equação 

(48). 
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2.5.2 – Análise Termogravimétrica 
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A análise termogravimétrica (ATG) é um experimento que consiste em avaliar a 

variação de massa de uma determinada substância sob aquecimento ou resfriamento a uma 

taxa controlada, tendo como variáveis o tempo e/ou temperatura (Keattch e Dollimore, 1975). 

O equipamento onde este experimento é realizado é denominado de termobalança e os 

resultados obtidos são apresentados na forma das curvas de TG e DTG. Da análise TG se 

obtém um gráfico de perda de massa no eixo da ordenada versus temperatura ou tempo no 

eixo da abscissa. A partir da derivada de curva TG se obtém a curva DTG, que em outras 

palavras dá idéia da taxa de perda de massa em função da temperatura ou do tempo. Da curva 

DTG também podem ser visualizados com boa aproximação o início e o término de cada 

evento de perda de massa. 

 

2.5.3 – Fluorescência de raios-X 

 

A espectroscopia por fluorescência de raios-X (FRX) é um método não destrutivo para 

análise da constituição química de sólidos e líquidos. Nesta técnica de análise a amostra é 

irradiada por um feixe intenso de raios-X que causa a emissão de fluorescência. O espectro da 

fluorescência emitida é detectado utilizando um detector que faz a separação por energia 

dispersiva ou por comprimento de onda. A FRX é um método de análise para determinação 

quantitativa e qualitativa da concentração de elementos em uma ampla variedade de tipos de 

amostras. Os elementos na amostra são identificados pelo comprimento de onda da 

fluorescência emitida e as concentrações pela intensidade desta radiação. 

 

 2.5.4 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A evolução da ciência e tecnologia em materiais requer do cientista a observação, a 

análise e a explicação de fenômenos ocorridos em escala nanométrica. O microscópio 

eletrônico de varredura – MEV (em inglês, SEM – Scanning Electron Microscopy) tem 

ótimos recursos que permite a observação e a caracterização de materiais inorgânicos e 

orgânicos heterogêneos nesta escala. Neste instrumento, a área a ser analisada é irradiada com 

um feixe de elétrons focalizado, onde a superfície é varrida. A interação do feixe com a 

amostra produz elétrons secundários, elétrons retroespalhados, elétrons Auger, raios-X e 

fótons de diversas energias. Estas partículas são aproveitadas para examinar várias 
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características das amostras, tais como: composição, topografia de superfície, cristalografia, 

etc. 

No MEV, os sinais de maior interesse são os elétrons secundários e retroespalhados. A 

maior parte da corrente elétrica gerada em uma amostra devido ao impacto de um feixe 

incidente de alta energia é devido à liberação de elétrons secundários da superfície e este 

efeito é aproveitado para obter informações da topografia da superfície, ou mais precisamente, 

a curvatura local da superfície. 

 

 2.5.5 – Área específica, Volume e Diâmetro de Poros (BET e t-plot) 

 

A avaliação das características texturais de um catalisador ou suporte consiste na 

determinação da área específica, volume e distribuição de poros. A caracterização visa avaliar 

o quanto a área específica e o volume de microporos foram alterados após a introdução dos 

óxidos metálicos. O conhecimento das propriedades texturais de um catalisador tem uma 

grande importância prática, uma vez que a dimensão das partículas/porosidade tem uma 

influência direta sobre o número e acessibilidade dos centros ativos. 

O método BET (Brunauer-Emmet-Teller) é um dos métodos mais antigos de 

caracterização e consiste na medida da fisissorção (adsorção física) de um gás inerte 

(geralmente o N2). Desse modo, obtém-se, através da isoterma de BET, a área específica do 

catalisador, que é uma informação importante no que tange à atividade e à seletividade do 

mesmo, ou do suporte, obtendo-se, desse modo, a área acessível à impregnação dos sais 

precursores. A isoterma de BET utiliza a Equação (12) para representar os dados 

experimentais. 

Quando o estudo do fenômeno de adsorção é feito com o objetivo de se obter 

informações sobre a área específica e a estrutura porosa de um sólido, a construção de uma 

isoterma de adsorção é de fundamental importância, pois sua forma revela muitos detalhes 

sobre as características do material. Por convenção, costuma-se expressar a quantidade de gás 

adsorvida pelo seu volume, em condição padrão de temperatura e pressão, enquanto que a 

pressão é expressa pela pressão relativa P/P0, ou seja, a relação entre a pressão de trabalho e a 

pressão de vapor do gás na temperatura utilizada. O formato da isoterma é função do tipo de 

porosidade do sólido. Várias são as formas de isotermas conhecidas até hoje, porém, todas são 

variações de seis tipos principais. Os cinco primeiros tipos foram primeiramente sugeridos 

por Brunauer em 1938, sendo o sexto tipo proposto mais tarde. A Figura 2.4 mostra os seis 

tipos de isotermas, segundo a classificação da IUPAC. 
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Figura 2.4 – Tipos de isotermas de acordo com a classificação da IUPAC (Gregg e Sing, 

1982). 

 

As isotermas do tipo I mostram um rápido aumento de gás adsorvido à medida que se 

aumenta a pressão, até um patamar. Essa isoterma é dada para sólidos microporosos tendo 

superfície externa relativamente pequena e é também obtida quando a adsorção forma apenas 

uma monocamada. Como o processo de adsorção coincide com o processo de dessorção, esta 

isoterma é considerada reversível (Oscik, 1982). 

Isotermas do tipo II são características de adsorventes não porosos ou macroporosos. 

Se o ponto de inflexão da isoterma é bem nítido, pode-se obter no início da parte quase linear 

o valor do ponto A, que fornece a capacidade da monocamada (pela extrapolação deste valor 

na ordenada), isto é, a quantidade de adsorbato necessária para cobrir a superfície com uma 

monocamada completa. Neste ponto começa a formação da multicamada. 

Isotermas do tipo III não são comuns, mas originam-se sob condições nas quais as 

moléculas de gás têm maior afinidade umas pelas outras do que pela superfície do adsorvente. 

Nestas condições analisar a área superficial e a porosidade não tem qualquer sentido. 

Isotermas do tipo IV são obtidas com adsorventes mesoporosos. Esta isoterma, na 

maioria dos casos, exibe uma proeminente região na qual a pressão relativa varia pouco e o 

volume adsorvido aumenta bruscamente. Associado com o processo secundário de 

condensação capilar está o loop de histerese, que traz como resultado o preenchimento 
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completo dos mesoporos em pressão relativa menor que 1 (P/P0 <1). Nos casos mais simples, 

a parte inicial da curva segue o mesmo perfil que aquele do tipo II. Quando o ponto A está 

bem definido possivelmente obtém-se a capacidade da monocamada. Esta isoterma serve 

como uma impressão digital da geometria específica da estrutura dos poros, na qual esses 

fenômenos ocorrem. Sua posição determina o tamanho do poro característico do material e dá 

indícios do volume de poro. Quanto menor sua inclinação mais homogênea é a distribuição de 

tamanho de poros. 

Isotermas do tipo V são incomuns e podem aparecer em certos adsorventes porosos. 

Elas estão relacionadas às isotermas do tipo III em que a interação adsorvente-adsorbato é 

fraca, mas o preenchimento dos poros também ocorre, levando o valor limite de adsorção para 

altos valores de P/P0. 

Isotermas do tipo VI representam a adsorção gradual da multicamada e estão 

associadas à adsorção sobre superfície não porosas uniformes. Estas isotermas são uma 

variante do tipo II. A altura do degrau representa a formação de uma monocamada completa e 

para casos mais simples, permanece constante para duas ou três camadas adsorvidas (Alves, 

1999; Sing e colaboradores, 1985; Webb e Orr, 1997). 

 

 2.5.5.1 – Teoria da condensação capilar 

 

Sólidos mesoporosos dão origem a isotermas do tipo IV (Figura 2.4), onde a histerese 

está relacionada com diferenças entre os processos de adsorção e dessorção. Esse 

comportamento está associado ao fenômeno de condensação capilar, que justifica o aumento 

da adsorção em sólidos mesoporosos quando comparados a sólidos não- porosos. Em 1911, 

Zsigmondy definiu o fenômeno de condensação capilar como sendo a condensação de um 

líquido nos poros de um sólido a uma pressão relativa P/P0 menor que a unidade. Isso se deve 

ao fato de que a pressão de equilíbrio sobre um menisco de formato côncavo é menor que a 

pressão de saturação do vapor, para uma dada temperatura (Gregg e Sing, 1982). 

O fenômeno de condensação capilar pode ser utilizado na determinação da 

distribuição do tamanho de poros na faixa mesoporosa desde que alguma função matemática 

correlacione o tamanho de poro com a pressão de condensação. A relação mais utilizada para 

esse fim é a equação de Kelvin (Webb e Orr, 1997), como mostra a Equação (49). 
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onde rk (Å) é o raio de curvatura médio do menisco do líquido, θ o ângulo de contato entre o 

sólido e a fase condensada, γ representa a tensão de superfície do nitrogênio no seu ponto de 

ebulição, Vm é o volume molar do nitrogênio e R é a constante universal dos gases. 

A condensação capilar em mesoporos ocorre somente após uma camada de adsorbato 

de espessura τ formar-se nas paredes dos poros e isso faz com que ela seja considerada um 

processo secundário. Assim, é necessário levar em consideração a espessura da multicamada τ 

em qualquer cálculo de raio ou largura de grupo de mesoporos. 

