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RESUMO 

 

 

 Nos últimos anos tem-se falado muito sobre o meio ambiente e sobre o lixo plástico 

produzido e descartado. Nas últimas décadas, o crescente desenvolvimento de pesquisas com 

o intuito de obter combustíveis a partir de material plástico, via degradação catalítica, tem-se 

tornado uma busca muito atrativa, já que esses rejeitos são descartados aos milhões em todo 

mundo. Esses materiais levam muito tempo para se degradar por meios ditos naturais e sua 

incineração não tem se demonstrado uma alternativa viável devido aos produtos tóxicos 

produzidos durante sua combustão. Tais produtos conseqüentes poderiam trazer sérios 

problemas de saúde pública e ambiental. Logo, a técnica da reciclagem química apresenta-se 

como uma alternativa adequada, inclusive porque podemos obter frações leves do petróleo 

que podem ser destinadas ao setor petroquímico. Este trabalho tem como objetivo propor 

alternativas para o aproveitamento de lixo plástico na produção de combustíveis líquidos. 

Zeólitas tem sido amplamente utilizada no estudo desse processo devido às suas propriedades 

estruturais peculiares e sua alta acidez. Neste trabalho, investigou-se a reação de degradação 

de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) na presença de HZSM-12, com diferentes 

concentrações de sítios ácidos, através da termogravimetria e pirólise acoplada à 

cromatografia à gás e ao espectrômetro de massa (Py-GC-MS). As amostras de catalisadores 

foram misturadas com PEAD na proporção de 50% em massa e submetidas a análises em 

diferentes taxas de aquecimento.  A adição de catalisadores com diferentes concentrações de 

sítios ácidos produziu uma diminuição na temperatura de degradação do polímero 

proporcional à acidez do catalisador. Estes resultados qualitativos foram complementados por 

dados da energia de ativação (Ea) obtidos através do modelo cinético não-isotérmico proposto 

por Vyazovkin. Os valores das Ea quando correlacionados com os dados da acidez superficial 

dos catalisadores, indicaram que há uma redução exponencial da Ea da reação catalítica de 

degradação em função da concentração dos sítios ácidos dos materiais, indicando que esta 

propriedade é significativa neste tipo de reação. 

 
Palavras-chave: Zeólitas. HZSM-12. Acidez. Degradação Catalítica. Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD). Cromatografia Acoplada a Espectrometria de Massa. Combustíveis 
Líquidos. 

 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 
 In last years it has talked a lot about the environment and the plastic waste produced 

and discarded. In last decades, the increasing development of research to obtain fuel from 

plastic material, by catalytic degradation, it has become a very attractive looking, as these 

tailings are discarded to millions worldwide. These materials take a long time to degrade 

themselves by ways said natural and burning it has not demonstrated a viable alternative due 

to the toxic products produced during combustion. Such products could bring serious 

consequences to public health and environment. Therefore, the technique of chemical 

recycling is presented as a suitable alternative, especially since could be obtain fractions of 

liquid fuels that can be intended to the petrochemical industry. This work aims to propose 

alternatives to the use of plastic waste in the production of light petrochemical. Zeolites has 

been widely used in the study of this process due to its peculiar structural properties and its 

high acidity. In this work was studied the reaction of catalytic degradation of high-density 

polyethylene  (HDPE) in the presence HZSM-12 zeolites with different acid sites 

concentrations by thermogravimetry and pyrolysis coupled with GC-MS. The samples of the 

catalysts were mixed with HDPE in the proportion of 50% in mass and submitted to 

thermogravimetric analyses in several heating rates. The addition of solids with different acid 

sites concentrations to HDPE, produced a decrease in the temperature of degradation of the 

polymer proportional the acidity of the catalyst. These qualitative results were complemented 

by the data of activation energy obtained through the non-isothermal kinetics model proposed 

by Vyazovkin. The values of Ea when correlated to the data of surface acidity of the catalysts 

indicated that there is a exponential decrease of the energy of activation in the reaction of 

catalytic degradation of HDPE, in function of the concentration of acid sites of the materials. 

These results indicate that the acidity of the catalyst added to the system is one of the most 

important properties in the reaction of catalytic degradation of polyethylene. 

 

Keywords: Zeolites. HZSM-12. Acidity. Catalytic Degradation. High Density Polyethylene 
(HDPE).Chromatography coupled to mass spectrometry. Liquid fuels. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A preocupação mundial com o meio ambiente tem estimulado cada vez mais 

pesquisadores em todo mundo a buscar formas alternativas de energia, bem como a 

esquematizar um modelo sustentável de aproveitamento energético. Neste sentido, o lixo 

plástico torna-se uma alternativa viável pelo menos por duas razões emergentes. 

Primeiro, sabe-se que é possível produzir combustíveis líquidos de valor econômico a 

partir de sua degradação catalítica (ao invés de deixá-lo à mercê de processos naturais – o que 

levaria anos para se degradar). E, segundo, o trabalho dos catadores seria mais 

adequadamente valorizado.  

A degradação térmica e a degradação catalítica são as duas principais rotas de 

reciclagem química dos resíduos plásticos (MANOS et al., 2000a,b). A degradação térmica 

apresenta, pelo menos, três problemas que limitam o seu uso: (1) deve ser realizada em 

temperaturas elevadas (>500°C); (2) os produtos dela obtidos apresentam uma ampla 

distribuição de massas moleculares – o que requer tratamento dos gases de combustão a fim 

de controlar a emissão de produtos tóxicos (principalmente as dioxinas e furanos); e (3) Os 

produtos obtidos da degradação térmica de poliolefinas (o principal componente do resíduo 

plástico) normalmente apresentam baixa seletividade para formação de produtos de maior 

valor econômico.  

A degradação catalítica, por outro lado, não necessita enfrentar estes problemas. 

Utilizando um catalisador com propriedades adequadas é perfeitamente possível: (1) reduzir a 

temperatura da reação; (2) restringir a distribuição dos produtos; e (3) otimizar a produção de 

produtos de maior valor econômico (OHKITA et al., 1993; AGUADO, 2008a,b). 

Há diversas obras especializadas sobre o uso de catalisadores ácidos na degradação de 

poliolefinas para produzir combustíveis. A maioria delas dedica-se ao estudo dos 

catalisadores sílica-alumina (AGUADO, 2008a; OHKITA et al., 1993; UEMICHI et al., 

1999) e zeólitas (MANOS et al., 2000a,b; AGUADO,  2008a,b). Nesta pesquisa dedicaremos 

especificamente a categoria de Zeólita conhecida como ZSM-12. 

 A ZSM12 é uma zeólita sintetizada com alta razão de Si/Al que apresenta estrutura 

unidimensional formada por poros do sistema elíptico abertos com diâmetros de 5,5 x 5,9 Å 
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(MEIER et al., 1996). [Apesar da sua utilização como catalisador ácido em várias reações de 

conversão de hidrocarbonetos, tais como, reforma, conforme Zhang e Smirniotis (1998a), e 

hidrocraqueamento de acordo com Zhang e Smirniotis (1999b)], a zeólita ZSM-12 ainda não 

foi utilizada em reações de degradação de polímeros para produção de hidrocarbonetos. 

A combinação das técnicas pirólise acoplada, cromatografia a gás e espectrometria de 

massa (Py-GC-MS) vem sendo cada vez mais empregada na análise de polímeros. Dentre as 

principais vantagens da combinação destas técnicas podemos citar a separação cromatográfica 

direta dos vapores produzidos no processo de pirólise, bem como sua identificação e 

quantificação por meio da espectrometria de massa. Logo, é possível empregar Py-GC-MS 

para verificar a influência da ação dos catalisadores sobre a natureza dos produtos gerados 

durante a degradação dos materiais poliméricos (SERRANO et al., 2005; BLAZSÓ, 2005; 

FERNANDES e ARAÚJO, 2002). 

Neste trabalho investigamos a degradação catalítica de polietileno de alta densidade 

(PEAD) empregando a zeólita HZSM-12 com diferentes razões de Si/Al. Esta classe de 

catalisadores com proporções variáveis de Si/Al pode apresentar diferentes propriedades 

ácidas e conseqüente variação em sua atividade catalítica. Portanto, o principal objetivo deste 

trabalho é verificar a influência da acidez do catalisador sobre sua atividade na reação de 

degradação catalítica de PEAD. 

Para quantificar a influência da acidez da zeólita na atividade catalítica de degradação 

do PEAD, foi realizada uma série de experimentos termogravimétricos. Primeiramente, 

utilizamos amostras puras de PEAD e, ulteriormente, misturas contendo 50% de PEAD e 50% 

de HZSM-12, em peso. Estas análises foram realizadas submetendo as amostras a diferentes 

taxas de aquecimento, e sob os resultados foi aplicado o modelo cinético não-isotérmico 

proposto por Vyazovkin (1985, 1992, 1996 e 1999). Este modelo permite determinar a 

energia de ativação de reações complexas. Tais como a degradação de polímeros a partir da 

conversão dos dados de reação que foram obtidos por aquecimento das amostras. Isto, claro, 

com diferentes taxas de aquecimento. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Geral 

 

 

Neste trabalho, buscou-se estudar o efeito da zeólita HZSM-12 com diferentes razões 

na degradação catalítica do PEAD, a fim de obter frações mais leves, e de maior valor 

agregado. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

 

• Sintetizar hidrotermicamente a ZSM-12 com diferentes concentrações de sítios   

ácidos; 

• Caracterizar os materiais sintetizados por Difração de Raios-X (XRD), 

Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 

Determinar Tamanho Médio das Partículas, Fluorescência de Raios-X por Energia 

Dispersiva (XRF), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Área superficial 

específica através de adsorção de N2 por modelo BET; 

• Avaliar acidez destes materiais através da termodessorção de n-butilamina via 

Análise Termogravimétrica (TGA); 

• Investigar a reação de degradação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) na 

presença de HZSM-12, com diferentes concentrações de sítios ácidos, através da 

termogravimetria e pirólise acoplado à cromatografia à gás e ao espectrômetro de 

massa (Py-GC-MS); 

• Avaliar de modo quantitativo o desempenho da degradação catalítica do PEAD com 

o uso do modelo não-isotérmico proposto por Vyazovkin através da conversão e da 

energia de ativação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 NECESSIDADE DO ESTUDO 

 

 

Durante a última década com o aumento da população mundial, o consumo de 

componentes plásticos conduziu um aumento vertiginoso em nossa sociedade. Isto está 

associado à necessidade da sociedade adotar melhores condições na qualidade de vida, já que 

o plástico devido a sua versatilidade, conveniência e baixo preço; se tornou um ingrediente 

essencial para vida diária e sendo usado em uma variedade de aplicações para embalagens e 

outros fins (SINGH, 2008). As Figuras 2.1 e 2.2 nos mostram o amplo campo de 

aplicabilidade deste produto no Brasil e na Europa, respectivamente. 

