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RESUMO 

 

 

No presente trabalho foram sintetizados e caracterizados os materiais mesoporosos SBA-15 

e Al-SBA-15, Si/Al= 25, 50 e 75, descobertos por pesquisadores da Universidade da 

Califórnia- Santa Bárbara- EUA, tendo diâmetro de poros variando entre 2 a 30 nm e 

espessura das paredes de 3,1 - 6,4 nm, tornando estes materiais promissores na área da 

catálise, especificamente para o refino do petróleo (craqueamento catalítico), já que seus 

mesoporos facilitam o acesso das moléculas constituintes do petróleo aos sítios ativos, 

aumentando assim a produção de produtos na faixa dos hidrocarbonetos leves e médios. 

Para verificar se os materiais utilizados como catalisadores haviam sido sintetizados com 

sucesso, os mesmos foram caracterizados através das técnicas de difração de raios-X (DRX), 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-

IR) e adsorção de nitrogênio (BET). Com o intuito de verificar a atividade catalítica dos 

mesmos, utilizou-se uma amostra de Resíduo Atmosférico de petróleo (RAT), proveniente 

do Pólo de Guamaré- RN, realizando-se através da termogravimetria o processo de 

degradação térmica e catalítica do resíduo. Mediante as curvas obtidas, observou-se uma 

redução na temperatura de início do processo de decomposição catalítica do RAT. Pelo 

modelo cinético proposto por Flynn- Wall obtiveram-se alguns parâmetros para 

determinação da energia de ativação aparente das decomposições, ficando evidenciada a 

eficiência dos materiais mesoporosos, já que houve uma diminuição da energia de ativação 

para as reações utilizando os catalisadores. O RAT também foi submetido ao processo de 

pirólise utilizando-se um pirolisador com cromatografia gasosa, acoplado a um 

espectrômetro de massa. Mediante os cromatogramas obtidos, observou-se um aumento no 

rendimento dos compostos na faixa da gasolina e diesel oriundos da pirólise catalítica, com 

ênfase para o Al-SBA-15 (Si/Al= 25), que apresentou um percentual superior aos demais 

catalisadores. Esses resultados se devem ao fato dos materiais sintetizados exibirem 

propriedades específicas, para aplicação no processo de pirólise de moléculas complexas e 

com alto peso molecular, como os constituintes do RAT. 

  

Palavras-chave: SBA-15. RAT. Pirólise térmica e catalítica. Termogravimetria. Energia de 

ativação aparente.   

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

 

In this work were synthesized and characterized the materials mesoporous SBA-15 and Al-

SBA-15, Si / Al = 25, 50 and 75, discovered by researchers at the University of California-

Santa Barbara, USA, with pore diameters ranging from 2 to 30 nm and wall thickness from 

3.1 to 6.4 nm, making these promising materials in the field of catalysis, particularly for 

petroleum refining (catalytic cracking), as their mesopores facilitate access of the molecules 

constituting the oil to active sites, thereby increasing the production of hydrocarbons in the 

range of light and medium. To verify that the materials used as catalysts were successfully 

synthesized, they were characterized using techniques of X-ray diffraction (XRD), absorption 

spectroscopy in the infrared Fourier transform (FT-IR) and adsorption nitrogen (BET). 

Aiming to check the catalytic activity thereof, a sample of atmospheric residue oil (ATR) 

from the pole Guamaré-RN was performed the process by means of thermogravimetry and 

thermal degradation of catalytic residue. Upon the curves, it was observed a reduction in the 

onset temperature of the decomposition process of catalytic ATR. For the kinetic model 

proposed by Flynn-Wall yielded some parameters to determine the apparent activation energy 

of decomposition, being shown the efficiency of mesoporous materials, since there was a 

decrease in the activation energy for the reactions using catalysts. The ATR was also 

subjected to pyrolysis process using a pyrolyzer with gas chromatography coupled to a mass 

spectrometer. Through the chromatograms obtained, there was an increase in the yield of the 

compounds in the range of gasoline and diesel from the catalytic pyrolysis, with emphasis on 

Al-SBA-15 (Si / Al = 25), which showed a percentage higher than the other catalysts. These 

results are due to the fact that the synthesized materials exhibit specific properties for 

application in the process of pyrolysis of complex molecules and high molecular weight as 

constituents of the ATR. 

 

Keywords: Al-SBA-15. ATR. Thermal and catalytic pyrolysis. Thermogravimetry. Apparent 

activation energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a indústria petrolífera está em busca de materiais que convertam 

hidrocarbonetos pesados em hidrocarbonetos leves, de maior valor comercial, através do 

Craqueamento Catalítico em leito Fluidizado (FCC). As zeólitas foram e ainda são largamente 

utilizadas como catalisadores nesse processo, pois sua atividade é atribuída às características 

ácidas dos sítios de Bronsted e/ou de Lewis. Mas, o craqueamento dos resíduos pesados que 

apresentam moléculas de alto peso molecular, sobre o catalisador tradicional à base de zeólita 

Y, por exemplo, é limitado pela baixa acessibilidade aos seus microporos, que possuem 

diâmetros menores que 1 nm.  

Com o intuito de substituir futuramente os catalisadores tradicionais das indústrias 

petrolíferas visando, assim, um aumento na produção de derivados leves como a gasolina, 

estudou-se o material mesoporoso do tipo SBA-15, que foi descoberto por pesquisadores da 

Universidade da Califórnia- Santa Bárbara- EUA, ao fim da década de 90. Tais materiais 

apresentam diâmetro de poros entre 2 a 30 nm, com uma espessura das paredes de 3,1- 6,4 

nm, o que dá ao material uma maior estabilidade térmica e hidrotérmica. Além disso, a 

elevada área superficial 400 - 1040 m2/g e os grandes volumes de poros, chegando até 2,5 

cm3/g fazem com que este material seja promissor não só na área da catálise como também na 

área ambiental, sendo usado como adsorvente (COUTINHO, 2007; LUZ JR, 2010). 

Alguns estudos mostram que a adição de alumínio a estrutura do SBA-15 torna o 

material mais ativo cataliticamente em reações de craqueamento, isomerização e 

hidrocraqueamento (LIEPOLD, ROOS e RESCHETILOWSKI,1996). 