O fenômeno da histerese de adsorção é explicado satisfatoriamente pela teoria da 

condensação capilar que está usualmente associado com a condensação capilar em mesoporos 

e aparece na faixa de adsorção em multicamadas. A histerese significa que a curva de 

dessorção não coincide com a curva de adsorção (Webb e Orr, 1997).  

A adsorção em monocamada sobre a parede do poro em baixas pressões ocorre no 

ramo de adsorção da isoterma. A adsorção em multicamadas, e, eventualmente a condensação 

do adsorbato ocorrem com o aumento da pressão. A geometria da interface é assumida ser 

diferente daquela da adsorção, durante a dessorção, porque a pressão P durante a evaporação 

do menisco, dada pela equação de Kelvin, é diferente da pressão de saturação de vapor, P0. A 

classificação da IUPAC para isotermas de adsorção engloba quatro tipos de histerese, 

designados como H1, H2, H3 e H4. Estes tipos são ilustrados na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 – Tipos de histerese. 

2.5.5.2 – Método t-plot (volume e diâmetro de poro) 
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O método t-plot, desenvolvido por Lippens e De Boer em 1965, é baseado na 

observação que, para uma variedade de sólidos macroporosos, o volume adsorvido (Vads) por 

unidade de superfície (ex. espessura, t, da camada adsorvida) contra a pressão resulta numa 

curva simples, independente do sólido (Gregg e Sing, 1982). Então, se plotarmos, Vads do 

sólido macroporoso contra t (chamado de t-plot) teremos uma linha reta passando sobre a 

origem dos eixos. Sua inclinação m é diretamente proporcional à área de superfície As do 

sólido: 

 

σtN
22414
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=  (50) 

 

onde: 

Na = Número de Avogadro; 

σ = Área recoberta por uma molécula de N2 (O valor de σ geralmente aceito 

é de 0,162nm2). 

 

Sendo o volume de poros determinado por: 
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onde: 

Vf = volume de nitrogênio gasoso necessário preencher os poros; 

ρ = densidade. 

 

 

 

 

 

 

 2.5.6 – Análise elementar 
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Através desta técnica pode-se determinar a porcentagem de carbono, hidrogênio, 

nitrogênio e oxigênio, assim como enxofre, cloro e bromo, em compostos orgânicos e 

inorgânicos, sejam eles sólidos líquidos ou gasosos. 

O método consiste na combustão completa a aproximadamente 1000 ºC da amostra de 

massa conhecida do material orgânico em estudo e determinação da massa de gás carbônico 

(CO2) e de água (H2O) formada. O vapor produzido pela reação é passado por um tubo 

contendo cloreto de cálcio (CaCl2) para reter a água e depois por um outro tubo contendo 

hidróxido de sódio (NaOH), para reter o gás carbônico em forma de carbonato de sódio 

(Na2CO3), necessária para calcular a porcentagem de carbono e de hidrogênio na amostra 

Para análise de nitrogênio, os produtos são arrastados por um fluxo de hélio através de 

um forno a 750 ºC, no qual cobre aquecido reduz os óxidos de nitrogênio ao elemento 

nitrogênio que é então separado e pesado. 

Para análise de enxofre, a amostra sofre combustão em uma atmosfera de oxigênio. O 

dióxido de enxofre seco é absorvido por um reagente de óxido de prata, separado e 

determinado pelo detector específico. O oxigênio pode ser determinado por cromatografia 

gasosa ou por diferença dos valores de C, H, N e S, e descontando o material inorgânico 

(cinzas), se houver. 

 

 2.5.6.1 – Limite de detecção e limite de quantificação 

 

De acordo com a IUPAC, o limite de detecção, expresso em unidades de concentração, 

é derivado da menor medida observada, que pode ser detectada com razoável certeza em 

relação a um determinado procedimento analítico.  

O procedimento de determinação do limite de detecção permite uma estimativa da 

concentração em que a detecção de um analito (constituinte de interesse) pode ser distinguida 

do ruído do equipamento, de forma confiável. 

O limite de detecção não pode ser usado para expressar com exatidão (medida entre 

um resultado experimental e seu valor esperado) a concentração de uma amostra, ou seja, ser 

considerado como garantia de valor mínimo a ser referenciado em caso de não ser detectado 

nenhum sinal analítico.  

O valor limite que defina o quanto de uma amostra pode ser detectada e quantificada 

com elevada precisão (reprodutibilidade de uma medida) estatística é chamado de limite de 

quantificação. Desta forma, entende-se por limite de quantificação a concentração de analito 

mínima que pode ser detectada quantitativamente com erro menor que 5 %. 
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3. Estado da arte 
 

3.1 – Síntese de Aluminofosfatos 

 

Os aluminofosfatos mesoporosos, que são peneiras moleculares com poros maiores 

que 20 Å e com paredes amorfas (Meier e Olson, 1992), têm se apresentado como uma grande 

promessa em diversas aplicações como: catalisadores, suportes e adsorventes (Kimura, 2005; 

Zhao e Lu, 2001).  

Apesar do processo de síntese dos aluminofosfatos já estar bastante difundido, uma 

queda significativa da mesoestrutura destes compostos pode ser observada após a remoção do 

direcionador orgânico (Feng e colaboradores, 1997). Esse efeito negativo da retirado do 

direcionador orgânico através da calcinação pode ser atribuído à condensação incompleta nas 

paredes dos poros da mesoestrutura do aluminofosfato (Zhao, Luan e Kevan, 1997; Luan e 

colaboradores, 1998).  

Kimura, Sugahara e Kuroda (1998) usaram os surfactantes C16TMACL (cloreto de 

hexadeciltrimetilamônio), C22TMACl (cloreto de doeicostrimetilamônio), para a obtenção de 

s mesoporosos, e como direcionador orgânico o TIPBz (1,3,5-triisopropilbenzeno). Para a 

retirada do direcionador, após a obtenção do gel, filtração e lavagem do material, o sólido foi 

calcinado a 600 °C por uma hora em atmosfera de nitrogênio e após esse tempo o fluxo de 

nitrogênio foi substituído por ar e permaneceu por mais uma hora nesta temperatura para a 

retirada do direcionador. 

Tiemann e colaboradores (2001) estudaram a extração por solvente como uma 

alternativa a calcinação para a remoção do direcionador orgânico em uma tentativa de evitar o 

colapso da estrutura dos poros. No entanto este método só é eficaz para remover 

direcionadores neutros. 

Yu e colaboradores (2007) estudaram rotas para a calcinação de materiais 

mesoporosos. A remoção do direcionador orgânico foi obtida através de uma calcinação com 

temperatura programada em três estágios. No primeiro estágio as amostras foram rapidamente 

aquecidas a 140 °C e mantidas por 3 horas em fluxo de nitrogênio. No segundo estágio, as 

amostras foram lentamente aquecidas para 200 °C com taxa de aquecimento de 1 °C min-1, de 

200 °C para 360 °C com taxa de aquecimento de 5 °C min-1 e de 360 °C para 500 °C com taxa 

de aquecimento de 1 °C min-1 em fluxo de nitrogênio por 1 hora. Finalmente as amostras 

foram mantidas em 500 °C em ar por 8 horas. Este estudo mostrou que a calcinação para a 
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remoção do direcionador é um fator importante na obtenção de AlPOs mesoporosos com alta 

estabilidade. 

Jhung, Lee e Chang (2007) sugeriram um método para estudo e controle do tamanho 

dos cristais que é simples, reprodutível e aplicável na síntese de muitos materiais porosos. O 

tamanho dos cristais aumenta com a diminuição da taxa de aquecimento da rampa, 

independentemente do método de aquecimento (convencional ou microondas). O tamanho dos 

cristais depende do balanço entre a razão de nucleação e a taxa de crescimento dos cristais. O 

tamanho do cristal é pequeno quando a razão de nucleação é maior que a taxa de crescimento 

do cristal (Renzo, 1998). 

 Karthik e colaboradores (2004) sintetizaram AlPO hexagonal mesoporoso, MgAPO e 

CoAPO em temperatura ambiente usando o CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio) como 

direcionador orgânico. A calcinação foi realizada em 500 °C por duas horas em atmosfera de 

nitrogênio e após este tempo o fluxo foi trocado para oxigênio e mantido por mais seis horas. 

A substituição dos metais magnésio e cobalto nos aluminofosfatos mesoporosos geraram 

significativa acidez.  

Metais de transição podem ser introduzidos nos AlPOs por três diferentes métodos: 

impregnação, troca iônica ou substituição isomórfica (Weckhuysen e colaboradores, 1999). 

Neste último método os sais destes metais são adicionados diretamente no gel que é 

sintetizado (Harmann e Elangovan, 2009). Uma propriedade interessante dos AlPOs é que o 

Al e/ou P podem ser parcialmente substituídos pelo Si, quando ocorre a formação dos SAPOs 

e/ou outros metais formando os MeAPOs ou MeAPSOs (Flanigen e colaboradores, 1986; 

Hartmann e Kevan, 2002).  

Guesdon e colaboradores (1995) estudaram a inserção do molibdênio na estrutura dos 

aluminofosfatos e sintetizaram uma nova peneira molecular contendo molibdênio 

(Cs9Mo9A l3P11O59) e apresentando estrutura hexagonal (P63/m; a = 16,989(3) Å, c = 

11,866(3) Å). 