 

 

Figura 2.1 – Segmentação do mercado plástico no Brasil em 2006 (Fonte: Dieese 2007/2008 – Setor 
Plástico). 

 

A necessidade e crescimento desses setores, fez com que a demanda por esses 

materiais venha crescer cada vez mais com o passar dos anos. Segundo Angyal (2007), “mais 

de 150 milhões de toneladas de plásticos foram produzidos no mundo”. Contudo, dados mais 

recentes publicados em 2008 pela Plastic Europe Market Research Group (PEMRG) , nos 

afigura que essa demanda chega a 260 milhões de toneladas. (Figura 2.3). 
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 Figura 2.2 – Demanda divida por seguimento de uso [Fonte: PlasticEurope Market Research Group 
(PEMRG)]. 

 

 

Figura 2.3 – Produção de Plástico no mundo e na Europa entre 1950-2007 - Incluindo Termoplásticos, 
poliuretanas, Thermosets, Elastômeros, Adesivos, revestimentos e vedantes e PP-Fibras; Não incluído-PET, PA-

Polyacryl, e-Fibras. [Fonte: Plastic Europe Market Research Group (PEMRG)]. 

 

Com isso temos uma grande quantidade de resíduo que necessita de uma gestão 

adequada de modo a evitar danos ao meio ambiente, e também para uma correta valorização 

deste lixo. Portanto, uma política adequada para gestão desses resíduos tornou-se um grande 
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desafio atual, já que esses subprodutos são inevitáveis de acordo com dados expostos 

anteriormente. 

 Segundo Aguado (2007), a maior demanda é em poliolefinas, particularmente o 

polietileno de baixa e alta densidade, que representam 34% de todos os plásticos consumidos. 

A partir desses dados, percebe-se que a geração de resíduo plástico sem reciclagem ou 

valorização energética, constitui uma perda de material e energia que impõe custos 

econômicos e sociais para sociedade, se tornando um crescente problema social 

(ZSIGRAIOVA, 2009).  

Em 2008 as instituições da União Européia chegaram a um consenso na Waste 

Framework Directive (WFD), sobre a gestão dos resíduos plásticos. A WFD estabelece um 

quadro ou hierarquia para a condução dos resíduos plásticos de modo a minimizar o impacto 

ambiental de acordo com a seguinte ordem: redução de resíduos, reutilização, reciclagem, 

recuperação energética, e disposição em aterros (The Compelling Facts About Plastics 2007, 

pág. 11). Mas segundo Aguado et al (2008a), a minimização de resíduos e reutilização são 

opções com pouca aplicabilidade, devido a qualidade do material recuperado ser bem inferior 

ao material de origem. Já a reciclagem e a recuperação energética, são alternativas a serem 

consideradas. A recuperação energética através da incineração, a priori, parece ser uma 

alternativa adequada, já que o resíduo plástico possui um alto conteúdo energético em sua 

composição (semelhante ao petróleo, cerca de 2 vezes em relação ao carvão). Contudo, essa 

rota tem sido questionada por produzir componentes muito tóxicos (por exemplo; as dioxinas 

e furanos), e a purificação desses gases vem a torna-se muito onerosa. A destinação destes 

resíduos pós-consumo em aterros, dentre as alternativas apresentadas, é a menos desejada 

(AGUADO, 2008a). 

A partir dessa conjuntura de fatores, a degradação catalítica surgiu como uma solução 

viável para esse problema. Pois ela não enfrenta problemas como que enfrentaríamos com a 

incineração. Dentre as vantagens que poderíamos apresentar diante do processo térmico 

seriam: (i) a degradação catalítica ocorre em menor temperatura, o que acarretaria menor 

consumo de energia; (ii) a seletividade de forma inerente a determinados tipos de 

catalisadores permitiria a formação de produtos de maior valor agregado, como por exemplo 

alguns derivados do petróleo, e assim evitaríamos a produção de componentes tóxicos ao 

meio ambiente. 

Uma outra grande vantagem apresentada por essa alternativa, seria produção produtos 

químicos derivados do petróleo, principalmente combustíveis líquidos, a partir de uma fonte 

alternativa, abundante e barata. Logo, a produção de combustíveis, e demais insumos 
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petroquímicos, a partir de fontes alternativas ao petróleo mostra-se bastante atrativa 

comercialmente, já que aquisição do petróleo apresenta algumas dificuldades e seu 

fornecimento acha-se condicionado a diversos fatores políticos e sócio-econômicos, Liu 

(2008), e suas reservas mundiais limitadas (não-renováveis). 

 

 

2.2 PROCESSOS CATALÍTICOS  

 

 

Já vimos que a utilização de catalisadores nos permite um melhor desempenho na 

degradação de materiais plásticos em relação ao processo térmico. Vimos também que dois 

efeitos positivos são destacados inicialmente pela incorporação de um catalisador na reação: 

(i) a redução na temperatura de craqueamento, e (ii) um controle adequado na seletividade dos 

produtos de modo a permitir a formação de produtos mais valiosos. 

A fim de deixar o leitor mais inteirado com o assunto, agora cabe-nos conceituar o que 

seria catálise e catalisador propriamente dito. 

Catálise: Fenômeno. A ciência que estuda a utilização de catalisadores e de processos 

catalíticos.  

Catalisador: Substância que altera a velocidade da reação química, sem ser consumido 

apreciavelmente. Um catalisador altera a cinética de uma reação, mas não a termodinâmica, 

ou seja, não altera a posição do equilíbrio nem a condição de viabilidade (ΔG) (CIOLA, 

1981). 

 Os catalisadores de craqueamento de plástico podem ser de dois tipos; homogêneo ou 

heterogêneo, embora o primeiro mencionado não seja de uso habitual nesse processo. Por 

definição, a catálise homogênea se dar quando o sistema reacional apresenta apenas uma 

única fase. Os sistemas homogêneos se baseiam principalmente em centro Ácidos de Lewis, 

como por exemplo, o tricloreto de alumínio e o tetracloroaluminato. Aguado e colaboradores 

(2008a) em seu review, comentam sobre a degradação de polietileno com AlCl3 a 370°C, que 

resultou na formação de hidrocarbonetos gasosos (88%), cujo os principais componentes 

foram isobutano (42%) e isobuteno (22%), e quantidades insignificantes de hidrocarbonetos 

mais pesados do que o C5. Ainda em seu review, é reportado o uso de um líquido iônico, 

como o cloreto de 1-etil-3-metilimidazolium, que também é utilizado como solvente para o 

craqueamento catalítico de polietileno associado ao AlCl3. Nota-se que a adição deste 

solvente tem como objetivo produzir uma fonte super Ácidas de Brønsted. Esse sistema levou 
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a formação de alquenos leves (C3-C5) e alcanos cíclicos como componente majoritário 

(IVANOVA, 1990 apud AGUADO, 2008a). Porém, os sistemas homogêneos são limitados 

por vários inconvenientes, dentre os quais podemos mencionar: 

 

(i) Dispendiosos processos de separação e recuperação do catalisador         

empregado; 

(ii) Problemas de corrosão dos reatores quando catalisadores e/ou solventes ácidos 

são utilizados; 

(iii) O alto custo no tratamento dos resíduos líquidos tóxicos, obtidos após a 

separação, reciclagem e regeneração do catalisador; 

(iv) A possibilidade de contaminação dos produtos pelo catalisador; 

 

No entanto, a catálise heterogênea onde o catalisador e o reagente estão em fases 

diferentes, (usualmente o catalisador é um sólido e os reagentes e produtos estão em uma fase 

fluida) apresenta vantagens que sobrepuja as dificuldades mencionadas acima, dentre elas 

podemos mencionar (CAVANI, 1997): 

(i) Fácil separação entre o catalisador e demais fases do sistema reacional; 

(ii) Não danifica os reatores utilizados no processo; 

(iii) Fácil regeneração; 

(iv) A possibilidade de contaminação dos produtos pelo catalisador é eliminada, já 

que os produtos e catalisador estão em fases distintas. 

Daí é fácil entender por quer muitos trabalhos descritos na literatura empregam 

materiais zeolíticos e materiais mesoporosos para degradação catalítica de resíduo plástico, 

dentre os quais podemos mencionar: (a) a sílica-alumina, (b) as zeólitas convencionais 

(HZSM-5, HBeta, HY, etc), (c) catalisadores FCC , (d) catalisadores meso-estruturados 

(MCM-41,  Al-SBA-15), (e) zeólitas com porosidade hierárquica e nanocristalina, (f) sólidos 

superácidos (ZrO2/SO42-), (i) catalisadores à base de metais e a (j) base de óxidos (BaO, K2O) 

(AGUADO, 2008a).  

As zeólitas são os catalisadores mais empregados nesse processo, e em nosso caso 

particular, foi utilizado a zeólita ZSM-12 como catalisador de craqueamento. Mas antes 

tratarmos sobre craqueamento catalítico de Polietileno, iremos conceituar essa classe de 

catalisadores. 
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2.3 ZEÓLITAS 

 

 

2.3.1 Definição 

 

 

As zeólitas são alumino silicatos cristalinos com um esqueleto formado pela 

combinação tridimensional de tetraedros TO4 (T = Si, Al) unidos entre si através de átomos de 

oxigênio comuns. A fórmula química por célula unitária pode ser definida como (BRECK, 

1974; WEITKAMP, 2000; ARAUJO, 1999): 

 

 

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

 

 

Onde: 

M é o cátion que pode ser trocado, geralmente são íons dos grupos 1 e 2, embora 

outros metais, não-metais e cátions orgânicos possam também serem usados para 

balancear a carga da estrutura; 

n é a valência do cátion; 

(x+y) é o número total de tetraedros por célula unitária; 

w representa o número total de moléculas de água. 