Paulino (2011), realizou um trabalho com o intuito de verificar a atividade catalítica de 

dois materiais mesoporosos (Al-MCM-41 e Al-SBA-15) utilizando a termogravimetria. Os 

testes catalíticos foram realizados utilizando a borra oleosa de petróleo, concluindo-se que ao 

realizar a degradação catalítica da borra oleosa de petróleo, o efeito do craqueamento é 

perceptível para ambos, onde tanto o Al-MCM-41 quanto o Al-SBA-15 apresentaram uma 

aceleração na conversão dos materiais em relação à temperatura, assim como uma redução da 

energia de ativação necessária no processo de degradação térmica. 

Atualmente, o processo de pirólise tem se tornado uma técnica bastante promissora na 

área petrolífera, pois através dela podem-se obter produtos leves e de valor no mercado, tais 

como gasolina e óleo diesel a partir do petróleo bruto e seus resíduos. Segundo Siddiqui 

(2010), o intuito maior dos processos de pirólise, seja térmico ou catalítico, é a redução nas 
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temperaturas da destilação de petróleo e resíduos pesados, gerando produtos com 

temperaturas de ebulição menor do que a carga que alimentou o processo. 

No processo de pirólise, o calor fraciona a estrutura molecular dos resíduos, liberando 

compostos de carbono na forma líquida, gasosa e sólida, que poderão vir a ser utilizados como 

combustíveis. Apesar da pirólise ser um processo pouco controlado, a utilização de 

catalisadores heterogêneos tem sido um caminho promissor para aumentar o rendimento e a 

seletividade a produtos na faixa de hidrocarbonetos desejáveis (MENG et al., 2008; POLLI, 

2006).  

O presente trabalho teve como objetivo sintetizar peneiras moleculares mesoporosas 

SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Silício/Alumínio, para serem utilizadas como 

catalisadores no processo de pirólise do Resíduo Atmosférico de Petróleo (RAT) através de 

um pirolisador (Py-GC-MS), analisando as possíveis frações obtidas após esse processo. 

Também foi verificada a atividade catalítica dos materiais sintetizados para amostra do RAT, 

com finalidade de obter derivados leves com valor agregado ao mercado, tais como a gasolina 

e/ou óleo diesel. Realizou-se também, através da termogravimetria, o estudo cinético 

utilizando o modelo proposto por Flynn - Wall, do processo da decomposição térmica e 

catalítica, para obtenção de dados que comprovem se houve alterações nos parâmetros 

cinéticos das reações com a utilização dos catalisadores.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo deste trabalho é o estudo do processo de degradação térmica e catalítica do 

RAT, utilizando materiais mesoporosos SBA-15 e Al-SBA-15, com diferentes razões 

Silício/Alumínio, visando compreender o processo de obtenção de frações mais leves, como 

gasolina e diesel. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a amostra do RAT através da determinação do teor de saturados, 

aromáticos, resinas e asfaltenos (SARA), análise elementar e espectroscopia na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR); 

• Sintetizar as peneiras moleculares do tipo SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes 

razões silício/alumínio, que serão utilizadas como catalisadores; 

• Caracterizar os materiais sintetizados através da difração de raios-X (DRX), 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR) e adsorção de Nitrogênio; 

• Obter através da termogravimetria (TG/DTG) diferentes curvas da decomposição 

térmica e catalítica do RAT, nas razões de aquecimento 5, 10 e 20 oC min-1
;  

• Realizar o estudo cinético através do método de Flynn e Wall, para identificar a 

energia de ativação no processo de decomposição do RAT na presença e ausência 

dos materiais mesoporosos, verificando a influência das diferentes razões Silício/ 

Alumínio. 

• Verificar os possíveis produtos obtidos, através do processo de pirólise térmica e 

catalítica do RAT, utilizando um pirolisador com cromatografia gasosa, acoplado a 

um espectrômetro de massa. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 PETRÓLEO E RESÍDUO ATMOSFÉRICO DO PETRÓLEO (RAT) 

  

Nos últimos anos, com o declínio das reservas de petróleo, houve um aumento na 

necessidade de utilização dos resíduos de petróleo para o fornecimento de derivados de alto 

valor. Enquanto os petróleos leves possuem concentrações mais elevadas de hidrocarbonetos 

de baixo ponto de ebulição, nos petróleos pesados predominam moléculas de estrutura 

química complexa, alto peso molecular e ponto de ebulição elevado. Do ponto de vista do 

processamento de petróleos pesados, é necessário que adaptações sejam feitas, uma vez que 

estes não se comportam da mesma maneira que os petróleos leves nos diferentes processos de 

refino (BHATIA e SHARMA, 2006). 

Apesar da descoberta de óleos leves na camada do pré-sal no Brasil, continua grande o 

desafio para a indústria de petróleo em refinar grandes quantidades de óleos pesados, 

presentes em abundância não só no restante das jazidas brasileiras como em boa parte do 

mundo, transformando-os em produtos mais leves e nobres (LIMA, 2012). 

O petróleo é descrito pela American Society for Testing and Materials como sendo 

uma mistura de hidrocarbonetos (substâncias compostas por átomos de carbono e hidrogênio), 

ocorrendo naturalmente, apresentando-se geralmente no estado líquido, contendo ainda 

metais, compostos sulfurados, nitrogenados e oxigenados (ASTM, 2011). A origem da 

palavra petróleo é derivada do latim petra (pedra) e oleum (óleo), ou seja, literalmente 

falando, petróleo significa óleo de pedra ou óleo que vem da pedra. Este material no estado 

líquido é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro 

característico e cor variando entre o negro e o castanho-claro (FARIAS, 2008).  

Em seu estado natural, o petróleo, não pode ser aproveitado de forma prática para 

outros fins que não o de fornecimento de energia via combustão, porém sua composição 

química baseada em hidrocarbonetos de grande heterogeneidade molecular abre caminhos 

para usos industriais especializados e sofisticados. Assim, o petróleo, também chamado de 

óleo cru, é a principal matéria-prima empregada para produzir os derivados utilizados como 

combustíveis, lubrificantes e produtos petroquímicos, segundo Brasil, Araújo e Sousa (2011). 

Nesse sentido, nos últimos anos, houve um desenvolvimento significativo por parte 

das técnicas instrumentais para a análise do petróleo e de suas frações, permitindo a análise 

quantitativa de elementos e, também, de compostos orgânicos. Métodos potenciométricos, 
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titulométricos, condutométricos, coulométricos e gravimétricos continuam sendo usados, mas, 

em particular, os métodos espectrométricos ganharam espaço.  