Aluminofosfatos mesoporosos com molibdênio foram sintetizados em condições não 

aquosas, mostrando que o metal apresentava estado de Valencia Mo4+ e Mo6+ com 

coordenação tetraédrica (Ho e colaboradores, 2006). 

Inicialmente afirmou-se que 12 diferentes elementos podem ser incorporados na 

estrutura dos AlPOs, além do Al e P (Me = Li, Be, Mg, B, Ti, Mn, Fe, Co, Zn, Ga, Ge e As) 

(Wilson, 2001), mas o número de elementos que podem ser incorporados na estrutura dos 

AlPOs passou para 20 com a adição do V, Cr, Ni, Cu, Zr, Nb, Mo e Cd. Entretanto a 
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incorporação desses elementos foi menos evidenciada, o número de estrutura é menor e os 

níveis de incorporação são significativamente mais baixos (Hartmann e Kevan, 1999). 

A incorporação de silício ou outro elemento é usado para gerar sítios ácidos nos 

aluminofosfatos, já que os AlPOs apresentam estrutura eletricamente neutra (Pastore; 

Coluccia e Marchese, 2005). 

 

3.2 – Aplicações 

 

Santos e colaboradores (2008) sintetizaram o AlPO-VFI e o ZnAPO utilizando o 

dipentilamina como direcionador de estrutura. A impregnação do metal Zn foi obtida a partir 

de uma solução salina do metal. Os estudos cinéticos se basearam em um dos modelos 

proposto por Ruthven (1984), que considera como etapa controladora a difusão nos 

microporos. Os resultados mostraram que ambos os materiais reduziram o teor de enxofre em 

uma mistura modelo de ciclohexeno e propanotiol. Comparativamente o ZnAPO apresentou 

resultados melhores. Em geral, uma boa concordância entre os dados experimentais e do 

modelo matemático proposto foi observado.  

Araújo e colaboradores (2007) usaram o mesmo adsorvente e a mesma metodologia 

para os estudos cinéticos descrito, anteriormente para um catalisador bimetálico com Zn e Ni, 

evidenciando que o Ni não apresentou uma eficiência satisfatória para a remoção de enxofre. 

Lucena, Pereira e Cavalcante (2006) estudaram o processo de adsorção do o-xileno em 

AlPO-5 e AlPO-11. A simulação das isotermas de adsorção e os detalhes da análise estrutural 

das fases AlPO-5 e AlPO-11 foram comparadas com dados experimentais. O uso da 

simulação molecular foi decisivo para prever o possível bloqueio dos poros do AlPO-11 

gerando discrepâncias entre os dados experimentais. 

O AlPO-11 também tem se mostrado bastante seletivo para isomerização de olefinas 

quando comparado com o SAPO-11. Este último tem apresentado 42% de conversão na 

isomerização do hexeno enquanto que o MnAPO-11 tem apresentado 64% e o FAPO 71% de 

conversão (Rabo, 1992). 

Outra reação de interesse para a utilização dos AlPO’s é a conversão de parafinas 

sobre MeAPO’s. A incorporação de metais na estrutura AFI apresenta baixa atividade, mas a 

incorporação de Mg ou Co nas estruturas CHA e ATS resultam em atividades de moderada a 

alta devido a presença de sítios ácidos fortes (Meusinger, Vinek e Lercher, 1994). 
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A alquilação de aromáticos é uma reação de suma importância devido à aplicação de 

produtos como etilbenzeno, cumeno, p-dietilbenzeno como intermediários para a produção de 

produtos petroquímicos, polímeros e química fina e os aluminofosfatos têm sido considerado 

o melhor catalisador para isopropilação do benzeno à cumeno em termos de segurança 

ambiental e custos operacionais (Hartmann e Elangovan, 2009). 

A oxidação de hidrocarbonetos sobre catalisadores contendo Co e Mg com estrutura 

AEL ou ATS usando ar como oxidante tem sido estudado  por Raja, Sankar e Thomas (2000). 

Eles avaliaram a oxidação do hexano para ácido adípico (ácido hexanodióico) que é uma 

matéria-prima básica para as cadeias de produção de poliamidas, poliuretanos base éster, 

plastificantes e intermediários químicos. Para o CoAPO-18 foi obtido uma seletividade de 

35% para o ácido. 

A adsorção de enxofre em solução de hexadecano usando zeólitas comerciais do tipo 

NaY, USY, HY e 13X foi estudada usando o tiofeno, benzotiofeno, dibenzotiofeno e o 

dimetildibenzotiofeno como moléculas sonda. A máxima capacidade de adsorção obtida foi 

próxima de 2 mmol/g para a zeólita NaY e houve um decréscimo na capacidade de adsorção 

em função do tamanho da cadeia estudada, sendo a adsorção bem mais favorável para o 

tiofeno (Ng e colaboradores, 2005). A técnica de calorimetria e a análise térmica diferencial 

foram usadas para determinar o calor de adsorção (Jiang e colaboradores, 2005). 

Wanga e colaboradores (2011) realizaram um estudo teórico e computacional para 

adsorção de compostos sulfurados sobre zeólitas do tipo CuY, NiY e CeY e identificaram que 

a capacidade de adsorção para os três adsorventes segue a seguinte ordem: CuY > CeY > 

NiY, quando se utiliza o tiofeno como molécula sonda. A zeolita CuY também apresentou 

maior capacidade de adsorção para outros dois compostos sulfurados (benzotiofeno e o 

dibenzotiofeno). 

Oliveira et al. (2009) estudaram a adsorção do tiofeno e tolueno sobre zeólitas 

impregnadas com 5 % de níquel, zinco ou prata. Tolueno foi menos adsorvido que o tiofeno, 

mas dentro da mesma ordem de grandeza, no entanto o teor de enxofre foi reduzido com 

sucesso na presença de compostos aromáticos e olefinas. Estes resultados mostram a 

importância da inserção dos metais de transição na estrutura dos materiais zeolíticos para 

melhorar a adsorção dos compostos de enxofre contido nas misturas líquidas orgânicas. 
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4. Materiais e métodos 
 

4.1 – Síntese do adsorvente 

 

O AlPO foi preparado seguindo a metodologia proposta por Silva (2000), com 

modificações. A nomenclatura utilizada para os adsorventes está representada na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Nomenclatura usada para os adsorventes sintetizados. 

Descrição Nomenclatura 

AlPO-VFI AlPO 

AlPO-VFI com 5% de zinco ZnPO 

AlPO-VFI com 5% de molibdênio MoPO 

AlPO-VFI com 2,5% de molibdênio e 2,5% de zinco ZnMoPO 

 

 

4.1.1 – Reagentes utilizados 

 

− Fonte de alumínio: Pseudoboehmita  

(fornecida pela Fábrica Carioca de Catalisadores); 

− Fonte de fósforo: Ácido Fosfórico  

(Sigma-Aldrich com 85% de H3PO4 em água); 

− Direcionador:  Dipentilamina 

(Aldrich com pureza ≥ 99% de C10H23N); 

− Solvente:  Água deionizada; 

− Fonte de molibdênio: Heptamolibdato de amônio  

[Sigma-Aldrich com pureza ≥ 99% de (NH4)6Mo7O24.4H2O]; 

− Fonte de zinco: Cloreto de Zinco 

(Fluka com pureza ≥ 97% de ZnCl2); 

− Solvente Etanol: (Merck  PA ACS – CH3CH2OH). 
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4.1.2 – Método 

 

Inicialmente 13,91 g de pseudoboehmita foram dispersos em 51,52 mL de água 

deionizada sob agitação magnética constante por 30 minutos. Em seguida, 12,12 mL de ácido 

fosfórico foram adicionados gota a gota a essa dispersão sob agitação, permanecendo por 

mais 120 minutos. Em seguida, 19 mL do direcionador, dipentilamina, foi adicionado à 

mistura lentamente, que permaneceu sob agitação, por mais 120 minutos. O pH do gel foi 

medido e a mistura final foi transferida para autoclave (Figura 4.1) e acondicionada na estufa 

previamente aquecida a 150 ºC onde permaneceu por cinco horas. Decorrido este tempo, a 

autoclave foi retirada da estufa e resfriada sob água corrente. Após a cristalização, o material 

foi filtrado, lavado com álcool etílico e seco em estufa a 110 ºC por 4 horas. O  sintetizado foi 

submetido à análise termogravimétrica para se observar a variação de massa em função da 

temperatura. Após este procedimento o material foi calcinado em forno mufla a 200 ºC 

segundo as condições fornecidas pela análise termogravimétrica para remoção completa do 

direcionador. 

 

 

Figura 4.1 – Autoclave utilizada no processo de cristalização do AlPO-VFI. 
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4.1.3 – Impregnação dos metais 

 

Os adsorventes com metal foram preparados por impregnação ao ponto úmido, de 

acordo com Barbosa (2001) e Santos (2008).  

Este método consistiu em determinar o volume de poros aparente pesando-se uma 

massa de 1 g de adsorvente e em seguida foi gotejando-se água deionizada até atingir o ponto 

úmido. 

A Figura 4.2 mostra o fluxograma simplificado da síntese do aluminofosfato e 

MeAPO. 

 

 

Figura 4.2 – Fluxograma da síntese do aluminofosfato e MeAPOs. 
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4.2 – Adsorbato 

 

O adsorbato escolhido como composto modelo de enxofre foi o tiofeno, que está 

presente na maioria das frações do petróleo. Na Tabela 4.2 é apresentada a estrutura 

molecular e as principais propriedades físico-químicas do tiofeno. 