 

Nessa estrutura, a unidade estrutural básica ou unidade primária de construção é a 

configuração tetraédrica de quatro átomos de oxigênio arredor de um átomo central (TO4). É 

difícil conceber a construção de uma estrutura espacial contínua sumamente complexa através 

de uma simples combinação de tetraedros de SiO4 e AlO4. A formação das mesmas pode ser 

visualizada mais facilmente através da existência de unidades estruturais comuns ou unidades 

secundárias de construção (SBU), originadas da união de tetraedros. A combinação mais 

simples dessas unidades finitas (anéis ou poliedros) conduzirá as diferentes estruturas 

cristalinas das zeólitas. Em alguns casos, as estruturas zeolíticas podem ser descritas mais 

facilmente através da união das unidades secundárias sob a forma de algumas unidades 

poliédricas, tais como: cubo-octaedro distorcido, octaedro distorcido, anéis duplos de seis e 
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oito tetraédros (D6R e D8R), anéis simples de tetraedros, etc. (BRECK, 1974; SMITH, 1984). 

 A Figura 2.4 mostra algumas unidades construtoras de diferentes estruturas zeolíticas.  

 

 
Figura 2.4 – Unidades construtoras para diferentes estruturas zeolíticas. 

 

 

A estrutura das zeólitas apresenta canais e cavidades que podem ser atingidos através 

de aberturas ou poros característico de cada material zeolítico. Diz-se que essas aberturas, 

canais e cavidades são de dimensões moleculares (3-13 Å). Dentro desses canais e cavidades 

se encontram os eventuais cátions de compensação, moléculas de água e outros adsorbatos e 

sais. Os canais e cavidades conferem as zeólitas uma estrutura microporosa, que faz com que 

esses materiais apresentem uma superfície interna extremamente grande quando comparada 

com sua superfície externa. A microporosidade desses sólidos é aberta e a estrutura permite a 

transferência de matéria entre o espaço intracristalino e o meio que a rodeia. Entretanto, essa 

transferência é limitada pelo diâmetro dos poros da zeólita, já que somente poderão ingressar 

ou sair do espaço intracristalino aquelas moléculas cujas dimensões sejam inferiores a um 

valor crítico, a qual varia de acordo com o tipo de zeólita (SMITH, 1984; WEITKAMP, 

2000). 

Uma das principais características da estrutura zeolítica é a uniformidade do tamanho 

dos poros, em virtude de apresentarem um elevado grau de cristalinidade. Os adsorventes e 

materiais trocadores de íons, usualmente empregados, são sólidos amorfos, possuindo uma 
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estrutura caótica e com poros de diâmetro variável. Assim, por exemplo, alumina, carvão 

ativo e sílica gel tem poros com diâmetros pequenos (20 a 30 Å) e diâmetros grandes (500 a 

1500 Å). Na grande maioria dos casos, a distribuição do diâmetro dos poros desses materiais 

corresponde a uma distribuição Gaussiana, em contraste nítido com a distribuição do diâmetro 

dos poros do sistema zeolítico. Logo, essa propriedade resulta em uma maior seletividade, em 

relação ao tamanho, para as zeólitas em comparação com outras peneiras moleculares 

disponíveis comercialmente (WEITKAMP, 2000). 

 A utilização das propriedades catalíticas das zeólitas depende de três fatores: 

 

i) A estrutura cristalina regular e a uniformidade no tamanho dos poros; 

ii) A presença de grupos hidroxilas fortemente ácidos, os quais podem iniciar as 

reações de íon-carbônio; 

iii) A presença de um campo eletrostático forte na vizinhança dos cátions, os quais 

podem, portanto, induzir a reatividade das moléculas reagentes. 

Esses minerais podem ocorrer de várias maneiras na natureza, mas as classes faujasita, 

mordernita e mobil five são os mais utilizados como catalisadores. 

 

 

2.3.2 Síntese hidrotérmica de zeólitas 

 

 

O método de síntese hidrotérmica é bastante utilizado para a obtenção de materiais 

cristalinos, especificamente zeólitas e outros minerais formados por silicatos. Este processo de 

cristalização ocorre, no caso de zeólitas, a temperaturas na faixa de 100-200°C, em meio 

aquoso e a pressão autógena, ou seja, a uma pressão equivalente a pressão de vapor saturado 

da água na temperatura da síntese (BRECK, 1974). Sendo que, a maioria das fases cristalinas 

obtidas nestas condições são metaestáveis e se o tempo de cristalização não for suficiente para 

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

estabilidade relativa. 

Os principais fatores que influenciam a cristalização das zeólitas são: composição da 

mistura reacional, temperatura e tempo. Valores de temperaturas elevadas geralmente levam à 

formação de fases condensadas. Um ótimo tempo de cristalização pode variar de algumas 

horas a semanas. Através da identificação e escolha dos parâmetros ideais de síntese, é 

possível obter uma determinada fase cristalina com alto grau de pureza (SZOSTAK, 1989). 
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Os materiais precursores normalmente utilizados na síntese das zeólitas são: como 

fonte de silício (tetraetil-ortosilicato, sílica coloidal - solução coloidal contendo de 30 a 40% 

de SiO2 em água, sílica amorfa - SiO2 com alta área específica e silicato de sódio), como fonte 

de alumínio (alcóxido de alumínio, pseudobohemita, nitrato de alumínio, aluminato de sódio) 

como fonte de Sódio (hidróxido de sódio, aluminato de sódio) e um direcionador estrutural 

(geralmente aminas e cátions de amônio quaternário). A adição de moléculas orgânicas como 

aminas e cátions quaternário de amônio, tem como objetivo a formação de determinados tipos 

de estruturas cristalinas, estas moléculas interagem com as espécies silicáticas presentes no 

gel de síntese favorecendo o crescimento de uma determinada fase cristalina. 

A zeólita ZSM-12 é um membro da família pentasil, um tipo de zeólita sintética 

desenvolvida pela Mobil Co., sendo as primeiras zeólitas a apresentar estruturas com anéis de 

cinco tetraedros como unidade básica de formação de suas redes cristalinas.  

A zeólita ZSM-12 possui uma estrutura com poros unidimensionais de abertura 

elíptica formadas por anéis de 12 tetraedros TO4, com diâmetro de 5,7 x 6,1 Å (Figura 2.5) 

sendo considerada por Meier (1996), uma zeólita de poros grandes. 

A zeólita ZSM-12 pode ser sintetizada hidrotermalmente a partir de um hidrogel 

contendo sílica e alumina em meio muito básico (pH > 12), um metal alcalino (geralmente 

Na) na presença de um direcionador orgânico específico (tetraetilamônio ou 

metiltrietilamônio), na faixa de temperatura de 130 a 160°C por um período de 120-180 horas 

(CHU & KUEHL, 1980; ERNST, et al., 1987). 

 

 

2.3.3 Zeólita com estrutura do tipo ZSM-12 

 

 

A zeólita ZSM-12 é uma zeólita sintética desenvolvida pela Mobil Co., que cristaliza 

com simetria monoclínica, grupo espacial C2/c (Nº 15). A composição química pode ser 

expressa de acordo com fórmula geral Nan[AlnSi56-nO112]wH2O.mM; onde: n < 5, w < 8, m < 

4 e M = direcionador orgânico. A estrutura desta zeólita pode ser vista na Figura 2.6. Essa 

estrutura possui poros unidimensionais de abertura elíptica formados por 12 tetraedros TO4, 

com diâmetro de 5,7 x 6,1 Å sendo considerada uma zeólita de poros grandes (WEITKAMP, 

2000; MEIER,1996; KINSKI et al., 2002). A zeólita ZSM-12 foi uma das primeiras zeólitas 

da família pentasil a apresentar estruturas com anéis de cinco tetraedros como unidade básica 
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de formação de suas redes cristalinas. Os membros mais conhecidos dessa família são a ZSM-

5 (MFI), ZSM-11 (MEL), e a ZSM-12 (MTW) (SZOSTAK, 1989).  

 
Figura 2.5 – Estrutura da zeólita ZSM-12 mostrando os canais com 12 tetraédros. 

 

 
Figura 2.6 – Sistema de poros da zeólita ZSM-12: cavidade do anel de 12 tetraédros. 

 

 

2.4 CRAQUEAMENTO CATALÍTICO DE POLIETILENO SOBRE ZEÓLITAS 

 

 

Uma das principais características da estrutura zeolítica é a uniformidade do tamanho 

dos poros, e isso é em virtude destes apresentarem um elevado grau de cristalinidade. De 

acordo com Rouquerol (1994), a abertura destes canais porosos, que podem variar entre 0,4 – 
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2,0 nm, confere uma propriedade de peneiramento molecular que permite a seletividade 

baseado no diâmetro cinético das moléculas, ou seja, permitindo que moléculas pequenas o 

suficiente entrem nos canais e sofram reações, e excluindo moléculas maiores. A Figura 2.7 a 

seguir demonstra alguns tipos de seletividade inerente a essa classe de catalisadores. 

 

 
Figura 2.7 – Tipos de seletividade de forma para as peneiras moleculares (LUNA e SCHUCHARDT, 2001). 

 

Tais propriedades dão destaque nos processos em que os envolve. Sua estrutura de 

poros regular e bem definida que pode ser do tipo unidimensional, bidimensional ou 

tridimensional em combinação com os sítios ativos dentro (no interior dos poros) e fora (na 

superfície) da estrutura cristalina permite um grau de controle sobre reações catalíticas, que 

não é obtido com a γ-alumina e outros catalisadores não cristalinos por serem sólidos 

amorfos, possuindo assim uma estrutura caótica e com poros de diâmetro variável. O sítio 

ativo mencionado são pontos específicos onde ocorrem as reações químicas, e isto advêm da 

presença do alumínio que confere a propriedade Ácida de Bronsted e/ou de Lewis ao 

catalisador. 

Aguardo e colaboradores (2008a), ao avaliarem diferentes tipos de sólidos ácidos 

microporosos, mesoporosos e sílica amorfa na degradação de polietileno de alta densidade 
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(PEAD), observaram que acidez e diâmetro dos poros são características significativas na 

conversão e seletividade desta reação. Foi observado que apesar do AlMCM-41 apresentar 

poros maiores do que a HZSM-5, este mostrou-se um menor grau de conversão do que a 

HZSM-5 no craqueamento do PEAD (Tabela 2.1). Isso em virtude de sua acidez ser bem 

inferior a HZSM-5. Este fato é confirmado a partir dos dados apresentados em uma tabela no 

seu trabalho, onde observamos que a temperatura de dessorção de NH3 para HZSM-5 ocorre 

em maior temperatura. A partir disto, pode-se concluir que os sítios ácidos dessa zeólita são 

de maior força. 

 

 
Tabela 2.1-Craqueamento catalítico de PEAD (400°C, 0,5 h, plástico/catalisador, 18 w/w) (AGUADO, 2008). 