 A análise da composição do óleo cru é bastante complexa, porém uma forma de 

análise simplificada é através da divisão do óleo em frações de saturados, aromáticos, resinas 

e asfaltenos (SARA). Esse sistema de classificação é útil porque as frações do petróleo que 

contem asfaltenos são um problema durante o processo de craqueamento catalítico (FAN et 

al., 2002 apud PAULINO, 2011). 

            A caracterização química do petróleo consiste na determinação da composição 

(hidrocarbonetos saturados e aromáticos, resinas e asfaltenos), dos heteroátomos presentes 

(enxofre, nitrogênio e metais) e dos teores de água e sais. 

O ensaio de SARA é feito através da determinação dos teores de compostos 

saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos com uma técnica cromatográfica simples (método 

ASTM D6560). O resultado dessa análise é importante para se definir a adequação de um 

petróleo à produção dos combustíveis líquidos de acordo com a demanda de mercado e ao 

esquema de refino disponível que define as unidades que processam frações residuais. 

Geralmente, quanto maior o grau API de um petróleo, maior o seu teor de hidrocarbonetos 

saturados, e menores os teores de asfaltenos e resinas (BRASIL, ARAÚJO e SOUSA, 2011). 

Os teores de enxofre e de nitrogênio determinados, respectivamente, pelos métodos 

ASTM D4294 e D4629, são excelentes indicativos do grau de refino necessário para o 

processamento do petróleo. Existe uma tendência geral de aumento do teor de enxofre com a 

redução do oAPI, mas essa correlação nem sempre é válida (BRASIL, ARAÚJO e SOUSA, 

2011). 

O refino do petróleo consiste em uma série de beneficiamentos pelos quais passa o 

mineral bruto para a obtenção de derivados de grande interesse comercial englobando etapas 

físicas e químicas de separação que originam diversas frações de destilação. Estas são então 

processadas através de outra série de etapas de separação e conversão para fornecer os 

derivados finais. Refinar petróleo é, portanto, separar as frações desejadas, processá-las e lhes 

dar acabamento, de modo a se obterem produtos com maior valor agregado (SZKLO e 

ULLER, 2008), sendo que neste processo, são gerados alguns resíduos como: C5+, Resíduos 

Atmosféricos (RAT), Resíduos a Vácuo (RAV) etc. 

Segundo Castro et al. (2011), o RAT é o resíduo da destilação atmosférica 

apresentando alta massa molecular e uma quantidade significativa de compostos denominados 

asfaltenos. O RAT tem baixo valor comercial, entretanto, dele podem ser obtidas frações de 
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elevado potencial econômico, que não podem ser separadas na destilação atmosférica por 

causa dos seus altos pontos de ebulição.   

 

3.1.1 Destilação atmosférica 
 

De acordo com Szklo e Uller (2008), a destilação atmosférica é um processo de 

separação dos componentes de uma mistura de líquidos miscíveis, baseado na diferença das 

temperaturas de ebulição de seus componentes individuais. 

As torres de destilação à pressão atmosférica possuem, no seu interior, bandejas que 

permitem a separação do petróleo em cortes pelos seus pontos de ebulição. Os 

hidrocarbonetos cujos pontos de ebulição são maiores ou iguais à temperatura de uma 

determinada bandeja ficam retidos, enquanto que o restante prossegue em direção ao topo até 

encontrar outra bandeja, mais fria, onde o fenômeno se repete. Em determinados pontos da 

coluna os produtos são retirados da torre, segundo as temperaturas limites de destilação das 

frações (MARIANO, 2005).  

Uma torre de destilação de petróleo que trabalhe em condições atmosféricas tem como 

produtos o óleo diesel, o querosene e a nafta pesada. O resíduo da destilação atmosférica que 

fica no fundo da coluna é conhecido como Resíduo Atmosférico (RAT), e dele ainda podem 

ser retiradas frações importantes por destilação a vácuo, segundo estágio do refino de petróleo 

(MARIANO, 2005). 

Com o processamento cada vez maior de óleos pesados e com o aumento da demanda 

de produtos nobres (gasolina e diesel), o RAT que é utilizado como carga da unidade de 

destilação a vácuo passou a ser utilizado, também, como carga da unidade de craqueamento 

catalítico (GONÇALVES, 2002). 
 

3.1.2 Processos para beneficiamento do RAT 
 

Na unidade de craqueamento catalítico (Fluid Catalytic Cracking- FCC), o gasóleo 

pesado proveniente da destilação a vácuo e o RAT proveniente da destilação atmosférica 

saem das unidades de destilação aquecidos a 300°C e são encaminhados para a base do vaso 

de reação (riser). Nesse ponto, recebem uma grande quantidade de catalisador à alta 

temperatura. A mistura carga-catalisador atinge temperaturas que vão de 550 a 580°C, 

provocando instantânea vaporização da carga. A mistura entra no vaso de reação de forma 
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ascendente e as cadeias moleculares da carga, pela ação da temperatura e do catalisador, são 

quebradas, dando origem a hidrocarbonetos de cadeias menores. Esse processo tem como 

finalidade principal a produção de GLP e gasolina, também são produzidos os óleos de reciclo 

leve e pesado. O produto de fundo da fracionadora é constituído de frações pesadas residuais 

de craqueamento e de partículas de catalisadores que foram arrastadas pela corrente gasosa 

que deixou o reator (ANDERSSON e MYRSTAD, 2007). 

  Quando o RAT usado como carga para a unidade de FCC é proveniente de um óleo 

pesado - rico em asfaltenos - a quantidade de coque que se forma durante o processo é grande. 

A deposição de coque na unidade de FCC é desejável até certo ponto. Excesso desse material, 

além de acarretar problemas no funcionamento da unidade, acarreta perdas na produção de 

produtos desejáveis.  

 

3.2 CATÁLISE 
 

A catálise é um processo muito importante na produção de derivados do petróleo, já 

que durante o craqueamento utilizam-se catalisadores objetivando-se a produção de produtos 

com valor agregado ao mercado.  

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

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

chamadas reações catalíticas (CIOLA, 1981). 

Apesar de não existir uma teoria geral cobrindo todo o campo da catálise, é provável 

que compostos intermediários (complexos de transição) estejam sempre envolvidos, 

alterando-se assim o caminho da reação e diminuindo a energia de ativação necessária para 

uma substância reagir. 