 

Tabela 4.2 – Estrutura molecular e principais propriedades físico-químicas do tiofeno. 

Estrutura Molecular Fórmula Química Propriedades Físico-Químicas 

Massa molar: 84,14 g/mol 

Ponto de ebulição: 84 ºC 

Ponto de fusão: -38 ºC 

Densidade relativa (água = 1): 1,06 

Solubilidade em água: nenhuma 

Pressão de vapor a 12,5 ºC: 5,3 kPa 

Densidade relativa de vapor (ar = 1): 2,9 

Ponto de fulgor: -1 ºC 

 

 

C4H4S 

ou 

SCH=CHCH=CH 

Temperatura de auto ignição: 395 ºC 

Fonte: International Chemical Safety Cards (ICSCs) 

 

 

4.3 – Solvente 

 

A gasolina é uma mistura complexa cuja composição é constituída de parafinas, 

naftênicos, olefinas, aromáticos, compostos nitrogenados, oxigenados e sulfurados. A 

gasolina modelo que foi utilizada neste trabalho utilizou como solvente o iso-octano (2,2,4-

trimetilpentano) por ser o constituinte que representa a fração em maior quantidade, as 

parafinas (Keenan e colaboradores, 2010).  

Na Tabela 4.3 é apresentada a estrutura molecular e as propriedades físico-químicas 

do solvente. 
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Tabela 4.3 – Estrutura molecular e principais propriedades físico-químicas do iso-octano. 

Estrutura Molecular Fórmula Química Propriedades Físico-Químicas 

Massa molar: 114,30 g/mol 

Ponto de ebulição: 99 ºC 

Ponto de fusão: -107 ºC 

Densidade relativa (água = 1): 0,69 

Solubilidade em água: nenhuma 

Pressão de vapor a 12,5 ºC: 5,1 kPa 

Densidade relativa de vapor (ar = 1): 3,9 

Ponto de fulgor: 4,5 ºC 

 

 

C8H18 

ou 

CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)2 

Temperatura de auto ignição: 417 ºC 

Fonte: International Chemical Safety Cards 

 

 

4.4 – Isoterma de adsorção 

 

Para o estudo de equilíbrio, foi realizado o levantamento das isotermas em 

concentrações de 50 a 1000 mg L-1 de enxofre. O procedimento consistiu em preparar 

soluções de diferentes concentrações (50, 100, 200, 400, 600, 800 e 1000 mg L-1), colocá-las 

em contato com uma quantidade fixa do adsorvente (aproximadamente 5 g) sob agitação de 

150 rpm e aguardou-se um tempo de contato de 24 horas para que cada sistema (solução mais 

adsorvente) atingisse o equilíbrio de adsorção. Após este tempo de contato foi retirada uma 

alíquota de 1 mL, para analisar a quantidade de enxofre ainda presente, que foi filtrada em 

filtro milipore de 0,2 µm. A razão massa de adsorvente pela quantidade de solução estudada 

foi de 0,1 e o estudo foi realizado nas temperaturas de 30, 40 e 50 ºC. Estes ensaios foram 

realizados no shaker TE-420 da Tecnal. 

 Obtida à curva de equilíbrio, ajustou-se os dados a uma das isotermas apresentadas no 

item 2.3.1. 

A concentração de soluto adsorvido sobre a superfície do adsorvente foi determinada 

utilizando o balanço de massa de adsorbato, representado pela Equação (52): 

 

a

e0
e m

)VC-(C
q =  (52) 
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onde Co e Ce representam respectivamente, a concentração de adsorbato inicial e de 

equilíbrio; V se refere ao volume da solução e ma representa a massa de adsorvente. 

 

4.5 –  Cinética de adsorção 

 

 O estudo cinético foi realizado com a finalidade de determinar o tempo de equilíbrio 

de adsorção do adsorbato (tiofeno) nos adsorventes. 

 O método de imersão banho finito foi utilizado para obter o perfil de concentração do 

adsorbato em função do tempo. O método consistiu em colocar aproximadamente 5 g do 

adsorvente em contato com 50 mL da solução modelo (1000 mg L-1 de enxofre) do 

componente a ser adsorvido (tiofeno) em um erlemmeyer com agitação de 150 rpm (rotação 

por minutos) e temperatura constante de 30 °C. Para cada ponto analisado foi considerado um 

sistema de banho finito de forma a não comprometer o balanço de massa. A agitação foi 

necessária para minimizar o efeito da formação de filme líquido em torno das partículas de 

adsorvente. Alíquotas de 1 mL foram retiradas em intervalos de tempo de 10, 30, 60, 120, 

180, 240, 300, 360, 720, 1080 e 1440 minutos. Em seguida as alíquotas foram filtradas em 

filtro milipore de 0,2 µm e analisadas para obter a variação na composição do líquido com o 

tempo. A eficiência de adsorção foi calculada usando a Equação (53). 

 

100
C

C)(C
%R

0

0 −
=  (53) 

 

onde % R é a eficiência de adsorção, Co (mg L-1) é a concentração inicial de enxofre, C (mg 

L-1) é a concentração final de enxofre no tempo t. 

 

 

4.6 –  Parâmetros termodinâmicos 

 

Os três parâmetros termodinâmicos do processo de adsorção, entalpia de adsorção 

(∆H), energia livre de Gibbs (∆G) e entropia (∆S), são importantes porque indicam 

características sobre o estado final do sistema. O cálculo destes parâmetros indica se o 

processo ocorre de maneira espontânea e se o processo de adsorção libera ou absorve energia. 

Os parâmetros termodinâmicos foram calculados pelas Equações (54), (55), e (4) e com os 

dados obtidos a partir da isoterma de equilíbrio. 
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R

∆H

)T
1(

lnK −=
∂
∂  (54) 

 

RTlnK∆G −=  (55) 

 

A Figura 4.3 mostra o fluxograma simplificado da caracterização dos adsorventes 

sintetizados assim como o estudo de adsorção. 

 

 

Figura 4.3 – Fluxograma da caracterização dos adsorventes e MeAPOs. 
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4.7 – Equipamentos e metodologias de análise 

 

4.7.1 – Fluorescência de raios-X 

 

 A quantidade de metal impregnado nas amostras de foi determinada por fluorescência 

de raios-X (FRX). 

 As análises de fluorescência de raios-X por energia dispersiva foram realizadas em um 

equipamento da Philipis modelo PM 2400. 

 O procedimento experimental para a realização das análises foi o seguinte: 

− Análise do porta amostra, para não mascarar as análises subsequentes; 

− Colocou-se cerca de 500 mg de amostra no porta amostra e fez-se a análise; 

 O procedimento foi o mesmo para todas as amostras. 

 

4.7.2 – Raios-X e aplicação do método de Rietveld 

 

Os padrões de difração foram obtidos à temperatura ambiente (24 ºC) por um 

difratômetro convencional para amostras policristalinas da marca Shimadzu modelo XRD-

6000 operado numa potência de 40 kV/25 mA com radiação incidente de Cu (λkα). O feixe 

difratado pela amostra foi monocromatizado por um monocromador curvo de grafite. O 

intervalo angular escolhido foi de 2θ: 02-40º numa varredura contínua com velocidade de 

1/4o/min e com passo de 0,02º.   

A determinação das fases e estrutura cristalina dos adsorventes foram obtidos pelo 

programa  HighScore Plus da Philips. Os padrões de difração foram submetidos ao 

refinamento de estrutura Rietveld utilizando o programa DBWS Tools Versão 2.16 e carta 

ICSD 01-080-1111. O programa usa o algoritmo Newton-Raphson para refinar e quantificar 

as fases. A largura total a meia altura extraída do difratograma é usada para calcular o 

tamanho, a microdeformação dos cristalitos e os parâmetros da estrutura cristalina usando a 

equação de Scherrer (Young, 2002). 

 

2
std

2
obs βββ −=  (56) 

 

βcosθ

kλ
D =  (57) 
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onde: D é o tamanho médio de cristalito; 

k é o fator de forma, é uma constante; 

λ é o comprimento de onda da radiação do material usado no difratômetro; 

 β é a largura total a meia altura de um pico de radiação de raios-X; 

 θ é o ângulo de Bragg. 

 

4.7.3 – Análise termogravimétrica (TG) 

 

 A análise térmica foi realizada em uma balança termogravimétrica, da marca 

Shimadzu TG/DTA-60, com uma taxa de aquecimento de 5 ºC min-1 em atmosfera de ar (50 

mL min-1), de temperatura ambiente até a temperatura de 900 ºC, usando uma massa de 

aproximadamente 5 mg em um porta-amostra de platina.  

 

4.7.4 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 As micrografias das amostras foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

varredura modelo XL-30-ESEM da marca Philips. O procedimento de preparação dos 

materiais para a análise consistiu na deposição de uma porção do sólido sobre uma fita 

adesiva de carbono fixada no porta-amostra. Em seguida, foi depositada uma fina camada de 

ouro para melhorar a condução da amostra. As micrografias foram obtidas com ampliações 

variando entre 200 vezes para o  e 1000 a 5000 vezes para todos os adsorventes estudados. 