                                  Seletividade dos Produtos (%)                

 

Catalisador 

Conv. 

(%)  

C1-C4 

Paraf. 

C2-C4 

Olef. 

 

C5-C12 

 

C13-C22 

 

C23-C40 

MCM‐41  35,2 14,6 20,0 52,6 12,6 0,2 

SiO2-Al2O3 9,2 15,9 19,6 50,1 13,1 1,3 

ZSM‐5  96,4 13,2 38,9 46,3 1,5 0,1 

 

 

Entretanto, ao avaliarem esses mesmos catalisadores no craqueamento do 

Polipropileno (PP), o AlMCM-41 apresentou um maior grau de conversão, cerca de 99%, 

enquanto que a HZSM-5 foi de apenas 11,3% (Tabela 2.2). Aguado e colaboradores 

atribuíram esse fenômeno a efeitos de impedimentos estéricos proveniente das moléculas 

volumosas do PP, que não são capazes de se difundir para o interior dos poros da HZSM-5 e 

ali sofrerem reações de craqueamento.  Somente os sítios ácidos localizados na superfície 

externa desta zeólita, são acessíveis as moléculas de PP. Contudo, é relatados em seu trabalho 

que há um número pequeno destes sítios na superfície externa. 

Lee e colaboradores (2008) ao realizarem um estudos semelhante de degradação de 

PEAD sobre zeólitas betas com diferentes tamanhos de cristalitos, verificaram que esse fator é 

de grande importância na atividade e seletividade dos produtos. Uma zeólita com tamanho de 

cristalitos menor, possui uma superfície externa maior. Com isso é observado que nanocristais 

de zeólitas leva um aumento na população de centros ácidos na superfície externa, que são 

acessíveis as macromoléculas do polímero.  
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Tabela 2.2–Craqueamento catalítico de PP (400°C, 0,5 h, plástico/catalisador, 36 w/w) (AGUADO, 2008 ) 

                                  Seletividade dos Produtos (%)                

 

Catalisador 

Conv. 

(%)  

C1-C4 

Paraf. 

C2-C4 

Olef. 

 

C5-C12 

 

C13-C22 

 

C23-C40 

MCM‐41  99,2 3,9 10,7 65,0 20,0 0,4 

SiO2-Al2O3 47,9 4,0 9,8 51,5 34,1 0,6 

ZSM‐5  11,3 22,3 27,0 50,0 0,7 0,0 

 

A partir disto, eles verificaram que apesar HBETA nanocristalina (HBeta-AI) possui 

uma acidez menor em relação a HZSM-5 também estudada em seu trabalho, o diâmetro de 

poro  maior que a HZSM-5 e tamanho de cristalitos menor, proporcionaram um menor grau 

de craqueamento no interior dos poros que resultou numa conversão de hidrocarbonetos de 

cadeia mais longa em comparação com a HZSM-5 (ver Figura 2.8), bem como um 

rendimento semelhante (Figura 2.9) a HZSM-5. 

 

Figura 2.8–Rendimento dos produtos gasosos e líquidos proveniente da degradação do PEAD sobre 3 
pares de zeólita H-beta com razões Si/Al similares, mas diferentes tamanhos de cristalitos, após 60 min. de 
reação a 380°C e razão PEAD/catalisador = 10 g/0,1 g.  Os dados da HZSM-5 com razão Si/Al = 25 estão 

incluídos a título de comparação (LEE, 2008). 
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Figura. 2.9–Distribuição dos produtos da fase líquida obtidos a partir da degradação PEAD sobre (a) Hbeta-AI, 

(b) Hbeta-AII, and (c) H-ZSM-5 a 380°C e PEAD/catalisador = 10 g/0,1 g. Após 60 min. De reação (LEE, 
2008). 

 

Essa propriedade de tamanho de cristalitos vem então a favorecer outras reações, tais 

como oligomerização, ciclização e aromatização que conduzem a formação de 

hidrocarbonetos de cadeia mais longa, ou seja, em maior grau entre C6-C12 como é 

demonstrado na figura acima. 

Daí fica fácil entender porque recentemente tem-se estudado novas estratégias de 

síntese de modo a obter-se cristais de zeólitas em escala nanométrica e com uma porosidade 

secundária (porosidade hierárquica) (AGUADO, 2008c;  MINTOVA, 2006). 

 Estes tipos de materiais possuem propriedades texturais melhoradas em relação as 

zeólitas comumentemente utilizadas, e tais fatores afetam de modo positivo o desempenho 

deste catalisador em reações envolvendo moléculas volumosas.  

Até aqui falamos de algumas propriedades destes materiais, tais como composição 

química, acidez, cristalinidade, porosidade e etc. A seguir, descreveremos quais 

procedimentos experimentais são realizados a fim de obter informações destes materiais 

sólidos. 
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2.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

 

2.5.1 Determinação da composição química 

 

 

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. Os elementos 

comumente detectados estão no intervalo entre o sódio a urânio. Os elementos mais leves 

também podem ser detectados utilizando-se instrumentação especial. A emissão característica 

é resultante da excitação dos elementos da amostra por uma fonte de raios-X. A fluorescência 

emitida por elementos presentes na amostra incide em um detector com um circuito eletrônico 

associado que resolve a energia dos fótons incidentes com precisão suficiente para fornecer 

uma distribuição espectral de intensidades versus energia. Analisadores multicanal 

computadorizados são utilizados para adquirir, mostrar o espectro e realizar a análise dos 

dados. Os limites de detecção em materiais sólidos é tipicamente da ordem de algumas partes 

por milhão, mas a obtenção destes resultados depende de alguns fatores como o elemento 

sobre análise e a composição da matriz de átomos. O EDX (difração de raios-X com energia 

dispersiva) é um sistema FRX de energia dispersiva, isto significa que os raios-X são 

detectados através de um detector (semicondutor) o qual permite análises simultâneas multi-

elementar possibilitando uma análise extremamente rápida na faixa de ppm.  
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2.5.2 Difração de Raios-X pelo método do pó (DRX) 

 

 

As propriedades cristalográficas de zeólitas é avaliada por difração de Raios – X. Este 

método é o mais direto para avaliar o grau de cristalinidade de um retículo. Essa técnica 

começou a ser explorada quando em 1895 por William Röntgen. Posteriormente o físico Max 

Von Laue pode concluir a partir dos estudos de Ewald, que envolvia aspectos da propagação 

da luz em cristais, que o modelo teórico de Ewald para os cristais consistia em pequenos 

osciladores espaçados periodicamente em três dimensões, com distâncias da ordem de 10-8cm. 

Dos experimentos de Röntgen, Laue tinha idéia que o comprimento de onda dos Raios – X 

era dessa ordem. Portanto, ele pode concluir que um cristal serviria como uma grade ideal 

para a difração dos Raios – X. A partir disso, Laue realizou experimentos a fim detectar o 

fenômeno, e em 1912 Laue conseguiu obter o primeiro diagrama de difração, utilizando o 

sulfato de cobre. Aplicando seus conhecimentos sobre a difração da luz por grades de uma e 

duas dimensões, Laue formulou uma teoria de Difração de Raios – X para estruturas 

tridimensionais (cristais), obtendo assim o prêmio Nobel de Física em 1912. Atualmente os 

Raios – X são definidos como radiações eletromagnéticas cujo comprimento de onda varia de 

0,1 a 100 Å. Com isso a técnica atualmente é bastante utilizada a fim de obter e estudar as 

propriedades de um determinado material. Dentre as suas aplicações, podemos citar: 

 

a) Determinação da estrutura cristalina e grau de cristalinidade; 

b) Identificação e análise quantitativa de fases; 

c) Determinação de parâmetros da cela unitária; 

d) Determinação da textura e tamanho dos cristalitos. 

 

O material pode ser analisado na forma de sólidos em pó, monocristais, matrizes, 

folhas e fibras. Apesar de ser bastante empregada em catálise, principalmente para 

determinação da estrutura cristalina dos materiais sintetizados, a técnica apresenta também as 

suas limitações, dentre elas: 

 

a) Picos sobrepostos podem atrasar a identificação na análise quantitativa. 

b) Efeitos de Matriz: materiais fortemente difratados podem encobrir os fracamente 

difratados. 
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c) Amostras fluorescentes podem elevar a linha de difração ou pode causar saturação 

em certos tipos de detectores. 

 

A difração de raios X pelo método do pó é utilizada na identificação de sólidos que 

dificilmente são preparados na forma de monocristais. O método consiste basicamente em 

uniformizar a amostra de modo a torná-la um pó fino e homogêneo. Quando este pó é 

colocado no porta-amostra, um grande número de pequenos cristálites é orientado em todas as 

direções possíveis. Desta forma, quando um feixe de raios X atravessa o material e um grande 

número de partículas estão orientadas de tal modo que a condição de Bragg para reflexão de 

cada possível distância interplanar é obedecida eq. 1 (SKOOG, 2002). 

 

 

 nλ = 2dsin(θ)                                                                                                                            (1) 

 

 

Onde n é a ordem de reflexão (n = {1,2,3,...}), λ é o comprimento de onda, d é a 

distância interplanar e θ é o ângulo de incidência entre os planos reticulados. A equação (1) 

pode ser obtida pela análise matemática da Figura 2.10 que representa um plano cristalino. 

 

 

 

Figura 2.10 – Esquema representativo para formulação da lei de Bragg. 
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O padrão de difração de um material, compreendendo posições e intensidades das 

linhas de difração, é uma propriedade física fundamental da substância, servindo não só para a 

identificação, mas também para o estudo de diversas propriedades de sua estrutura cristalina. 

Os difratogramas de raios X de materiais microporosos sintetizado via cristalização 

hidrotérmica, tais como as zeólitas, são geralmente obtidos na faixa de 2θ de 5 a 40 graus. 

Nesta faixa ocorrem os picos mais intensos e característicos das estruturas destas peneiras 

moleculares. Os picos em valores de 2θ maiores que 40 graus são pouco intensos. 

Dependendo do nível de cristalinidade podem não ser observados. Portanto, para as análises 

de rotina de identificação de peneiras moleculares por difração de raios X, a faixa de 

varredura pode ser limitada a valores de 2θ entre 5 e 40 graus (SZOSTAK, 1989). 