Existem algumas propriedades fundamentais dos catalisadores, tais como: 

• o catalisador não muda a composição de equilíbrio nem o valor da constante de 

equilíbrio; 

• o catalisador é específico para uma determinada reação; 

• um catalisador não tem relação estequiométrica com os produtos formados; 

• o catalisador diminui a energia de ativação da reação; 

• o grau de aceleração é função da concentração do catalisador. 
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De acordo com o número de fases do sistema reacional, as reações catalíticas podem ser 

classificadas em homogêneas e heterogêneas. 

• Homogêneas: quando o catalisador e o substrato formam uma única fase; 

• Heterogêneas: quando o catalisador e o substrato formam sistema di ou polifásicos. 

 

3.2.1 Materiais Porosos 
  

Segundo Fasolo (2006), peneiras moleculares são materiais sólidos contendo 

porosidade periódica com diâmetro na ordem de nanômetros, possuindo elevada capacidade 

de adsorção e troca iônica. Esses materiais porosos tem sido intensivamente estudados com 

relação a aplicações como catalisadores, suportes e adsorventes. De acordo com a definição 

da International Union of Pure and Applied Chemistry- IUPAC, materiais porosos são 

divididos em três classes: microporosos (tamanho de poro menor que 2 nm), mesoporosos (2 

a 50 nm) e macroporosos (maior que 50 nm), conforme ilustrado na Figura 1 (QUINTELLA, 

2009; GALLO, 2010). Muitos tipos de materiais porosos como silicatos, argilas, aluminas, 

carbonos porosos, nanotubos de carbono, entre outros tem sido extensivamente descritos na 

literatura (CORIOLANO et al., 2013; GALLO, 2010; MELO et al., 2011; PAULINO, 2011; 

SILVA et al., 2011). 

 

Figura 1- Classificação da IUPAC de materiais em função do tamanho de poro. 

 

Fonte: Gallo (2010) 
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Sólidos inorgânicos porosos tem grande utilidade como catalisadores e adsorventes 

para muitas aplicações industriais. A presença de porosidade permite que as moléculas 

tenham acesso a elevadas áreas superficiais, as quais estão associadas a altas atividades 

catalíticas e adsortivas. Nas refinarias de petróleo são utilizados catalisadores para obtenção 

de produtos leves oriundos de frações pesadas do petróleo, já que a demanda por tais produtos 

está cada dia mais crescente (CASTRO, 2009). 

Os catalisadores a base de zeólitas, que foram descobertas em 1756 pelo cientista 

Sueco Cronstedt, tem sido utilizados nos processos de refino do petróleo há alguns anos, 

tendo em vista que na década de 60, um brilhante cientista chamado Donald W. Breck, que 

desenvolvia pesquisas para Mobil Oil Corporation, conseguiu sintetizar uma zeólita do tipo 

Y. A descoberta desse material revolucionou de forma marcante a indústria do refino do 

petróleo, visto ser a zeólita Y um dos principais componentes do mais famoso catalisador 

típico de craqueamento catalítico de frações de petróleo (catalisador de FCC). 

 Em 1992, pesquisadores da Mobil Oil Corporation descobriram a família dos silicatos 

e aluminossilicatos mesoposoros M41S (BECK et al., 1992; KRESGE et al., 1992). Esses 

materiais apresentam estrutura de poros ordenada em condições alcalinas e utilizam moléculas 

de surfactantes como direcionadoras (em vez de espécies catiônicas), além de poros 

excepcionalmente largos da ordem de 2-10 nm. As estruturas eram formadas com base em 

pequenas moléculas direcionadoras orgânicas (BECK et al., 1992; VARTULI et al., 1994), 

como por exemplo, moléculas de amônio quaternário. Logo após, surgiu a idéia de utilizar 

moléculas de tensoativos com cadeia longa como direcionador na formação da estrutura.  

A referida classe de materiais conhecida como família M41S inclui estruturas como 

MCM-41 (arranjo hexagonal), MCM-48 (arranjo cúbico) e o MCM-50 (arranjo lamelar). 

 

 

3.2.1.1 SBA-15 

 

Ao final da década de 90, pesquisadores da Universidade da Califórnia - Santa 

Bárbara- EUA (ZHAO et al., 1998 a, b), sintetizaram um material mesoporoso com diâmetro 

de poros variando entre 2 a 30 nm, com uma espessura das paredes de 3,1- 6,4 nm, o que dá 

ao material uma maior estabilidade térmica e hidrotérmica (ZHOLOBENKO et al., 2008). 

Além disso, a elevada área superficial 400 – 1040 m2/g e os grandes volumes de poros, 

chegando até 2,5 cm3/g faz com que este material seja promissor para várias aplicações, 
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principalmente na área da catálise (CAVALLERI et al., 2009; COUTINHO et al., 2007; LUZ 

JR et al., 2011; MEHER, SAGAR e NAIK, 2006; WU et al., 2006; ZHAO et al., 1998 a, b).  

Este material foi chamado de SBA-15 (Santa Bárbara Amorphous), sendo então 

sintetizados em meio ácido utilizando um copolímero tribloco poli (óxido de etileno)- poli 

(óxido de propileno)- poli (óxido de etileno) (EO20PO70EO20)- Pluronico P123 não iônico, 

como agente direcionador da estrutura, agregando-se então a espécies de silicatos (FUSCO, 

BORZACCHIELLO e NETTI, 2006; GU, CHIA e ZHAO, 2004;  LUZ JR, 2010; 

QUINTELLA, 2009; THIELEMANN et al., 2011; ZHAO et al., 1998 a, b). 

O material mesoporoso SBA-15 pode ser sintetizado sem dificuldades a baixas 

temperaturas (35- 80 oC), formando assim uma gama de tamanhos de poros e espessuras de 

paredes uniformes, variando-se os copolímeros tribloco, mas em geral o mais adequado é o 

Pluronic 123. 

 

As etapas de síntese consistem em (QUINTELLA, 2009): 

• organização das moléculas do surfactante para formação das micelas; 

• as micelas se agrupam formando tubos cilíndricos; 

• formam-se então diferentes camadas de silicatos em torno da interface da micela; 

• ocorrem várias reações de condensação e polimerização das espécies de silício sobre a 

interface dos tubos, dando lugar a formação de uma estrutura hexagonal de íons 

silicato-surfactante. 