 

4.7.5 – Análise de BET 

 

Para a determinação da área superficial, volume e tamanho médio dos poros foi 

utilizado o método de adsorção de nitrogênio a temperatura do N2 líquido (-195,8 °C = 77 K), 

no equipamento Nova 1200e da Quantachrome. Cerca de 200 mg de cada amostra foi 

submetida à desgaseificação sob vácuo, a temperatura de 300 °C durante 3h. As isotermas de 

adsorção foram obtidas em uma faixa de P/P0 de 0,01 a 0,95. Os dados de volume de gás 

adsorvido em função da pressão parcial foram correlacionados por modelos matemáticos para 

a determinação da área superficial, volume e distribuição de poros. 
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4.7.6 – Análise elementar 

 

A análise elementar de enxofre foi realizada no equipamento ANTEK 9000 NS usando 

como gás de arraste o hélio e oxigênio como gás de combustão. O limite de detecção foi de 

0,167 mg L-1 e o limite de quantificação foi de 0,5 mg L-1. Amostras de 15 µL foram inseridas 

no amostrador e submetidas a um forno operando a 1000 ºC. Os gases gerados foram 

analisados em um detector UV-fluorescente. Entre uma amostra e outra o sistema foi limpo 

com tolueno três vezes, assim como a seringa de amostragem. 
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5. Resultados e discussão 
 

Neste capítulo estão apresentados todos os resultados e discussão referente ao preparo, 

síntese, caracterização e avaliação do processo de adsorção dos aluminofosfatos e 

aluminofosfatos impregnados com zinco e/ou molibdênio. 

 

5.1 – Caracterização do aluminofosfato 

 

5.1.1 – Análise da decomposição térmica 

 

A Figura 5.1 mostra a análise térmica do AlPO feita ao ar em 5 ºC min-1.  

 

 

Figura 5.1 – Análise de ATG ao ar do AlPO a 5ºC min-1. 

 

Na Figura 5.1 observa-se que o material perde massa no intervalo de temperatura 

ambiente até aproximadamente 160 ºC referente à evaporação de moléculas de água 

adsorvidas e do direcionador restante nos poros após a lavagem com etanol. Como não houve 

outros eventos de perda de massa, comprova-se que todo o direcionador de estrutura foi 

removido. Resultado semelhante foi observado por Oliveira (1998) e Santos (2005). 
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As Figuras 5.2, 5.3 e 5.4 mostram as análises térmicas do ZnPO, MoPO e ZnMoPO 

respectivamente, feita ao ar em 5 ºC min-1.  

 

 

Figura 5.2 – Análise de ATG ao ar do ZnPO a 5ºC min-1. 

 

 

Figura 5.3 – Análise de ATG ao ar do MoPO a 5ºC min-1. 
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Figura 5.4 – Análise de ATG ao ar do ZnMoPO a 5ºC min-1. 

 

Observa-se que ambos os materiais apresentam três estágios de perda de massa. 

Segundo Oliveira (1998), o primeiro, até aproximadamente 150ºC, e o segundo (150 ºC – 470 

ºC) estágios correspondem à água fraca e fortemente adsorvida, respectivamente. A perda 

referente ao último estágio (acima de 470 ºC) é proveniente da água adsorvida em sítios 

defeituosos específicos formados por grupos P-OH na superfície. 

 

5.1.2 – Difração de raios-X 

 

A Figura 5.5 apresenta os resultados do refinamento de estrutura nos padrões de 

difração segundo método de Rietveld (1967). A curva em preto é o difratograma 

experimental, a curva representada em vermelho é o resultado obtido a partir do programa de 

refinamento e as curvas em cinza e verde representam o resíduo e os picos característicos do 

AlPO-VFI, respectivamente. 
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Figura 5.5 – Refinamento de estrutura aplicado ao padrão de difração obtido na síntese do 

AlPO. 

 

De acordo com o refinamento de estrutura, o AlPO sintetizado apresenta sistema 

cristalino hexagonal e grupo espacial P63cm. Os resultados dos parâmetros de estrutura foram: 

a = 18.9878, b = 18.9878 e c = 8.1102 Å, apresentando coincidência com os propostos por 

Crowder, Garces e Davis (1989). 

A Tabela 5.1 mostra os resultados obtidos da taxa de deformação dos adsorventes 

impregnados com os metais.  

 

Tabela 5.1 – Resultados obtidos no refinamento de estrutura do ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

Adsorvente Taxa de Deformação 

AlPO 0,0027 

ZnPO 0,0029 

MoPO 0,0031 

ZnMoPO 0,0032 

 

O aluminofosfato obtido apresenta 100% da fase VFI, o tamanho dos cristalitos foi 

120,9 nm com taxa de deformação da rede de 0,0027. Como a taxa de deformação apresentou 
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valor desprezível, pode-se afirmar que o processo de calcinação não interferiu nem modificou 

a rede cristalina. 

De acordo com a Tabela 5.1 a impregnação dos metais causou um aumento 

desprezível na taxa deformação, ou seja, não interferiu nem modificou a rede cristalina dos 

adsorventes. 

Os difratogramas do ZnPO, MoPO e ZnMoPO estão representados na Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 – Difratogramas de raios-X do AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

 

Com a impregnação dos metais nos adsorventes foi gerada uma significativa 

diminuição da cristalinidade do material com aparecimento de material amorfo. 

Comportamento semelhante foi observado por Santos (2005). Esse efeito foi mais 

pronunciado no adsorvente MoPO. 
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5.1.3 – Fluorescência de raios-X 

 

 A Tabela 5.2 mostra o resultado da impregnação ao ponto úmido dos metais zinco e 

molibdênio no aluminofosfato por fluorescência de raios-X.  

 

Tabela 5.2 – Análise química dos adsorventes estudados. 

Adsorvente Teor de metal (%) 

ZnPO 4,85 

MoPO 4,90 

ZnMoPO 2,38 e 2,42 

 

De acordo com os resultados verifica-se que os percentuais obtidos foram próximos e 

condizentes com o esperado, mostrando que o método de impregnação foi satisfatório. O 

volume poroso utilizado nas impregnações foi de 0,60 mL.  

 

5.1.4 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A morfologia das partículas foi analisada por microscopia eletrônica de varredura. Estas 

micrografias foram realizadas com o objetivo de se conhecer e comparar as estruturas 

morfológicas dos adsorventes. Nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 estão representados os resultados 

para o AlPO. 

 

Figura 5.7 – Micrografia do  AlPO com aumento de 200x. 
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Figura 5.8 – Micrografia do AlPO com aumento de 1000x. 

 

 

Figura 5.9 – Micrografia do AlPO com aumento de 5000x. 

 

Analisando as Figuras 5.7 a 5.9 pode ser evidenciado que o AlPO apresenta 

aglomeração de cristais com tamanhos não uniformes e com aspecto de esferulitos, uma 

microestrutura com arranjo esférico, cujos cristais ficam interligados no centro da estrutura e 

apresentando forma de uma cruz, ou seja, são formados por agulhas que se aglomeram 

radialmente com uma das extremidades apontando para a origem e a outra, formando sua 

superfície. Segundo Oliveira (1998), este aspecto pode ser uma indicação do mecanismo de 

crescimento dos cristais que provavelmente crescem a partir da origem da esfera em direção à 

superfície externa. 
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 As Figuras 5.10 a 5.12 representam as micrografias dos adsorventes ZnPO, MoPO e 

ZnMoPO, respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.10 – a) Micrografia do ZnPO com aumento de 1000x. b) Micrografia do ZnPO com 

aumento de 5000x. 

 

 

A 

B 
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Figura 5.11 – a) Micrografia do MoPO com aumento de 1000x. b) Micrografia do MoPO com 

aumento de 5000x. 

 

A 

B 
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Figura 5.12 – a) Micrografia do ZnMoPO com aumento de 1000x. b) Micrografia do 

ZnMoPO com aumento de 5000x. 

 

Observando-se as Figuras 5.10 a 5.12 referentes aos adsorventes ZnPO, MoPO e 

ZnMoPO, respectivamente, verifica-se que a impregnação dos metais não modificou a 

estrutura morfológica dos adsorventes, apenas distingue-se uma diminuição da formação dos 

esferulitos. Esse efeito foi mais pronunciado no adsorvente MoPO. 

 

  

 

5.1.5 – Capacidade de adsorção física de N2 (Método BET) 

 

A 

B 
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O equipamento Nova 1200e da Quantachrome foi utilizado para os ensaios de 

adsorção de nitrogênio. Os dados obtidos pelo programa que faz o tratamento dos dados 

foram: área superficial de BET, área e volume de microporo e tamanho médio dos poros. Os 

resultados obtidos para os adsorventes estudados estão mostrados na Tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 – Área superficial, tamanho e volume de poros. 

Adsorvente 
Área BET 

(m2/g) 

Área 

Superficial 

Externa 

(m2/g)* 

Área de 

Microporos 

(m2/g)* 

Volume de 

Microporos 

(cm3/g)*x10-2 

Diâmetro 

Médio 

dos Poros 

(Å) 

AlPO 98,31 10,31 75,12 5,28 18,58 

ZnPO 72,78 12,78 65,35 4,67 18,93 

MoPO 69,20 15,20 64,93 4,30 18,40 

ZnMoPO 73,22 14,23 63,74 4,05 18,17 

*Determinado pelo método “t-plot” (Gregg e Sing, 1982). 

 

 

Comparando-se os resultados obtidos para os adsorventes ZnPO, MoPO e ZnMoPO 

com relação ao adsorvente AlPO, apresentados na Tabela 5.3, observa-se que a incorporação 

de zinco e molibdênio nos materiais provoca uma perda de área superficial, com diminuição 

da área e volume dos microporos, como era esperado, uma vez que os íons metálicos se 

depositam no interior dos poros.  