Através da técnica de DRX também é possível determinar os diâmetros médios de 

partículas nanométricas em materiais policristalinos. Neste caso a expressão utilizada é a lei 

de Scherrer (Cullity, 1978). Este método é aplicável para materiais cristalinos com dimensões 

entre 3 e 50 nm (ANDERSON e PRATT, 1985). A equação de Scherrer pode ser expressa 

por:   

 

                                                                                                (2) 

 

 

Onde : d(hkl) é a dimensão do cristal perpendicular ao plano (hkl); K é a constante de 

Scherrer que relaciona a forma dos cristalitos e ao modo como B1/2 e d(hkl) são definidos (para 

partículas esféricas K = 0,89); λ é o comprimento de onda da radiação CuKα (0,15418 nm); 

Cos(Ө(hkl)) é o cosseno da metade do ângulo de difração 2Ө e B1/2 é a largura a meia altura 

corrigida da linha de difração expressa em radianos. Pelo principio de Scherrer o tamanho da 

partícula é inversamente proporcional ao alargamento do pico de difração, logo quanto mais 

largo o pico, menor o tamanho da partícula e quanto menos largo o pico maior será a 

partícula. No entanto existe um outro tipo de alargamento na linha de difração que ocorre 

devido a problemas experimentais, como divergência do feixe incidente, largura da fonte de 

raios-X e ao fato de não ser realmente monocromática. Estes efeitos ocasionam um outro tipo 

de alargamento extra do equipamento B1/2(equip) que deve ser subtraído do alargamento 

observado B1/2(obs) afim de se encontrar o alargamento a meia altura corrigido B1/2 (B1/2 = 

(B1/2(obs)
2 - B1/2(equp)

2)1/2). Para se encontrar B1/2(equip) é realizado uma análise de DRX de um 

padrão cristalino com baixa velocidade de varredura (<0,5°.min-1). O tamanho médio das 

)(
.
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partículas do padrão deve exceder 100 nm de modo que o pico seja o menos largo possível e 

através disso se considerar o alargamento obtido referente apenas por problemas 

experimentais. 

 

 

2.5.3 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FTIR) 

 

 

A Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) é 

uma das mais comuns técnicas de caracterização mais comuns, que permite caracterizar uma 

ampla faixa de compostos inorgânicos e orgânicos. Esta se baseia fundamentalmente em 

medir a absorção em freqüências de infravermelho de uma amostra posicionada na direção do 

feixe de radiação infravermelha. As radiações infravermelhas apresentam comprimentos de 

onda típicos que variam 0,78 a 1000 μm e números de onda variando de 13000 a 10 cm-1. O 

número de onda pode ser definido como o recíproco do comprimento de onda (SETTLE, 

1997). 

Os espectros de infravermelho são gráficos apresentados sob a forma de número de 

onda ou comprimento de onda (eixo das abscissas) versus absorbância ou transmitância (eixo 

das ordenadas). A absorbância e a transmitância estão relacionadas entre si pela Equação. 3. 

 

Ab = log(1/Tr)                                                                                                                        (3) 

 

As principais aplicações para esta técnica são: 

 

a) Identificação de todos os tipos de compostos orgânicos e muitos tipos de   

compostos inorgânicos; 

b) Determinação de grupos funcionais em substâncias orgânicas; 

c) Quanto a natureza da rede cristalina de um sólido: o tipo de estrutura, mudanças 

estruturais devido a tratamento térmico, acompanhamento de cristalização; 

d) Identificação de componentes de reação e estudo cinético das reações. 

 

Esta técnica de caracterização permite analisar amostras sólidas, líquidas e gases. Para 

sólidos é desejável se trabalhar com cerca de 10 a 50 mg sendo 10 μg o mínimo requerido 

para se diluir de 1-3 % numa matriz transparente (como por exemplo: KBr). Para líquidos 
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usa-se geralmente na faixa de 0,5 μL e gases cerca de 50 ppm são requeridos. Essas 

quantidades são padrões e que podem variar dependendo do tipo do equipamento (SETTLE, 

1997). 

 

 

2.5.4 Adsorção de Nitrogênio 

 

 

A determinação da área superficial dos catalisadores é de grande importância de modo 

a definir suas propriedades. Um método bastante utilizado foi proposto por Brunauer, Emmett 

e Teller (1951) (método de BET). Este método se baseia na determinação do volume de 

nitrogênio adsorvido a diversas pressões na temperatura do nitrogênio líquido, empregando no 

cálculo uma equação que foi deduzida por eles, onde é possível, a partir de medidas 

experimentais, determinar o volume de N2 (Vm) necessário para formar uma camada 

monomolecular sobre o material adsorvido. 

A equação proposta é derivada da equação de Langmuir aplicada à condensação 

polimolecular, levando-se em conta a energia de condensação envolvida na Equação 4 a 

seguir (CIOLA, 1991): 
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Na equação acima, 

V: volume de N2 adsorvido à pressão parcial P/P0; 

Vm:  volume de N2 para cobrir o adsorbato com uma monocamada; 

P0: pressão de saturação do N2 líquido; 

C: uma constante na qual intervém a energia de condensação. 

Esta técnica permite a determinação de área superficial de modo rápido e preciso.   
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2.5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é um tipo de microscópio eletrônico 

capaz de produzir imagens de alta ampliação e resolução da superfície de uma amostra. 

Devido a maneira com que as imagens são criadas, imagens de MEV tem uma aparência 

tridimencional característica e são úteis para avaliar a estrutura superficial de um catalisador. 

Em um MEV típico, os elétrons são emitidos através de um cátodo(filamento) de tungstênio e 

acelerados através de um ânodo. O Tungstênio é tipicamente usado por ser o metal com mais 

alto ponto de fusão e mais baixa pressão de evaporação, permitindo que seja aquecido para a 

emissão de elétrons. O feixe de elétrons, o qual normalmente têm uma energia que vai desde 

as algumas centenas de eV até 100keV, é focalizado, por uma ou duas lentes condensadoras, 

em um feixe com um ponto focal muito fino, com tamanho variando de 0.4 a 0.5 nm. Este 

feixe passa através de pares de bobinas de varredura e pares de placas de deflexão na coluna 

do microscópio. Tipicamente as lentes objetivas, as quais defletem o feixe horizontal e 

verticalmente para que ele varra uma área retangular da superfície da amostra. Quanto o feixe 

primário interage com a amostra, os elétrons perdem energia por dispersão e absorção em um 

volume em forma de gota, conhecido como volume de interação, o qual se estende de menos 

de 100 nm até em torno de 5 µm para dentro da superfície da amostra. O tamanho do volume 

de interação depende da energia dos elétrons, do número atômico da amostra e da densidade 

da amostra. A interação entre o feixe de elétrons e a amostra resulta na emissão de elétrons 

secundários, elétrons retroespalhados, elétrons Auger, Raios-X Bremstralung, Raios-X 

característicos, radiação eletromagnética na região do infravermelho, do visível e do 

ultravioleta, phonons além de causar aquecimento da amostra. 

 

 

2.5.6 Análise Termogravimétrica (TG/DTG) 

 

 

Atualmente, a análise térmica tem recebido grande destaque nos mais variados 

seguimentos científicos para caracterização de sólidos, bem como no estudo de degradação 

catalítica de polímeros. Isto está associado a uma rápida análise das mudanças ocasionadas 

quando materiais de diferentes naturezas são submetidos a variações de temperatura por um 

determinado tempo (SOUZA, 2001). A analise térmica também pode ser usada como método 
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para a avaliação da estabilidade dos catalisadores. Em conseqüência a todas essas aplicações, 

o campo da análise térmica se torna muito amplo, as medidas mais comuns são: entalpia, 

capacidade calorífica, massa e coeficiente de expansão térmica. De acordo com Keattch e 

Dollimore, (1975 apud SOUZA, MARCELO J.B., 2001, p. 30). 
 

A análise térmica através da TG é um experimento que consiste em estimar a perda 
de massa de uma determinada substância em um ambiente que é aquecido a uma 
taxa controlada, tendo como variáveis o tempo e/ou temperatura. O equipamento 
em que este experimento é realizado é denominado de termobalança. Os resultados 
gerados são apresentados na formas das curvas 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 da 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.  

 

No estudo sobre degradação catalítica de polietileno sobre zeólitas, a Análise Térmica 

é uma técnica essencial para se estudar à cinética de decomposição desses materiais. A 

determinação da densidade de centros ácidos em catalisadores sólidos, também é obtida 

através dessa técnica. 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 SÍNTESE DO SUPORTE 

 

 

As zeólitas NaZSM-12 foram sintetizadas hidrotermicamente utilizando-se sílica gel 

como fonte de silício (Merck), pseudobohemita Catapal B (70% Al2O3 da Vista Chemical) 

como fonte de alumínio, hidróxido de sódio como fonte de sódio (98%, Merck) e cloreto de 

metiltrietilamônio como direcionador estrutural (97%, Sigma). As razões de Si/Al (e 

SiO2/Al2O3) usadas foram de 25 (50), 50 (100), 75 (150) e 100 (200). 

O procedimento para a obtenção do gel para a síntese da ZSM-12 consiste das 

seguintes etapas: 

 

a) Dissolução do NaOH em metade da água requerida para a síntese. 

b) Adição da pseudoboehmita, seguida de aquecimento a 70°C, sob agitação por 1 

    hora (solução A). 

c) Dissolução do MTEACl no restante da água (solução B). 

d) Misturar as soluções A e B, mantendo-se o sistema sob agitação por 20 min. 

e) Adição da sílica gel, seguida de agitação por mais 2 horas (Figura 3.1). 

 

 A composição da mistura reacional está indicada na Tabela 3.1. As amostras foram 

codificadas como: 

 

 

 

. 
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Dissolução do 

NaOH + (2/3) H2O 

Manter sob forte agitação a 
70 oC por 40 min. 

Adição de SiO2 
Agitação por 2 horas. 

Adição da 
Pseudoboehmita 

Dissolução do 
MTEACl + (1/3) H2O 

Manter sob Forte 
Agitação por 20 min. 

 

 

Figura 3.1–Procedimento de mistura dos reagentes para a obtenção do gel de síntese utilizado na 
cristalização da zeólita ZSM-12 

 

Z25  = Amostra com razão Si/Al = 25; 

Z50 = Amostra com razão Si/Al = 50; 

Z75 = Amostra com razão Si/Al = 75; 

Z100 = Amostra com razão Si/Al = 100; 
 

Tabela 3.1 Composição da mistura reacional utilizada para a síntese da zeólita ZSM-12 

Amostra Composição do Gel 

Z25 20 MTEA : 10 Na2O : 2 Al2O3 : 100 SiO2 : 2000 H2O 

Z50 20 MTEA : 10 Na2O : 1 Al2O3 : 100 SiO2 : 2000 H2O 

Z75 20 MTEA : 10 Na2O : 0,667 Al2O3 : 100 SiO2 : 2000 H2O 

Z100 20 MTEA : 10 Na2O : 0,5 Al2O3 : 100 SiO2 : 2000 H2O 
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A cristalização das amostras foi realizada em vasos de teflon revestidos por autoclave 

de aço inox, em temperatura de 140 ºC por um período de 144 horas. O pH final do sistema 

foi de 12-13. O sólido resultante do processo de cristalização hidrotérmica foi separado do 

líquido sobrenadante por filtração a vácuo, lavado com água destilada e seco em estufa a 

100°C por 12 horas. Estas condições de cristalização e recuperação do sólido obtido foram 

idênticas em todas as sínteses realizada neste estudo.  