 

A síntese do material SBA-15 geralmente ocorre em meio fortemente ácido, utilizando 

o tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de sílica e o copolímero tribloco Pluronic P123 

(EO20PO70EO20) como direcionador (ZHAO et al., 1998 a, b). Desde a primeira síntese, 

realizada por Zhao et al. (1998 a), o processo de síntese desta peneira molecular é 

tradicionalmente realizado da seguinte forma: Primeiramente ocorre a solubilização do 

direcionador em meio ácido. Em decorrência desta solubilização e da natureza tensoativa do 

copolímero utilizado como direcionador, há formação de uma estrutura miscelar, constituída 

de um domínio hidrofóbico e outro hidrofílico. Depois desta etapa, acrescenta-se a fonte de 

sílica, que é hidrolisada no meio fortemente ácido e, posteriormente, passa a interagir com as 

micelas do direcionador orgânico e a condensar sobre as mesmas. Então, o gel obtido a partir 

destas etapas iniciais é submetido a um tratamento hidrotérmico, durante o qual, observa-se 

uma intensificação da condensação das espécies de sílica sobre a estrutura micelar do 
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direcionador orgânico, a qual dá origem à estrutura mesoporosa, SBA-15. Após o tratamento 

térmico, o material obtido é lavado com etanol para remoção do excesso de direcionador e, 

em seguida, seco a temperatura ambiente. A remoção das micelas aprisionadas no material 

inorgânico, e consequente desobstrução dos mesoporos da peneira molecular, é realizada por 

meio de uma etapa de calcinação (LUZ JR, 2010). 

A presença de microporos interligando os mesoporos é, segundo Sonwane e Ludovice 

(2005), decorrente da interação entre as micelas por meio dos grupos de óxido de etileno, 

parte hidrofílica das micelas. 

As principais diferenças entre os materiais da família M41S e SBA é que esses últimos 

apresentam microporos que conectam os canais mesoporosos entre si de forma aleatória, 

maior diâmetro dos mesoporos e maior espessura da parede, o que lhes confere uma maior 

estabilidade térmica e hidrotérmica, além do processo de síntese ser mais fácil e barata 

(GALLO, 2010; QUINTELLA, 2009). 

A estrutura do SBA-15 (Figuras 2A e 2B), que consiste de nanotubos de sílica 

unidimensionais, com tamanho de poros de cerca de 6 nm e  com um arranjo periódico 

perfeito dos nanotubos, possibilita o uso de SBA-15 como nanoreator, proporcionando um 

efetivo caminho para controlar uniformemente o  tamanho das partículas e prevenir sua 

aglomeração (SOUZA e SOUSA, 2006). 

 

 

Figura 2 - Microscopia Eletrônica de Transmissão da sílica mesoporosa nanoestruturada; (A) 

Estrutura de poros arranjados hexagonalmente. (B) Interior dos poros arranjados 

hexagonalmente. 

 

Fonte: Carvalho et al. (2010) 
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Devido aos seus mesoporos serem ordenados hexagonalmente e interligados por 

microporos, como apresentado nas Figuras 3A e 3B, há o favorecimento ao alojamento ou a 

difusão de grandes moléculas, o que confere a este material uma grande potencialidade na 

área de adsorção, catálise (DAO, GUOPING e XINGYI, 2008; FORNES et al., 2003) e como 

dispositivo para liberação controlada de fármacos (VALLET- REGI et al., 2004). Diante de 

todas essas propriedades apresentadas, dentre os materiais mesoporosos, o SBA-15 tem sido o 

de maior interesse de estudos (COUTINHO et al., 2007; HIYOSHI, YOGO e YASHIM, 

2005; JANG, PARK e SHIN, 2004; LUZ JR et al., 2011). 

 

 

Figura 3 - Sílica mesoporosa ordenada (SBA-15); (A) Imagem de alta resolução da estrutura 

de poros do SBA-15; (B): Representação do arranjo dos poros. 

 

Fonte: Machado (2010) 

 

 

O material mesoporoso SBA-15 não possui íon metálico em sua estrutura, tornando-a 

com baixa atividade catalítica devido a não conter essa espécie ativa (BACA et al., 2008; 

KUMARAN  et al., 2008; TIMOFEEVA et al., 2007), sendo portanto necessária a adequação 

desta, com a incorporação de metais para aumentar sua atividade catalítica. Dessa forma, o 

material torna-se promissor para a aplicação industrial, tais como craqueamento e pirólise 

catalítica de petróleo e outros materiais de importância econômica (AGUADO et al., 2008; 

COUTINHO et al., 2002; DAÍ et al., 2007; GARG et al., 2009; KUMAR et al., 2008; LI, 

CHEN e WANG, 2008; LUZ JR et al.,2011; MU et al., 2008;  WANG et al., 2005; YUE et 

al., 1999; ZHANG et al., 2008). A introdução de alumínio nas paredes dos materiais 

mesoporosos tem modificado as propriedades ácidas destes materiais, aprimorando 

A B 
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características, tais como: porosidade (tornando facilmente acessível) e uma melhor 

estabilidade térmica e química, podendo revelar-se particularmente útil na preparação de 

novos catalisadores, substituindo os materiais microporosos tradicionais no craqueamento de 

hidrocarbonetos de alto peso molecular (SOUZA, 2001).     

Vários autores vêm estudando metodologias para a síntese de materiais mesoporosos 

com componentes ativos. Castro et al. (2011), Li et al. (2004), Paulino (2011) e Yue et al. 

(1999) tem realizado estudos incorporando o alumínio a estutura do SBA-15, gerando o Al-

SBA-15.  Como este material apresenta uma estrutura regular com canais uniformes de até 

300 Å, é possível a incorporação de heteroátomos nas paredes da estrutura tornando-se viável 

a obtenção de materiais com propriedades ácidas (ZHAO et al.,1998 a, b), sendo que essa 

acidez moderada tornam os catalisadores com um potencial para serem utilizados em muitas 

reações catalíticas que não exigem alquilação de sítios ácidos fortes. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÕES DOS CATALISADORES 
 

O comportamento de um catalisador, quanto à atividade, seletividade e estabilidade 

durante uma reação química, pode ser determinado através das suas propriedades físico-

químicas, tais como: composição química, estrutura, estabilidade térmica, entre outras.  

Algumas técnicas físicas e químicas são utilizadas para caracterizar e selecionar os 

vários tipos de catalisadores que são empregados nas indústrias petrolíferas. Existem vários 

métodos para caracterizar a estrutura dos materiais mesoporosos, entre elas, destacamos: 

difração de raios  X (DRX), adsorção de nitrogênio e espectroscopia de absorção na região do 

Infravermelho com transformada de Fourier (FT- IR). 