O valor do diâmetro médio obtido para todos os adsorventes classifica-os como 

adsorventes microporosos (< 20 Å) de acordo com classificação da IUPAC.  

Nas Figuras 5.13 a 5.16 são mostradas a distribuição de tamanho dos poros para os 

adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO, respectivamente.  
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Figura 5.13 – Distribuição do tamanho dos poros para o AlPO. 

 
 
 
 

 
Figura 5.14 – Distribuição do tamanho dos poros para o ZnPO. 
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Figura 5.15 – Distribuição do tamanho dos poros para o MoPO. 

 

 
Figura 5.16 – Distribuição do tamanho dos poros para o ZnMoPO. 

 

 

Estes gráficos representam a distribuição do tamanho dos poros, segundo o método 

BJH (Barret, Joyner e Halenda, 1951), que assume a pressão relativa inicial perto da unidade 

e que todos os poros de forma cilíndrica são preenchidos pelo fluido favorecendo o cálculo 

dos mesoporos a partir da dessorção da isoterma. De acordo com os resultados obtidos, todos 

os adsorventes apresentaram distribuição homogênea dos poros e na faixa de 12 Å, 

característico da fase sintetizada. 
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5.1.6 – Adsorção de nitrogênio 

 

As isotermas de adsorção de nitrogênio obtidas para os adsorventes são apresentadas 

na Figura 5.17. A curva inferior mostra a quantidade de gás adsorvida com o aumento da 

pressão relativa, enquanto que a curva superior representa a quantidade de gás dessorvida no 

processo inverso. 

 

 

 

Figura 5.17 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2. a) AlPO, b) ZnPO, c) MoPO e d) 

ZnMoPO. 

 

As curvas indicam uma isoterma do tipo I apresentando histerese do tipo H4 conforme 

a classificação da IUPAC. Esta isoterma é característica de sólidos microporosos onde a 

adsorção é limitada a poucas camadas moleculares (Teixeira, Coutinho e Gomes, 2001; Sing e 

colaboradores, 1985). A histerese obtida é característica de poros do tipo fenda que associada 

à isoterma do tipo I confirma a microporosidade dos adsorventes. Ainda analisando as 

isotermas dos adsorventes, observa-se que para baixos valores de pressão relativa (P/P0 ≈ 

0,05), o volume do gás adsorvido não parte de zero. Este “salto” de volume de gás adsorvido 

em pequenas pressões relativas confirma a presença de microporos (diâmetro < 20 Å). Quanto 

A B 

C D 
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maior for à quantidade de microporos, maior é o volume de gás adsorvido (Gregg e Sing, 

1982). 

 

5.2 – Estudo de adsorção do tiofeno 

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos no estudo de 

equilíbrio de adsorção e cinético do tiofeno presente na gasolina modelo (iso-octano) 

mediante a utilização dos adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

 

5.2.1 – Isoterma de adsorção 

 

Foram levantados dados de equilíbrio de adsorção para o tiofeno em iso-octano 

utilizando os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. As isotermas experimentais foram 

construídas a partir da determinação das concentrações finais em equilíbrio com a 

concentração do adsorvente.  

Na Tabela 5.4 são mostradas as condições experimentais para a obtenção das 

isotermas, onde C é a concentração de enxofre inicial e m é a massa de adsorvente utilizada. 

 

Tabela 5.4 – Valores das condições experimentais para obtenção das isotermas de tiofeno a 

temperatura de 30 ºC (303,15 K). 

AlPO ZnPO MoPO ZnMoPO 

C 

(mg L-1 S) 

m  

(g) 

C 

(mg L-1 S) 

m  

(g) 

C 

mg L-1 S) 

m  

(g) 

C 

(mg L-1 S) 

m  

(g) 

49,87 0,5026 48,37 0,5006 49,34 0,5047 49,20 0,5071 

97,85 0,5030 94,91 0,5050 96,81 0,5025 96,53 0,5046 

198,50 0,5091 192,55 0,5070 196,40 0,5091 195,81 0,5023 

397,10 0,5060 385,19 0,5088 392,89 0,5060 391,73 0,5031 

599,50 0,5053 

 

581,52 0,5030 593,15 0,5035 591,39 0,5042 

798,60 0,5015 774,64 0,5025 790,13 0,5028 787,79 0,5068 

998,40 0,5033 968,45 0,5045 987,82 0,5037 984,89 0,5022 
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O equilíbrio de adsorção do tiofeno nos adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO 

foi avaliado através dos modelos de Langmuir, Freundlich e Langmuir-Freundlich. Os 

resultados dos parâmetros obtidos através do ajuste aos dados experimentais são apresentados 

nas Tabelas 5.5 a 5.8 referente aos adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO, 

respectivamente . 

 

Tabela 5.5 – Parâmetros referentes aos modelos analisados para o adsorvente AlPO. 

Isoterma T (K) AlPO 

 qo K R2 

303,15 2,72 2,61 0,9901 

313,15 2,04 3,14 0,9927 

Langmuir 

e

e
e KC

KCq
q

+
=

1
0  

 323,15 1,35 1,56 0,9981 

 a x 102 m R2 

303,15 0,28 2,48 0,9536 

313,15 1,15 2,67 0,9624 

Freundlich 

m
ee aCq =  

 
323,15 3,20 2,57 0,9474 

 n qm K R2 

303,15 1,12 2,92 3,02 0,9911 

313,15 0,80 1,72 2,30 0,9980 

Langmuir- 
Freundlich 

n
e

n
em

e
KC

KCq
q

+
=

1
 

 

323,15 0,97 1,32 1,46 0,9984 
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Tabela 5.6 – Parâmetros referentes aos modelos analisados para o adsorvente ZnPO. 

Isoterma T (K) ZnPO 

 qo K R2 

303,15 3,08 2,42 0,9849 

313,15 2,19 1,87 0,9856 

Langmuir 

e

e
e KC

KCq
q

+
=

1
0  

 323,15 1,64 1,21 0,9948 

 a x 102 m R2 

303,15 0,38 1,94 0,9908 

313,15 0,73 2,27 0,9900 

Freundlich 

m
ee aCq =  

 
323,15 2,06 2,25 0,9793 

 n qm K R2 

303,15 0,68 3,51 2,82 0,9983 

313,15 0,70 2,53 2,47 0,9974 

Langmuir- 
Freundlich 

n
e

n
em

e
KC

KCq
q

+
=

1
 

 

323,15 0,82 1,78 1,63 0,9977 

 

Tabela 5.7 – Parâmetros referentes aos modelos analisados para o adsorvente MoPO. 

Isoterma T (K) MoPO 

 qo K R2 

303,15 4,55 2,89 0,9866 

313,15 3,63 2,04 0,9851 

Langmuir 

e

e
e KC

KCq
q

+
=

1
0  

 323,15 2,12 1,46 0,9948 

 a x 102 m R2 

303,15 0,27 1,89 0,9870 

313,15 0,55 2,11 0,9906 

Freundlich 

m
ee aCq =  

 
323,15 1,76 2,16 0,9795 

 n qm K R2 

303,15 0,77 4,99 2,20 0,9982 

313,15 0,68 3,82 1,88 0,9978 

Langmuir- 
Freundlich 

n
e

n
em

e
KC

KCq
q

+
=

1
 

 

323,15 0,85 2,64 1,15 0,9981 
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Tabela 5.8 – Parâmetros referentes aos modelos analisados para o adsorvente ZnMoPO. 

Isoterma T (K) ZnMoPO 

 qo K R2 

303,15 5,22 2,77 0,9890 

313,15 3,92 1,81 0,9834 

Langmuir 

e

e
e KC

KCq
q

+
=

1
0  

 323,15 2,19 0,98 0,9942 

 a x 102 m R2 

303,15 0,15 1,87 0,9806 

313,15 0,43 1,95 0,9958 

Freundlich 

m
ee aCq =  

 
323,15 1,37 1,97 0,9881 

 n qm K R2 

303,15 0,74 6,07 2,06 0,9993 

313,15 0,67 4,48 1,59 0,9980 

Langmuir- 
Freundlich 

n
e

n
em

e
KC

KCq
q

+
=

1
 

 

323,15 0,85 2,64 1,19 0,9975 

 

Dentre os modelos matemáticos avaliados, a isoterma de Langmuir-Freundlich foi 

escolhida para representar o equilíbrio de adsorção dos sistemas estudados por apresentar em 

cada caso o melhor ajuste com os resultados experimentais, ou seja, melhor valor do 

coeficiente de correlação, apesar de todos os modelos se ajustarem 

Na Tabela 5.9 são mostrados os valores da capacidade máxima de adsorção para os 

adsorventes estudados em função da temperatura. 

 

Tabela 5.9 – Valores da capacidade máxima de adsorção em função da temperatura. 

Temperatura (K) AlPO ZnPO MoPO ZnMoPO 

303,15 2,92 3,51 4,99 6,07 

313,15 1,72 2,53 3,82 4,48 

 

qm 

 
323,15 1,32 1,78 2,64 2,64 

 

A capacidade máxima de adsorção do tiofeno em iso-octano foi obtida na temperatura 

de 30 ºC (303,15 K) para todos os adsorventes estudados. Observa-se que a inserção dos 

metais no AlPO favoreceram a adsorção do tiofeno provavelmente devido a uma maior 

interação sinergética entre os sítios metálicos e a molécula do tiofeno, além disso, a 
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combinação entre o zinco e o molibdênio se mostrou mais eficiente em função do efeito 

sinergético entre os sítios do zinco e do molibdênio. 