Esse material foi submetido à calcinação em temperatura de 550°C por 1 hora em 

atmosfera de N2. Em seguida, o fluxo de N2 é substituído por atmosfera de ar mantendo-se a 

mesma temperatura de 550°C por 9 horas (Figura 3.2). 

Este procedimento é necessário para remoção do direcionador sem a perda de 

cristalinidade por possível sinterização. A Figura 3.3 mostra um esquema do sistema utilizado 

para calcinação das amostras. Este procedimento de calcinação visa a remoção do 

direcionador estrutural orgânico (MTEA) de maneira mais branda, evitando que este seja 

queimado rapidamente pelo oxigênio. O que acarretaria na liberação de grandes quantidades 

de calor dentro dos poros do catalisador podendo dessa forma, causar danos à estrutura 

cristalina da zeólita. 
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Figura 3.2–Procedimento utilizado para a remoção do direcionador orgânico das amostras de zeólita 
ZSM-12 sintetizadas. 
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Figura 3.3–Sistema utilizado para calcinação das amostras. 

 

 

3.2 OBTENÇÃO DA FORMA ÁCIDA 

 

 

Para obtenção dos suportes na forma ácida as amostras NaZSM-12 foram submetida a 

uma troca iônica com uma solução 1M de cloreto de amônio (3 refluxos de 250 mL de 

solução) a 70 ºC por 2 horas. Os cátions sódio que estão compensando as cargas da estrutura 

serão substituídos pelos os íons amônio proveniente da solução de NH4Cl, conforme a reação 

indicada na Equação (5). 

 

                                (5) 

 

O procedimento de troca iônica consiste em:  

(i) transferir a zeólita previamente calcinada e seca, para um balão de fundo chato 

de 250 mL;  

(ii) adicionar 100ml de NH4Cl; 

(iii) manter o sistema sob forte agitação por 2 h, utilizando-se um sistema de 

refluxo, conforme mostrado na Figura 3.4;  
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(iv) recuperar o sólido por filtração e lavar com  água destilada para remover o 

NH4
+ não trocado e o íon cloreto (Cl-) e (vi) repetir os itens de i a iii, mais 

duas vezes, totalizando três processos sucessivos de troca iônica. 

 

 

 

Figura 3.4 – Sistema de refluxo utilizado durante a troca iônica. Onde 1,2 = refluxo; 3 = balão de fundo 
chato; 4 = solução (amostra + solução de NH4Cl); 5 = agitador magnético; 6 = manta de aquecimento e 7 = 

termômetro. 

 

As amostras trocadas com amônio foram secas em estufas e em seguida calcinadas a 

500 ºC por 2 horas sob fluxo de N2 para remoção dos íons amônio e geração da zeólitas nas 

formas HZSM-12. Durante a calcinação ocorre a decomposição dos íons NH4
+ que estão 

compensando cargas dentro da estrutura da zeólita liberando NH3 e um H+, conforme 

esquema indicado na Equação (6). O próton originado na decomposição do íon amônio 

origina um sítio Ácido de Brönsted, tornando a superfície da zeólita ácida. As zeólitas na 

forma ácidas serão representadas como: HZSM-12. 

                                          (6) 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

 

As amostras de ZSM-12, previamente calcinadas, foram submetidas a análises 

químicas por Espectroscopia de Fluorescência de Raios – X a fim de determinar as 

concentrações de Si, Al, Na e a razão molar de Si/Al. Para este procedimento, foi utilizado um 

equipamento de fluorescência de raios X da Shimadzu. Os resultados obtidos foram 

correlacionados com as concentrações destes elementos presentes no gel de síntese. 

 

 

4.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X PELO MÉTODO DO PÓ (DRX) 

 

 

As análises de Difração de Raios-X foram realizadas em um equipamento da 

Shimadzu modelo XRD 6000 utilizando-se de uma fonte de radiação de CuKα com voltagem 

de 30 kV e corrente de 30 mA, com filtro de Ni. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 

5-50 graus com velocidade de goniômetro de 2°min-1 com um passo de 0,02 graus. Os 

difratogramas obtidos foram empregados na identificação dos materiais (estrutura cristalina) e 

na verificação da presença de contaminantes nas fases por comparação com dados da 

literatura (TREACY et al., 1996). 

O grau de cristalinidade dos materiais foi determinado por comparação da soma das 

áreas dos picos mais intensos dos difratogramas (2θ = 7,36; 8,80; 20,88; 22,88 e 23,20) com a 

soma das áreas dos picos mais intenso de um material escolhido como padrão, que neste 

estudo, foi a amostra a Z100. 

 

 

4.3 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho das zeólitas foram obtidos em 

um espectrofotômetro ABB BOMER modelo MB104, na região entre 1400 a 400 cm-1. O 
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agente dispersante para preparação da mostra foi o KBr e a pastilha foi preparada numa 

proporção de 10 mg de amostra para 30 mg de KBr em seguida a mistura foi homogeneizada 

em um almofariz e prensada. 

 

 

4.4 ADSORÇÃO DE NITROGÊNIO 

 

 

A área superficial das zeólitas foi determinada através da adsorção de N2 a 77K 

usando o método de BET em um equipamento da Quantachrome modelo NOVA-2000. Antes 

de cada análise cerca de 0,1g de amostra, previamente calcinada, foi pré-tratada a 200°C sob 

vácuo por 3 horas. Esse tratamento visa remover a umidade da superfície do sólido e dos 

gases fisissorvidos. 

 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS 

 

 

O tamanho médio das partículas de ZSM-12 obtidos na síntese foi medido em um 

analisador de tamanho de partículas a laser da Cilas, modelo 1064L. Antes das medidas de 

tamanho de partículas, as amostras de ZSM-12 foram calcinadas e passadas por uma peneira 

de 140 mesh (diâmetro das malhas menor que 104 µm), em seguida, uma pequena massa de 

amostra, entre 10-30 mg, foi dispensa em água e analisada no equipamento. 

 

 

4.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 

As micrografias das amostras foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

varredura da PHILIPS modelo ESEM. O procedimento de preparação dos materiais para 

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 e 

1000 vezes. 
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4.7 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG/DTG) 

 

 

4.7.1 Análise térmica 

 

 

Estas análises foram realizadas em uma termobalança TG/SDTA 851 da Metler, com 

uma taxa de aquecimento de 10°C/min, na faixa de temperatura de ambiente até 900°C, 

utilizando-se atmosfera dinâmica de N2 ou de ar sintético, na vazão de 25 ml/min. Em todas 

as análises utilizaram-se cadinhos de alumina de 70 µL e uma massa de amostra de 

aproximadamente 10 mg. A partir das curvas TG foram determinados as quantidades de água 

intracristalina e de direcionador orgânico (MTEA) presente nas amostras sintetizadas 

hidrotermicamente, assim como, a melhor faixa de temperatura para a calcinação destes 

materiais. 

 

 

4.7.2 Determinação da densidade de centros ácidos 

 

 

Os experimentos de adsorção de n-butilamina nas amostras de HZSM-12 foram 

realizados em um reator contendo cerca de 0,1 g de catalisador. As amostras foram ativadas a 

400°C, sob vazão de nitrogênio de 100 mL.min-1, durante duas horas. Após esta ativação, a 

temperatura foi reduzida para 95°C e o nitrogênio foi desviado para um saturador contendo n-

butilamina líquida mantida a temperatura ambiente (Figura 3.6). A corrente de nitrogênio 

saturada com vapores de n-butilamina fluiu através do reator contendo a amostra de HZSM-

12 por 40 minutos, de modo a assegurar uma completa saturação de todos os centros ácidos 

com as moléculas da amina. Em seguida, o catalisador saturado com n-butilamina foi purgado 

com nitrogênio, na mesma temperatura de saturação, por 40 minutos para remover as 

moléculas de base fisicamente adsorvidas. A determinação das quantidades de aminas 

adsorvidas sobre os sítios ácidos da HZSM-12 foi realizada através de uma termodesorção em 

uma Termobalança Mettler de modelo TGA/SDTA 851e empregando as seguintes condições 

experimentais: 

 



46 
 

1. Purgar com nitrogênio a 100°C por uma hora, para remover umidade e/ou n- 

butilamina fisissorvida. 

2. Aquecer a 10°C.min-1 da temperatura de 100°C até 800°C para dessorver as 

moléculas de n-butilamina retidas nos sítios ácidos dos catalisadores. 

A acidez total das amostras foi definida como a quantidade de n-butilamina, em mmol, 

dessorvida na faixa de temperatura entre 100 a 550°C por grama de catalisador. 

 

Figura 4.1 – Diagrama esquemático do sistema de adsorção de bases utilizado para as medidas de 
acidez. Onde: 1 - válvula para ajuste da vazão de N2, 2 e 3 - válvula de três vias, 4 - saturador contendo n-

butilamina, 5 - forno, 6 - controlador de temperatura do forno, 7 – reator contendo a amostra, 8 - saída de gases 
do sistema. 

 
4.8 REAÇÕES DE DEGRADAÇÃO DE PEAD 

 

 

A amostra de PEAD, em pó, foi obtida da Palmann do Brasil. Esta foi recolhida sem 

qualquer tratamento prévio. O polímero foi misturado à amostra de HZSM-12, previamente 

seca, em um almofariz, na proporção de 50% em peso. Antes das análises, as misturas foram 

secas em estufa a 100°C durante 4 h. 

Os experimentos de degradação do polímero foram realizados em uma Termobalança 

Mettler modelo TGA/SDTA 851e nas temperaturas de 30 a 900ºC, com fluxo de nitrogênio de 

25 mL.min-1 e taxa de aquecimento de 2,5; 5; 10 e 20°C.min-1. Em cada experimento foram 
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utilizadas cerca de 10mg de amostras. Os dados obtidos foram correlacionados através do 

modelo cinético não-isotérmico proposto por Vyazovkin (1985, 1992, 1996, 1999), para 

determinar a energia de ativação da reação de degradação do PEAD com e sem o catalisador. 