 

3.3.1 Difração de Raios X (DRX) 
 

A difração de raios  X consiste no resultado de interferências construtivas e destrutivas 

dos raios espalhados pelo ambiente ordenado de um cristal. O espalhamento dos raios X é 

oriundo da interação do vetor elétrico da radiação com os elétrons do cristal (HOLLER, 

SKOOG e CROUCH, 2009; SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006). 

O método empregado para a análise de raios - X dos materiais mesoporosos do tipo 

SBA-15 é o método do pó proposto pelo cientista Settle por volta dos anos 90. Nesta técnica, 

um feixe de raios - X monocromático é direcionado para uma amostra pulverizada, espalhada 
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em um suporte, e a intensidade da difração é medida quando o detector é movido em 

diferentes ângulos de espalhamento 2θ (ângulo entre a onda incidente e a onda espalhada) 

(ATKINS e JONES, 2001; BLEICHER e SASAKI, 2009; CALDEIRA, 2011). 

A identificação da fase ocorre quando se observa a obtenção de três a cinco picos 

referentes aos planos (100), (110), (200), (210) e (300), na faixa de 0,5 a 3,0º. Estes planos 

são, segundo a literatura (TUEL e HUBERT- PFALZGRAF, 2003) característica de estruturas 

hexagonais dos materiais SBA-15. 

A Figura 4 representa um difratograma do SBA-15 retirada da literatura (DHAR et al., 

2005; KUMARAN et al., 2006). 

 

 

Figura 4 - Difratograma de raios-X do material SBA-15. 

 

Fonte: Dhar et al. (2005) 

 

 

 3.3.2 Adsorção de Nitrogênio 

 

A adsorção é a tendência de acumulação de uma substância sobre a superfície de outra, 

quando duas fases imiscíveis são postas em contato, ocorrendo que a concentração de uma 

substância numa fase é maior na interface do que no seu interior (CIOLA, 1981). 
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O fenômeno da adsorção é muito utilizado para caracterização de materiais catalíticos, 

sendo medidas algumas propriedades superficiais, como área superficial, volume e 

distribuição de poros. O exame de numerosos resultados experimentais permitiu classificar as 

isotermas em seis tipos característicos, como proposta por Brunauer, Deming, Deming e 

Teller incluía apenas os tipos I- V (EVERET, 1988; FIGUEIREDO e RIBEIRO, 2007). 

Pode ocorrer um fenômeno chamado histerese que é em função da estrutura dos 

mesoporos. Isto pode ser explicado pelo fato de que a evaporação do gás condensado em 

poros mais finos não ocorre tão facilmente como a sua condensação.   

A Figura 5 mostra a isoterma típica do material mesoporoso SBA-15, classificada pela 

IUPAC como do tipo IV com histerese do tipo I (CIOLA, 1981). Segundo Leofanti et al. 

(1998),  este tipo de isoterma, associada à histerese do tipo I, é característica de materiais com 

mesoporos cilíndricos e de tamanho uniforme, nos quais ocorre condensação capilar durante a 

dessorção do N2.  

 

 

Figura 5 - Isoterma de adsorção/dessorção de N2 característica do SBA-15. 

 

Fonte: Luz Jr (2010) 

 

 

Através da adsorção é possível se obter a área superficial total de sólidos porosos e um 

dos métodos mais empregados para essa obtenção foi proposto por Brunauer, Emmet e Teller 

(BET). Esse método permite determinar a massa de gás necessária a recobrir uma 

monocamada (Wm) a 77 K.  
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Para determinação da distribuição e volume de poros do material mesoporoso, um dos 

métodos mais utilizados consiste no modelo proposto por Barret, Joiyner e Halenda (BJH) 

(BARRET et al., 1953). Esse método é amplamente utilizado e pode ser encontrado 

comercialmente nos softwares de tratamento de dados em muitos equipamentos de 

levantamento de isotermas de adsorção. 

 

 

3.3.3 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com transformada de 

Fourier (FT- IR) 

 

 A região espectral do infravermelho compreende radiação com números de onda no 

intervalo de aproximadamente 12.800 a 10 cm-1 ou comprimentos de onda de 0,7 a 1.000 µm 

(SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006). 

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

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

larga faixa de compostos inorgânicos e orgânicos. Esta técnica ‘se baseia fundamentalmente 

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

do feixe de radiação infravermelha.  Um espectrofotômetro FT-IR permite a obtenção de 

espectros em poucos segundos com uma boa resolução e utilizando quantidades pequenas da 

amostra. Além disso, existe uma maior precisão nas medidas de número de ondas 

(BARBOSA, 2007). 

Existem dois modos fundamentais de vibração de moléculas: estiramento, em que a 

distância entre dois átomos aumenta ou diminui, mas os átomos ficam no mesmo eixo de 

ligação; deformação, em que a posição do átomo muda em relação ao eixo original da ligação. 

No caso de um sólido de granulometria fina aplicadas para peneiras moleculares, pode se 

determinar o espectro na região do infravermelho médio utilizando a técnica da pastilha de 

KBr. Utiliza-se cerca de 1 mg da substância com 100 - 200 mg de KBr, sendo misturados e 

prensados sob alta pressão para a obtenção de uma pastilha transparente (SKOOG, HOLLER 

e NIEMAN, 2006). 
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3.4 ANÁLISE TÉRMICA 

 

Análise térmica é um conjunto de técnicas que permite medir as mudanças de uma 

propriedade física ou química de uma substância ou material em função da temperatura ou do 

tempo, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de temperatura 

(MOTHÉ e AZEVEDO, 2009). 

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

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

preparo da amostra), e sua aplicabilidade ocorre em diversas áreas: alimentícia, catálise, 

cerâmica, inorgânica, orgânica, petroquímica, dentre outras.  

Existem várias técnicas que utilizam a análise térmica, e atualmente há três que são 

bastante utilizada. (GONÇALVES, 2002): 

• Termogravimetria (TG)/ Termogravimetria Derivada (DTG); 

• Análise Térmica Diferencial (DTA); 

•  Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 

Durante essa pesquisa, utilizou-se a Termogravimetria (TG)/ Termogravimetria 

Derivada (DTG) que baseia-se no estudo da variação de massa de uma amostra, resultante de 

uma transformação física (sublimação, evaporação, condensação) ou química (degradação, 

decomposição, oxidação) em função do tempo ou da temperatura. 