Nas Figuras 5.18 a 5.21 são apresentadas as isotermas de adsorção para o tiofeno nos 

adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO, respectivamente, para as temperaturas de 30, 40 

e 50 ºC (303, 313 e 323 K, respectivamente) com o ajuste do modelo de Langmuir- 

Freundlich. 

 
Figura 5.18 – Dados experimentais e o ajuste da isoterma de Langmuir-Freundlich para o 

adsorvente AlPO em diferentes temperaturas. 

 

 
Figura 5.19 – Dados experimentais e o ajuste da isoterma de Langmuir-Freundlich para o 

adsorvente ZnPO em diferentes temperaturas. 
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Figura 5.20 – Dados experimentais e o ajuste da isoterma de Langmuir-Freundlich para o 

adsorvente MoPO em diferentes temperaturas. 

 

 
 

Figura 5.21 – Dados experimentais e o ajuste da isoterma de Langmuir-Freundlich para o 

adsorvente ZnMoPO em diferentes temperaturas. 

 

Analisando as Figuras 5.18 a 5.5.21 verifica-se que para os adsorventes AlPO, ZnPO, 

MoPO e ZnMoPO as isotermas obtidas através dos modelos são muito próximas aos dados 

experimentais. Com a utilização dos parâmetros do modelo Langmuir-Freundlich, obteve-se 
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em todos os casos um bom ajuste dos dados experimentais, além disso, observa-se que o 

processo de adsorção do tiofeno pelos adsorventes é favorável, de acordo com a Figura 2.3. 

 

5.2.2 – Determinação dos parâmetros termodinâmicos 

 

Na figura 5.22 são apresentados os resultados obtidos da regressão linear de lnK em 

função de T-1 para os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

 

 

 
 

Figura 5.22 – Linearização da equação de Gibbs-Helmholtz para os dados de equilíbrio da 

adsorção de (a) AlPO, (b) ZnPO, (c) MoPO e (d) ZnMoPO. 

 

A partir das curvas apresentadas na Figura 5.22 foi determinada a entalpia de adsorção 

para as diferentes combinações adsorbato-adsorvente. A energia livre de Gibbs e a entropia do 

processo de adsorção foram determinadas pelas Equações (55) e (4), respectivamente. Os 

resultados obtidos para a entalpia, entropia e energia livre de Gibbs são apresentados na 

Tabela 5.10. 

A B 

C D 
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Tabela 5.10 – Parâmetros termodinâmicos observados para a adsorção do tiofeno nos 

adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

Adsorvente T (K) -∆H (kJ mol-1) -∆G (kJ mol-1) -∆S (J mol-1K -1) 

303,15 17,33 40,39 

313,15 17,39 38,91 AlPO 

323,15 

29,57 

17,43 43,57 

303,15 17,15 16,44 

313,15 17,37 15,22 ZnPO 

323,15 

22,14 

17,41 14,64 

303,15 16,53 32,17 

313,15 16,66 30,73 MoPO 

323,15 

26,28 

16,71 29,63 

303,15 16,36 19,04 

313,15 16,43 18,20 ZnMoPO 

323,15 

22,13 

16,51 17,40 

 

 

De acordo com a Tabela 5.10, os valores de entalpia obtidos para os adsorventes 

estudados foram negativos, o que indica a natureza exotérmica do processo de adsorção. A 

variação da entalpia de adsorção entre -22,13 e -29,57 kJ mol-1 indica que o fenômeno de 

adsorção em questão é do tipo física (Inglezakis e Poulopoulos, 2006; Crittender e Thomas, 

1998; Bruch e colaboradores, 1997). Alguns autores consideram adsorção física até valores de 

-20 kJ mol-1, este limite para a adsorção física pode ser maior para adsorção em adsorventes 

com poros muito estreitos, como sílicas, zeólitas e AlPO. 

Para todas as temperaturas estudadas, os valores negativos de ∆G mostram que 

termodinamicamente há uma redução na energia livre de Gibbs confirmando a viabilidade do 

processo de adsorção e que as interações adsorvente-adsorbato, para ambos os sistemas 

estudados, ocorreram de forma espontânea.  

Observa-se também que a variação da energia livre de Gibbs aumenta com o aumento 

da temperatura, mostrando que o processo de adsorção é mais favorável em baixas 

temperaturas. Os valores negativos de ∆S indicaram uma diminuição da desordem na 

interface adsorvente-adsorbato durante o processo de adsorção do tiofeno nos adsorventes 

estudados. 
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5.2.3 – Estudo cinético 

 

Dados experimentais da cinética de adsorção do enxofre com os adsorventes AlPO, 

ZnPO, MoPO e ZnMoPO foram obtidos utilizando a técnica de banho finito. As condições 

iniciais em cada experimento encontram-se listadas na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 – Condições iniciais utilizadas para os experimentos de cinética de adsorção para 

os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

Adsorvente 
C 

(mg L-1 S) 

m 

(g) 

AlPO 985,21 0,5026 

ZnPO 992,46 0,5048 

MoPO 983,79 0,5044 

ZnMoPO 990,53 0,5039 

 

 

Nas Figuras 5.23 e 5.24 estão representados os resultados obtidos da cinética de 

adsorção utilizando os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO.  

 

 

Figura 5.23 – Cinética de adsorção expressa em termos de concentração de enxofre por tempo 

de adsorção para os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 
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Figura 5.24 – Cinética de adsorção expressa em termos de mg de enxofre por grama de 

adsorvente versus tempo de adsorção para os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

 

Para todas as curvas obtidas, observam-se perfis bem semelhantes para todos os 

adsorventes estudados e um rápido processo de adsorção nos tempos iniciais, mas se tornou 

gradualmente mais lenta até alcançar o equilíbrio em um tempo de aproximadamente 6 horas 

de reação em praticamente todos os adsorventes estudados. Ao atingir o equilíbrio, a 

capacidade de adsorção foi de 2,78; 3,51; 4,03 e 4,91 mg/g para os adsorventes AlPO, ZnPO, 

MoPO e ZnMoPO, respectivamente. A eficiência de adsorção obtida foi de 28, 35, 40 e 49%, 

para os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO respectivamente.  

Com o aluminofosfato de fase VFI impregnado com zinco, numa solução de 

propanotiol em ciclohexeno, Santos (2005) obteve uma capacidade máxima de adsorção de 

3,64 mg/g. 

 

5.2.4 – Modelos cinéticos de adsorção 

 

Há vários modelos cinéticos para testar os dados experimentais com a finalidade de 

orientar a escolha de mecanismos de controle do processo de adsorção. Neste trabalho, 

aplicaram-se os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e o 

modelo de difusão intrapartícula. 
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5.2.4.1 – Pseudo-primeira ordem 

 

Na Figura 5.25 estão representadas as curvas ajustadas para o modelo cinético de 

pseudo-primeira ordem para os adsorventes estudados.  

 

 

 

Figura 5.25 – Modelo cinético de pseudo-primeira ordem para os adsorventes estudados. a) 

AlPO, b) ZnPO, c) MoPO, d) ZnMoPO. 

 

O ajuste dos dados ao modelo de pseudo-primeira ordem foi feito a partir dos dados 

experimentais de qe e q (quantidades de enxofre adsorvidas no equilíbrio e no tempo t em 

mg/g utilizando-se a equação de Lagergren (Equação (39)). 

Ao analisar os gráficos obtidos na Figura 5.25 observa-se que os coeficientes de 

correlação são bem menores que 0,9 indicando que não há ajuste dos dados experimentais ao 

modelo de pseudo-primeira ordem. 
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 5.2.4.2 – Pseudo-segunda ordem 

 

O ajuste dos dados ao modelo de pseudo-segunda ordem foi feito a partir dos dados 

experimentais de qe e q (quantidades de enxofre adsorvidas no equilíbrio e no tempo t em 

mg/g) utilizando-se a equação de Ho e Mckay (1999) (Equação (42)) na forma linearizada.  

Na Figura 5.26 estão representadas as curvas ajustadas para o modelo cinético de 

pseudo-segunda ordem para os adsorventes estudados. 

 

 

 

Figura 5.26 – Modelo cinético de pseudo-segunda ordem para os adsorventes estudados. a) 

AlPO, b) ZnPO, c) MoPO, d) ZnMoPO. 

 

Na Tabela 5.12 são apresentados os parâmetros cinéticos do modelo de pseudo-

segunda ordem obtidos a partir do ajuste dos gráficos mostrados na Figura 5.26 para os 

adsorventes estudados. Observa-se que os dados experimentais se ajustam bem ao modelo 

cinético de pseudo-segunda ordem como pode ser visto através dos coeficientes de correlação. 
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Tabela 5.12 – Parâmetros cinéticos do modelo de pseudo-segunda ordem para a remoção de 

enxofre utilizando os adsorventes AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO. 

Adsorvente 
k1 x 10-2 

(g/mg min) 

qecalculado 

(mg/g) 

qeexperimental 

(mg/g) 
R2

2 

AlPO 0,86 2,88 2,78 0,9978 

ZnPO 1,56 3,58 3,51 0,9990 

MoPO 1,87 4,07 4,03 0,9997 

ZnMoPO 0,84 5,02 4,91 0,9993 

 

 

Verifica-se pela Tabela 5.12 que os coeficientes de correlação para os processos de 

adsorção de enxofre com os adsorventes estudados são maiores que 0,99 confirmando que o 

processo de adsorção se ajusta melhor ao mecanismo de pseudo-segunda ordem e que este 

modelo também apresentou proximidade entre os valores de qe determinados 

experimentalmente (qeexperimental) com os valores de qe calculados (qecalculado). 