Para verificar como a presença de um sólido inerte adicionado ao PEAD afeta as 

características da reação de degradação foi preparada uma mistura contendo 50% em peso de 

sílica gel (Merck, com partículas de diâmetros médios ca. 60 µm) que foi submetido a 

tratamentos idênticos aos realizados com as amostras contendo 50% em peso de HZSM-12. 

Como a sílica gel praticamente não apresenta acidez, é esperado que o comportamento da 

mistura sílica gel + PEAD venha ser muito semelhante ao PEAD sem adição de catalisador. 

Para estudar os produtos formados durante a reação de degradação do PEAD com e 

sem adição de catalisadores, foi utilizado um equipamento Py-GC-MS da Shimadzu modelo 

QP 5000. Os experimentos de pirólise foram realizados a 600°C com fluxo de hélio de 25 

mL.min-1, utilizando-se cerca de 1mg de amostra. 

A Figura 4.3, apresenta um desenho esquemático da câmara de pirólise. Na parte 

superior da figura encontra-se o suporte para a amostra e um detalhe do “pescador”, que 

sustenta o suporte para a amostra que contém um pequeno cadinho de platina; em seguida, 

pode ser observado os detalhes do forno que, ligado a uma fonte de energia, pode aquecer as 

amostras até cerca de 600°C; adiante, aparecem os detalhes relativos à conexão entre o 

pirolisador e a coluna cromatográfica.  
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Figura 4.2 – Representação esquemática do pirolisador. 
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Os produtos da pirólise foram separados por cromatografia em uma coluna 

Chromopack CP-Al2O3/KCl de 50 metros de comprimento e 0,32mm de diâmetro interno e 

identificados através da espectrometria de massa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

 

5.1.1 Caracterização físico-química 
 
Na Tabela 5.1 foram resumidos os principais dados da caracterização físico-química 

das amostras de HZSM-12 e de sílica gel, empregadas neste estudo. Os dados de composição 

indicaram que a razão Si/Al do sólido obtido após a cristalização foi inferior a do gel de 

síntese. Gopal et al  (2001) encontraram resultados semelhantes no estudo da síntese da 

zeólita ZSM-12 com tetraetilamônio como direcionador. Este fenômeno foi atribuído à 

ineficiência do processo de cristalização. Os valores das áreas superficiais das amostras de 

zeólitas e de sílica gel foram muito próximos, indicando que a eventual variação na atividade 

catalítica destes materiais não se deve relacionar com as diferentes áreas superficiais 

disponíveis para a reação. As medidas de acidez dos materiais indicaram que a concentração 

dos sítios ácidos diminui à medida que a razão Si/Al é elevada, mostrando com isso que o 

alumínio é o principal responsável pela acidez da zeólita HZSM-12. É importante destacar 

que a concentração dos sítios ácidos da sílica gel foi muito baixa (0,05 mmol.g-1), indicando 

que esse material deve possuir uma baixa atividade nas reações catalisadas por estes 

materiais. 

 

 
Tabela 5.1 – Resumo dos dados de caracterização físico-químicas da zeólitas estudadas 

Amostra Razão molar de 
Si/Al 

Cristalinidade Diâmetro médio 
dos Cristalitos 

Área 
Superficial  

Acidez 
Totala 

 Gel Sólido (%) (μm) (m2 g-1) (mmol.g-1) 
Sílica gel ---- ---- ---- 56,5 296 0,05 

Z25 25 24 82 14,5 285 0,72 
Z50 50 43 87 14,0 302 0,43 
Z75 75 65 99 11,3 327 0,30 
Z100 100 88 100 7,0 331 0,27 

aOs dados de acidez são referentes a amostra na forma ácida.  
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5.1.2 Difração de Raios – X 

 

 

As análises de difração de raios X estão mostradas nas Figuras de 5.1 a 5.4. Nos 

difratogramas em que aparecem picos marcados com uma seta apontando para baixo (↓) 

significa que estes picos são de fases contaminantes pertencentes a zeólita ZSM-5 (Figura 

5.1), todos as demais amostras apresentam difratogramas  típicos de uma ZSM-12. 

Comparando-se todas as reflexões desses difratogramas a ficha padrão 47-0708 do banco de 

dados JCPDS (CHU e KUEHL, G., 1980) e a outros dados da literatura (KINISKI et al., 

2002), pode-se observar que as demais amostras são formadas por um material monofásico 

com estrutura do tipo Mobil Twelve (MTW). Estes difratogramas apresentam uma intensa 

reflexão a 2θ = 20,94º relativo ao plano (310) da ZSM-12. Outras duas principais reflexões 

também foram observadas com 2θ e respectivos índices de Miller a 7,55º (101) e 8,95º (201). 

 

 

 
Figura 5.1–Análise de difração de raios X da amostra Z25. 
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Figura 5.2–Análise de difração de raios X da amostra Z50. 

 
Figura 5.3–Análise de difração de raios X da amostra Z75. 
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Figura 5.4–Análise de difração de raios X da amostra Z100. 

 

 

O grau de cristalinidade das amostras de ZSM-12 foi calculado com base nas áreas e 

nas intensidades dos cinco picos principais do difratograma (2θ = 7,36; 8,80; 20,88; 22,88 e 

23,20). Os dados da Tabela 5.2 indicam que o grau de cristalinidade aumenta à medida que a 

razão SiO2/Al2O3 no gel diminui, confirmando a tendência de que uma maior quantidade de 

alumínio na mistura reacional dificulta a cristalização da ZSM-12. Resultados similares foram 

relatados por Ernst et al (1987) e Gopal et al (2001) para a síntese de ZSM-12 com MTEA+ e 

TEA+. 
Tabela 5.2 – Grau de cristalinidade das amostras de ZSM-12. 

Amostra Grau de Cristalinidade (%) 
Através da Área dos Picos Através da Intensidade dos Picos 

Z25 82 77 
Z50 87 83 
Z75 99 96 
Z100 100 100 
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5.1.3 Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

 

As Figuras 5.5 a 5.8 mostram os Espectros de Absorção na Região do Infravermelho, 

na faixa de 1400 a 400 cm-1, das amostras de zeólita ZSM-12, onde se observam bandas 

características das estruturas das zeólitas, conforme indicado na Tabela 5.3. A grande 

diferença dos espectros da ZSM-12 e o de outras zeólitas, como a faujasita, é o aparecimento 

de uma banda adicional, na região próxima a 540 cm–1, que é atribuída a vibrações dos anéis 

duplos de cinco membros, segundo Szostak (1989), desse modo a ZSM-12 apresenta duas 

bandas distintas para as vibrações dos anéis duplos, indicando dois tipos de anéis na estrutura. 
 

 
Tabela 5.3–Atribuições para as principais bandas de absorção na região do infravermelho das amostras de 

zeólita ZSM-12. 
Atribuições Amostra 

Z25 Z50 Z75 Z100 

Tipo de Vibração: Número de Onda (cm-1) 

Interna aos Tetraedros  

Estiramento Assimétrico 1082 1081 1082 1083 

Estiramento Simétrico 639 641 640 638 

Flexão (T-O) 470 469 471 472 

Externas aos Tetraedros     

Estiramento Assimétrico Sh 1222 1221 1222 1222 

Estiramento Simétrico 781 783 785 790 

Anel Duplo 580-541 582-542 581-542 583-540 

Sh Ombro. 
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Figura 5.5–Espectro de Infravermelho da amostra Z25. 
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Figura 5.6–Espectro de Infravermelho da amostra Z50. 
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Figura 5.7–Espectro de Infravermelho da amostra Z75. 
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Figura 5.8–Espectro de Infravermelho da amostra Z100. 
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5.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

As micrografias das amostras de ZSM-12 são mostradas na Figura 5.9. É possível 

visualizar que todos os materiais apresentam cristalitos na forma prismática bem definidos.  O 

diâmetro médio desses cristalitos decresce com o aumento da razão molar de Si/Al desses 

materiais. 

 

 

Figura 5.9–Micrografias das amostras de ZSM-12 recém-sintetizadas, onde: 
a – Z25, b – Z50, c – Z75 e d –Z100 

 

 

5.2 ANÁLISE DAS CURVAS TG/DTG DA DEGRADAÇÃO TÉRMICA E CATALÍTICA 

DE PEAD  

 

 

Na Figura 5.10 são mostradas as curvas TG/DTG da reação de degradação de PEAD 

puro e da mistura 50%PEAD + 50%HZSM-12, em peso. A degradação do PEAD + HZ25 (o 

catalisador mais ácido empregado neste estudo) foi obtida em quatro diferentes taxa de 

aquecimento, β = 2,5; 5; 10 e 20°C.min-1. Estas curvas indicaram que a degradação de PEAD 

com e sem o catalisador acontece em uma única etapa de perda de massa, conforme a 

presença de um único pico na curva DTG.  
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Figura 5.10–Curvas TG/DTG da degradação do PEAD. Onde (a) TG e (b) DTG do PEAD puro, (c) TG e (d) 
DTG do PEAD + 50%wt de HZSM-12 (amostra HZ25). 

 

Outra importante característica observada nestas curvas é a enorme queda na 

temperatura de degradação do PEAD causada pela adição de catalisador. Por exemplo, para as 

curvas TG obtidas com taxas de aquecimento de 10°C.min-1, a temperatura em que a curva 

derivada (DTG) atinge o seu máximo (Tmax) para o PEAD puro foi cerca de 474°C, após a 

adição de catalisador a Tmax foi reduzido para 394°C, ou seja, houve uma redução na 

temperatura de degradação de PEAD de 80°C. Comportamento semelhante foi observado para 

as outras amostras de zeólitas, como indicado na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 – Valores de Tmáx para a degradação do PEAD puro e PEAD + 50 %wt de catalisador obtidos com 
diferentes taxas de aquecimentos (β). 