Para uma melhor avaliação e visualização das curvas de TG, foram desenvolvidos 

instrumentos capazes de registrarem, automaticamente, a derivada das curvas de TG, curvas 

essas que auxiliam a visualizar a temperatura inicial de decomposição e a temperatura do pico 

máximo (Tmáx.), na qual a perda de massa ocorre mais rapidamente. Para se obter a 

termogravimetria derivada, deriva-se a massa em relação ao tempo, dm/dt, em função da 

temperatura ou do tempo. 

A análise térmica vem sendo bastante utilizada para estudos em petróleo e seus 

derivados. A termogravimetria tem sido utilizada para estudar os efeitos na composição do 

óleo originada da pirólise dos óleos crus. Os diferentes resultados das técnicas de análise 

térmica estão correlacionados com algumas propriedades físico-químicas do petróleo 

destilado, com a faixa de ebulição de 250 a 425 ºC (GONÇALVES et al., 2010; PAULINO, 

2011). 

Lima (2012) afirma que a termogravimetria não pode ser usada para elucidar o 

mecanismo de pirólise de resíduo de óleo pesado, mas pode ser útil para dar informações 

confiáveis sobre energia de ativação da reação global. Existem diferentes métodos para 
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determinar parâmetros cinéticos por TG e softwares comerciais podem ser usados para esse 

fim. 

Segundo Al-Sammerrai, Mohammed e Abbas (1987), as técnicas de análise térmica 

nas quais são medidas as variações de temperatura e peso, tem sido aplicadas com sucesso 

para estimar a estabilidade térmica do petróleo e dos seus produtos co-relatos. 

Kok e Pamir (1995); Kok e Karacan (1998); Kok, Karacan e Palmir (1998); Gonçalves 

et al. (2005, 2006, 2007, 2008), utilizaram as técnicas de TG e DSC para estudar o 

comportamento de petróleos e derivados, determinando-se a cinética da reação, chegando a 

conclusão que no craqueamento dos óleos pesados (oAPI baixo), a sua energia de ativação 

aumenta, ou seja, quanto mais pesado for o óleo, maior será sua energia de ativação. 

Em 2008, Gonçalves et al., publicou resultados de um estudo sobre a pirólise de 

frações de petróleo realizando uma investigação cinética através da termogravimetria. Com 

isso, chegaram ao resultado de que as energias de ativação aparentes para as frações leves e 

médias estão dentro do intervalo 62 - 74 kJ mol-1 e para as frações mais pesadas estavam entre 

80 - 100 kJ mol-1 a conversões mais baixas e de 100 - 240 kJ mol-1 para conversões mais 

elevadas. A determinação da energia de ativação aparente pode ser um critério para 

determinar os principais fenômenos envolvidos no comportamento térmico de pirólise ou 

destilação de resíduos de petróleo. 

Alvarez et al. (2011), utilizou a análise térmica para analisar o resíduo atmosférico do 

petróleo pesado e suas frações SARA para determinar a tendência de cada fração quanto à 

formação de coque. O rendimento do coque foi de 16,3% para o resíduo atmosférico, 43,1 % 

para os asfaltenos, 4,6 % para as resinas, 3,8 % para os aromáticos, e de 0,3 % para saturados. 

A cinética da pirólise do resíduo e suas frações, ou seja, asfaltenos, resinas e produtos 

aromáticos foi também investigada, sendo os experimentos termogravimétricos realizados em 

três razões de aquecimento diferentes, de 8, 12 e 16 ºC min-1, desde a temperatura ambiente 

até 800 ºC sob atmosfera de nitrogênio, a fim de verificar a variação de massa com a 

temperatura de reação. Os asfaltenos produziram coque em quantidade mais elevada e 

apresentaram uma elevada energia de ativação de 41,0-58,6 kcal mol -1, enquanto a energia de 

ativação para o resíduo atmosférico variou de 11,5 a 30,0 kcal mol-1. 

Paulino (2011) realizou um estudo com borra oleosa de petróleo utilizando a 

termogravimetria, concluindo que o reaproveitamento da borra oleosa através da degradação 

catalítica é promissor no tocante à redução dos resíduos sólidos gerados pela indústria 

petrolífera. Com a redução dos valores de vários parâmetros, obtidos através de estudos 

cinéticos da reação, tais como a energia de ativação e conversão, facilita o entendimento das 
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reações para extração de materiais leves e de valor econômico, gerando desta forma uma 

melhoria do meio ambiente e consequentemente uma redução de energia nas indústrias 

petrolíferas, possibilitando assim ganhos econômicos com os produtos resultantes. 

 
3.4.1 Modelos cinéticos 

 

O método dinâmico ou não- isotérmico, empregando a termogravimetria, tem sido 

amplamente utilizado nos últimos anos em estudos cinéticos de decomposição térmica de 

sólidos. Embora, esta técnica esteja sujeita à varias críticas e tenha sido seriamente 

questionada por muitos autores, um grande número de trabalhos sobre o tema continua a se 

publicado, inclusive propondo novos métodos (PAULINO, 2011). 

Flynn e Wall (1966) afirma que muitos métodos de análise cinética que tem sido 

propostos, são baseados em dados retirados de uma simples reta de termogravimetria, valores 

estes, que podem ser obtidos por parâmetros como energia de ativação, fator pré-exponencial 

e ordem da reação. 

Os métodos mais utilizados para determinação dos parâmetros cinéticos em petróleo 

são: Arrhenius, Coats Redfern, Michelson e Eirnhorn (Ratio model), Ingraham e Marrier, 

Freeman e Carroll, Flynn e Wall e Vyazovkin. 

Um dos dados que se consegue obter com o estudo cinético das reações é a energia de 

ativação (Ea) que é definida como sendo a energia necessária para que uma reação química 

ocorra, isto é, a energia necessária para mover os reagentes através de uma “barreira 

energética” de forma que a reação possa iniciar (LEIVA, 2005; LEIVA, CRNKOVIC e 

SANTOS, 2006). 

Além da energia de ativação, outros parâmetros cinéticos normalmente são utilizados 

para prever o comportamento térmico de um sistema reacional, tais como o fator pré- 

exponencial (A) que representa a frequência das colisões efetivas entre as moléculas e K, a 

constante da taxa de reação a uma determinada temperatura. 

A energia de ativação, o fator pré- exponencial e a constante específica da taxa de 

reação podem ser obtidos a partir de análises experimentais e a análise térmica surge como 

uma ferramenta útil para tais determinações (LEIVA, 2005). 