 

 5.2.4.3 – Difusão intrapartícula 

 

O mecanismo de difusão intrapartícula foi avaliado através da Equação (43). Nas 

Figuras 5.27 e 5.28 estão representadas as curvas ajustadas para o modelo cinético de difusão 

intrapartícula para os adsorventes AlPO e ZnPO. 

 

 

 
Figura 5.27 – Modelo cinético de pseudo-segunda ordem para os adsorventes estudados. a) 

AlPO, b) ZnPO. 

A B 
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Figura 5.28 – Modelo cinético de difusão intrapartícula para os adsorventes estudados. a) 

MoPO, b) ZnMoPO. 

 

De acordo com as Figuras 5.27 e 5.28 verifica-se que os gráficos de q versus t1/2, para 

todos os adsorventes estudados, não passam pela origem indicando que o mecanismo de 

difusão intrapartícula não é a etapa determinante no processo de adsorção (Weber e Morris, 

1963) e os valores do coeficiente de correlação foram bem inferiores a 0,9 indicando que não 

há ajuste dos dados experimentais ao modelo de difusão intrapartícula. 
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6. Conclusão 
 

Com base nas diversas técnicas empregadas para estudar a síntese, caracterização e a 

aplicação dos adsorventes obtidos, pode-se concluir que: 

 

1) Através das análises de raios-X com refinamento de estrutura pelo método de Rietveld foi 

possível avaliar se o AlPO-VFI foi obtido. De acordo com o refinamento o AlPO foi 

obtido com 100 % da fase VFI, apresentando sistema cristalino hexagonal e grupo 

espacial P63cm, cujos parâmetros de estrutura foram: a = 18.9878, b = 18.9878 e c = 

8.1102 Å. A impregnação dos metais zinco e molibdênio ao AlPO causaram uma 

diminuição da cristalinidade dos adsorventes; 

 

2) De acordo com as análises de fluorescência de raios-X o método de impregnação ao ponto 

úmido apresentou impregnações satisfatórias para ambos os adsorventes sintetizados, com 

valores de 4,85 e 4,90 % para os adsorventes ZnPO e MoPO. Para o ZnMoPO os teores de 

zinco e molibdênio foram 2,38 e 2,42 %, respectivamente; 

 
3) De acordo com análise termogravimétrica a curva de variação de massa versus 

temperatura para o não apresentou mais perda de massa após a remoção da água que 

ocupa os canais do aluminofosfato, evidenciando que o direcionador de estrutura foi 

demovido na etapa de síntese; 

 
4) As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura revelou que, em nível de 

microestrutura, as partículas apresentaram-se não uniformes, com aspecto de esferulitos, 

uma microestrutura com arranjo esférico, cujos cristais ficam interligados no centro da 

estrutura e apresentando forma de uma cruz. Este aspecto foi evidenciado em todos os 

adsorventes estudados (AlPO, ZnPO, MoPO e ZnMoPO); 

 

5) Segundo as analises de BET, observou-se que a incorporação de zinco e molibdênio no  

provocou uma diminuição da área superficial, com diminuição da área e volume dos 

microporos. As áreas superficiais foram 98, 72, 69 e 73 m2/g para os adsorventes AlPO, 

ZnPO, MoPO e ZnMoPO, respectivamente. O valor do diâmetro médio obtido para ambos 

os adsorventes foi menor que 20 Å, classificando-os como microporosos. A distribuição 
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de tamanho dos poros mostrou que o material apresenta distribuição homogênea dos poros 

e na faixa de 12 Å; 

 
6) Em relação aos dados de equilíbrio, estes foram ajustados aos modelos de Langmuir, 

Freundlich e Langmuir-Freundlich. O modelo que melhor descreveu os dados 

experimentais foi à isoterma de Langmuir-Freundlich. A capacidade máxima de adsorção 

para os adsorventes estudados seguiu a seguinte ordem: ZnMoPO > MoPO > ZnPO > 

AlPO; 

 
7) O estudo cinético mostrou que todos os adsorventes estudados alcançaram o equilíbrio em 

um tempo de aproximadamente 6 horas de reação e que após este tempo o processo de 

adsorção tornou-se gradualmente mais lento. A capacidade máxima de adsorção obtida foi 

de 4,91 mg/g para o adsorvente ZnMoPO com uma percentagem de adsorção de 49 %; 

 
8) Foram realizados testes termodinâmicos nas temperaturas de 30, 40 e 50 ºC para a 

determinação das grandezas termodinâmicas, ∆H, ∆S e ∆G. Os valores da entalpia (∆H) 

obtido para os adsorventes estudados foram negativos, indicando a natureza exotérmica do 

processo de adsorção. Para todas as temperaturas estudadas, os valores negativos de ∆G 

mostram uma redução na energia livre de Gibbs confirmando que o processo ocorre de 

forma espontânea. A variação da energia livre de Gibbs aumentou com o aumento da 

temperatura, mostrando que o processo de adsorção é mais favorável em baixas 

temperaturas e os valores negativos de ∆S indicam uma diminuição da desordem de 

sistema; 

 
9) O modelo de pseudo-segunda ordem foi o que melhor se ajustou apresentando a melhor 

correlação entre os dados experimentais e os previstos para todo o período de tempo dos 

processos de adsorção estudados. 

 

 

Considerando-se os resultados obtidos neste trabalho, visando complementar e 

continuar esta investigação, são apresentadas as seguintes sugestões para trabalhos futuros: 

 

− Sintetizar o AlPO com molibdênio por substituição isomórfica e avaliar as 

propriedades no processo de adsorção, assim como sintetizar novos 

adsorventes com outros metais de transição; 
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− Estudar e avaliar a adsorção dos compostos de enxofre sobre os adsorventes 

sintetizados em coluna de leito fixo; 

− Testar o comportamento e a capacidade de adsorção do enxofre nos 

adsorventes sintetizados com outros solventes constituintes da gasolina e com 

uma gasolina comercial; 

− Realizar estudos de dessorção para verificar a possibilidade de recuperação do 

enxofre e estudar a regeneração dos adsorventes, assim como o descarte seguro 

dos compostos de enxofre adsorvidos. 

 

 

6.1 – Contribuição original do trabalho 

 

O presente trabalho apresenta uma contribuição inédita por utilizar o molibdênio e a 

junção do molibdênio e zinco na síntese de peneiras moleculares microporosas do tipo AlPO 

VPI-5 amplamente pesquisada por suas propriedades e aplicação como adsorvente na 

remoção de contaminantes. 
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8. Anexo 
 

Anexo 1 – Análise termogravimétrica da fonte de molibdênio - 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 

 

 

 

 

 

95 – 150ºC : (NH4)6Mo7O24.4H2O   �   (NH4)4Mo7O23.2H2O + 3H2O + 2NH3 

190 – 275ºC : (NH4)4Mo7O23.2H2O   �   (NH4)2Mo7O22.2H2O + H2O + 2NH3 

267 – 325ºC : (NH4)2Mo7O22.2H2O   �   7MoO3 + 3H2O + 2NH3 
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Anexo 2 – Análise térmica diferencial da fonte de molibdênio - 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 
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Anexo 3 – Calorimetria exploratória diferencial da fonte de molibdênio - 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 
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Anexo 4 – Estudo de decomposição da fonte de molibdênio - 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 

 

Tipo de 
Análise

Etapas de 
decomposição 

térmica
1 2 3

Ti 95ºC 190ºC 300ºC

Tf 150ºC 275ºC 360ºC

Tp 121ºC 236ºC 327ºC

%∆m 6,602 4,173 6,990

DTA
Natureza do 

pico
endo endo endo

DSC Ti 97ºC 182ºC 265ºC

Tf 140ºC 240ºC 320ºC

Tp 109ºC 222ºC 302ºC

∆H (KJ/mol) 24,93 7,11 9,63

TG/DTG
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Anexo 5 – Fluorescência de raios-X da fonte de molibdênio - 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 

 

Amostras Analisadas 
Mo 

(%) 

Si 

(%) 

Cl 

(%) 

W 

(%) 

Co 

(%) 

Precursor não moído 51,928 n.d D.N.Q. n.d n.d 

1ª Moagem 51,892 0,062 D.N.Q. 0,040 n.d 

2ª Moagem 51,886 n.d D.N.Q. n.d n.d 

3ª Moagem 51,858 n.d D.N.Q. n.d n.d 

n.d. = não detectado 

D.N.Q. = Detectado não Quantificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

123 

Kalyanne Keyly Pereira Gomes, outubro de 2011 

Anexo 6 – Difração de raios-X da fonte de molibdênio - (NH4)6Mo7O24.4H2O 

 

O padrão de difração de raios-X apresentado no Anexo 6 mostra que o heptamolibdato 

apresenta estrutura cristalina, sendo seu grupo espacial P21/C e seus parâmetros de rede são: a 

= 8,3934Å; b = 36,1703Å; c = 10,4715Å. 
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Anexo 7 – Microscopia eletrônica de varredura da fonte de molibdênio - 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 

 

 

    
Heptamolibdato de amônio não moído 

 
 

 
heptamolibdato de amônio moído e peneirado (400 mesh). 