Amostra Tmáx (oC) 

 β = 2.5  β = 5 β = 10 β = 20 

PEAD  452 464 474 494 

PEAD + Sílica gel 451 464 473 495 

PEAD + HZ100 404 417 435 458 

PEAD + HZ75 390 407 426 449 

PEAD + HZ50  385 403 420 446 

PEAD + HZ25  363 378 394 426 

 

Os dados de perda de massa obtidos a partir das curvas termogravimétricas devem ser 

convertidos em dados de conversão antes de serem submetidos ao tratamento cinético pelo 

modelo Vyazovkin. Assumindo que a perda de massa total corresponde a 100% de conversão, 

assim, a massa perdida na menor temperatura é normalizada em relação à perda de massa total 

originada da curva de conversão. A Figura 5.11 mostra um conjunto de curvas de conversão 

obtidas a uma taxa de aquecimento de 2,5°C.min-1, onde se observou que as amostras 

contendo zeólitas apresentam temperaturas mais baixas para degradação de PEAD. Enquanto 

que a amostra contendo 50% em peso de sílica gel, é degradada praticamente no mesmo 

intervalo de temperatura do PEAD puro. 
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Figura 5.11–Dados de conversão obtidos a partir das curvas TG com β = 2.5°C.min-1. Onde (a) PEAD puro e as 
misturas: HDPE + (b) 50%wt sílica gel, (c) 50%wt HZ100, (d) 50%wt HZ75, (e) 50%wt HZ50, (f) 50%wt 

HZ25. 

 

Os modelos de degradação térmica e catalítica de materiais poliméricos dependem de 

diversos fatores, sendo o principal deles a temperatura, o tipo e a quantidade de catalisador 

adicionado ao sistema. A taxa de reação e outros parâmetros cinéticos para cada sistema 

devem ser determinados através de dados experimentais, porém devido à complexidade das 

reações de degradação de polímeros, os métodos convencionais de determinação de dados 

cinéticos são difíceis de serem aplicados. Por isso, neste estudo foi aplicado o modelo cinético 

não-isotérmico de Vyazovkin (1985, 1992, 1996, 1999), para determinar a energia de ativação 

para a reação de degradação do PEAD na presença da zeólita HZSM-12 sem a necessidade do 

modelo da taxa de reação em função da concentração dos reagentes e produtos. A equação 7, 

representa a forma integrada do modelo cinético proposto por Vyazovkin. 
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Onde α é a conversão da reação de degradação do polímero, Tα é a temperatura 

(unidades de K) de reação numa determinada isoconversão, β é a taxa de aquecimento dTα/dt 

(K/s), t é o tempo (s), R é a constante universal dos gases (kJ.mol-1.K-1), k0 é o fator pré-

exponencial da equação de Arrhenius (constante da taxa de reação) (s-1), Ea é a energia de 

ativação para uma determinada isoconversão (kJ.mol-1) e g(α) é uma forma integrada do 

modelo cinético da taxa de reação em função da conversão. 

Uma das grandes vantagens desse modelo é que para cada conversão (α), ln(β/Tα
2) é 

plotado versus 1/Tα, dando uma reta cuja inclinação corresponde a –Ea/R. Assim, pode-se 

calcular a energia de ativação pelo coeficiente angular, isolando a função g(α) no coeficiente 

linear, visto que essa função, principalmente para eventos complexos como a degradação de 

polímeros, é de difícil determinação. 

A Figura 5.12 exibe os valores da energia de ativação, em função da conversão para a 

degradação de PEAD puro e de PEAD + 50% em peso de catalisadores. Onde é observado 

que, para as amostras contendo HZSM-12, há uma forte diminuição na energia de ativação. 

Enquanto para amostra contendo sílica gel, os valores da Ea estão próximos aos obtidos para 

o PEAD puro, evidenciando a forte influência da acidez do catalisador sobre a reação de 

degradação. 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

0 20 40 60 80 100

100

125

150

175

200

(f)

(e)

(d)

(c)

(a)

(b)
En

er
gi

a 
de

 A
tiv

aç
ão

 (k
J 

m
ol

-1
)

Conversão (%)

                

Figura 5.12 – Energia de Ativação versus grau de conversão da reação de degradação do PEAD. Onde (a) 
PEAD puro e as misturas: PEAD + (b) 50%wt Sílica Gel, (c) 50%wt HZ100, (d) 50%wt HZ75, (e) 50%wt 

HZ50, (f) 50%wt HZ25. 

 

Na Figura 5.13 é exibida uma curva da energia de ativação em função da acidez do 

catalisador quando adicionados ao sistema, onde se observa que os valores da Ea diminuem 

exponencialmente com o aumento da acidez do catalisador. A amostra HZ25, amostra de 

maior acidez, foi a que melhor apresentou desempenho nessas reações de acordo com dados 

expostos. Estes resultados indicam que acidez do catalisador adicionado ao PEAD é um dos 

parâmetros mais importantes na reação de degradação catalítica deste polímero.  
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Figura 5.13–Variação da Energia de Ativação versus acidez dos catalisadores adicionados ao sistema (no caso 
do PEAD puro, acidez do catalisador foi considerada igual à zero). 

 

 

5.3 ANÁLISE PY-GC-MS DA DEGRADAÇÃO TÉRMICA E CATALÍTICA DO PEAD 

 

 

Nas Figuras 5.14 e 5.15 são apresentados às análises de pirólise de PEAD puro e 

PEAD + 50% em peso de HZSM-12 (amostra HZ25), respectivamente. A degradação térmica 

de PEAD puro produz principalmente hidrocarbonetos pesados, na faixa de C8 a C22, 

enquanto o sistema contendo catalisador produz principalmente hidrocarbonetos na faixa de 

C3 a C8. Assim, o catalisador adicionado ao polietileno aumenta a produção de 

hidrocarbonetos de baixo peso molecular. 



64 
 

 
Figura 5.14–Gráfico da Py-GC-MS para a degradação térmica do PEAD 

 

Figura 5.15–Gráfico da Py-GC-MS para a degradação do PEAD com a zeólita HZSM-12 (amostra HZ25). 
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A seletividade dos produtos da degradação foi avaliada pela distribuição do número de 

átomos de carbono dos hidrocarbonetos obtidos, conforme apresentado na Figura 5.16, 

respectivamente para o polímero puro, polímero em presença de 50% de HZSM-12 com 

diferentes razões de Si/Al. 
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 Figura 5.16–Distribuição dos hidrocarbonetos formados durante a degradação do PEAD em função do número 
de carbonos. Onde (a) PEAD puro e as misturas: HDPE + (b) 50%wt Sílica Gel, (c) 50%wt HZ25, (d) 50%wt 

HZ50, (e) 50%wt HZ75,. (f) 50%wt HZ100. 

 

 Os resultados indicam que os produtos de degradação catalítica do PEAD podem ser 

usados como produtos petroquímicos leves C3-C4, incluindo a faixa de gases liquefeitos do 

petróleo, propeno e butenos. Os produtos C5-C8 podem compor uma mistura de gasolina em 

pequena proporção devido à limitação legal do teor máximo de aromáticos de olefinas na 

gasolina. A vantagem desta gasolina é ser totalmente isenta de compostos sulfurados. Estes 

resultados indicam um potencial comercial para a reciclagem de PEAD pós-consumo para 

produção de hidrocarbonatos através da degradação catalítica. 
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Uma proposta mecanística para esta reação, consiste de uma etapa inicial onde as 

grandes moléculas de polímeros são craqueadas por processos térmico e/ou catalítico na 

superfície externa do sólido, gerando com isso moléculas menores que são capazes de se 

difundirem para dentro dos poros da zeólita, onde consequentemente sofrem novas reações de 

craqueamento sobre os sítios ácidos internos produzindo moléculas de menor peso molecular 

que saem dos poros e atacam as macromoléculas do polímero acelerando o processo de 

degradação. 
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6 CONCLUSÃO 

 

• Os dados de composição indicaram que a razão Si/Al do sólido obtido após a 

cristalização foi inferior a do gel de síntese. Contudo, foi demonstrado que outros 

autores encontraram resultados semelhantes no estudo da síntese da zeólita ZSM-12 

com tetraetilamônio como direcionador. Este fenômeno foi atribuído à ineficiência do 

processo de cristalização.  

 

• Os valores das áreas superficiais das amostras de zeólitas e de sílica gel foram muito 

próximos, indicando que a eventual variação na atividade catalítica destes materiais 

não se deve relacionar com as diferentes áreas superficiais disponíveis para a reação.  

 

• Os espectros de absorção na região do infravermelho para as amostras de ZSM-12 

mostraram a presença de duas bandas na região de 580 a 540 cm–1 que foram 

atribuídas às vibrações dos anéis duplos de cinco membros, indicando que há dois 

tipos de anéis duplos na estrutura. 

 

• As medidas de tamanho médio das partículas indicam que o teor de alumínio no gel 

afeta o tamanho das partículas formadas durante a síntese da ZSM-12. A partir dos 

histogramas de distribuição dos tamanhos das partículas, observa-se que há uma 

razoável homogeneidade no tamanho, com 80% das partículas possuindo diâmetros 

que variam entre 7 e 14 μm. 

 

• As medidas de acidez dos materiais indicaram que a concentração dos sítios ácidos 

diminui à medida que a razão Si/Al é elevada, mostrando com isso que o alumínio é o 

principal responsável pela acidez da zeólita HZSM-12. É importante destacar que a 

concentração dos sítios ácidos da sílica gel foi muito baixa (0,05 mmol.g-1), indicando 

que esse material deve possuir uma baixa atividade nas reações catalisadas por estes 

materiais. 

 

• A adição de 50% de massa de catalisador com diferentes concentrações de sítios 

ácidos ao PEAD produziu uma diminuição na temperatura de degradação proporcional 

a acidez do catalisador. Esses dados qualitativos foram complementados com os 
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resultados da energia de ativação obtidos a partir do modelo cinético não-isotérmico 

proposto por Vyazovkin.  

 

• Os valores de Ea quando correlacionado com os dados de acidez do catalisador, 

indicam que há um decrescimento exponencial da energia de ativação da reação de 

degradação catalítica do PEAD em função da concentração de sítios ácidos. Sendo a 

amostra HZ25 a mais ácida, esta foi a que apresentou melhor desempenho nessas 

reações. 

 

• A analise dos produtos provenientes da degradação, indicam que estes podem ser 

usados como insumos para indústria petroquímica (C1-C4), e os produtos 

compreendidos entre C5-C8 podem compor uma mistura de gasolina em pequena 

proporção. 
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7 SUGETÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

• Sintetizar a HZSM-12 com tamanho de cristalitos de dimensões nanométrica, de modo 

a verificar o favorecimento de reações como oligomerização, ciclização e 

aromatização; 

•  Verificar a influência da incorporação de outras espécies na estrutura, La por 

exemplo, na acidez desse catalisador; 

• Monitorar por CGMS a formação de espécie como dioxinas e furanos, nessas reações 

de degradação.  
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