O modelo a ser estudado é baseado no método não isotérmico porque apresenta 

algumas vantagens, tais como: determina a temperatura de início da reação (T0) de forma mais 

precisa que no método isotérmico; o tempo zero é ausente; há a necessidade de apenas uma 
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única amostra para varrer na faixa de temperatura desejada, enquanto que no modo 

isotérmico, cada temperatura requer uma nova amostra, sendo quase impossível a medição ou 

a reprodução das mesmas características da amostra em todos os experimentos. 

Liu et al. (2009 b) publicaram um estudo com a pirólise da borra oleosa, observando 

que a reação ocorria entre 473-773K, surgindo várias perdas de massa nas curvas TG/ DTG, 

sendo as razões de aquecimento um dos efeitos mais significativos sobre a pirólise de óleos. À 

medida que a razão de aquecimento aumenta, o material volátil total diminui e os picos DTG 

deslocam a temperatura mais elevada. Um outro fator que é acarretado pela elevada razão de 

aquecimento é o aumento do teor de carbono (C) e enxofre (S) e a diminuição do conteúdo de 

hidrogênio (H), em resíduos sólidos. Os principais produtos gasosos excluindo N2, são CHs 

(Hidrocarbonetos), CO2, H2 e CO. O rendimento do CHs na pirólise é significativo na faixa de 

600-723 K, e pode ser influenciado pela razão de aquecimento. Cerca de 80% do conteúdo 

total do carbono orgânico presente nas borras de  petróleo podem ser convertidos em CHs por 

processo de pirólise. A aplicação do modelo cinético (model-free kinetics) para decomposição 

não isotérmica da borra oleosa de petróleo para se obter a energia de ativação do processo 

dependente da conversão, na pirólise é calculada pelo método numérico. As energias médias 

de ativação são 59,59 e 102,02 kJ  mol-1, para os dois pontos escolhidos.  

 

3.4.1.1 Método de Flynn e Wall 

 

Flynn e Wall (1966) propuseram um método rápido para determinação da energia de 

ativação a partir de dados termogravimétricos. Este método consiste em determinar a energia 

de ativação diretamente das curvas termogravimétricas em várias razões de aquecimento. 

 

A razão termogravimétrica é dada pela Equação 1: 

 

                                                                         (1) 

                                      

Sendo T a temperatura absoluta, β a taxa de aquecimento constante, A o fator pré-

exponencial da equação de Arrhenius, E a energia de ativação, R a constante universal dos 

gases e f(α) uma função do grau de conversão (perda de massa). 
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Supondo que A, f(α) e E são independentes de T e que A e E são dependentes de α, 

separando várias variáveis e integrando, obtém-se a Equação 2, 

 

 

                                                                                       (2) 

Equação 3 expressa na fórmula logarítmica, 

                                                                  (3) 

E/RT ≥ 20 deve ser aproximado com atenção pela Equação 4, 

                                                                                  (4) 

Conseqüentemente, a Equação 4 torna-se a Equação 5 

                                                          (5) 

Diferenciando a Equação 5  em um grau de conversão constante, resulta a Equação 6: 

                                                                                                  (6) 

Pode-se calcular a energia de ativação estimada, utilizando a Equação 7, empregando-

se o valor da inclinação da reta, ∆(logβ)/ ∆(1/T) e fixando o valor de 0,457/K para b na 

primeira interação. 

                                                                                            (7) 

Este é um método iterativo, em que utilizam-se valores tabelados para as iterações de 

b. Esses valores foram determinados e tabelados e compreendem uma faixa de 7 ≤ E/RT ≤ 60. 

Este procedimento deve ser repetido para os outros valores de conversão (1-α), assim 

testando a estabilidade de E em relação a α e T. 

O método de Flynn e Wall (1966) é chamado método isoconversional. Flynn (1983) 

salientou que os métodos isoconversionais tem sido extensivamente usados para calcular 
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energia de ativação proveniente de experimentos termoanalitícos em uma razão de 

aquecimento constante. Tal popularidade é devido principalmente a potencialidade de render 

energias de ativação independentemente do modelo cinético. Assim, um modelo incorreto 

para a relação entre a taxa e a conversão deverá proporcionar valores grosseiros para energia 

de ativação desde que a temperatura e a fração de conversão estejam mudando 

simultaneamente em experimentos não-isotérmicos (LEIVA, 2005). 

Em 2010, Araújo et al. determinaram a energia de ativação para a decomposição 

térmica do poli (tereftalato de etileno) - PET, na presença de um catalisador mesoporoso- 

MCM-41. O processo de degradação foi avaliado por análise termogravimétrica, na faixa de 

temperaturas de 350 a 500 °C, com razões de aquecimento de 5, 10 e 25 oC min-1. A partir das 

curvas termogravimétricas (TG/DTG), a energia de ativação foi determinada pelo modelo 

cinético proposto por Flynn-Wall, evidenciando uma diminuição de 231 kJ mol-1 (PET), para 

195 KJ mol-1, na presença do material mesoporo (MCM-41/PET), que mostra a eficiência do 

catalisador para o processo de decomposição do polímero. 

 

 

3.5 APLICAÇÃO DOS MATERIAIS MESOPOROSOS 

 

As mais importantes aplicações industriais para os vários tipos de materiais porosos 

são as reações de catálise ácida bifuncional, predominantemente utilizada em processos da 

indústria petroquímica. Com a descoberta dos materiais mesoporosos abriram-se várias 

perspectivas para uma conversão catalítica mais efetiva das moléculas de cadeia longa, 

causada pela sua melhor acessibilidade para os centros ácidos (RESCHETILOWSKI e KOCH 

1998). 

 

3.5.1 Pirólise 
 

 O conceito do processo de pirólise se deu por volta de 1897, quando a relação entre a 

segunda lei da termodinâmica e o conceito de irreversibilidade foi demonstrada por Max 

Plank. Em 1909, o cientista Caratheodory reestruturou a termodinâmica ao estabelecer o 

conceito de paredes adiabáticas. Com essa teoria foi iniciada a construção de sistemas 

térmicos mais eficientes como reatores e caldeiras. A pirólise inclui-se nesse processo, pois 

utiliza como elemento principal um reator.  
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No ano de 1926, na Alemanha, F. Winkler realizou as primeiras experiências práticas 

com reatores pirolíticos, já os Estados Unidos iniciaram somente em 1929 as pesquisas com 

esse tipo de reator, para carbonização do carvão, sendo então introduzidos resíduos de pneus 

no reator, obtendo-se um gás com alto poder calorífico, óleos e resíduos sólidos (AIRES et 

al., 2012). 

Com o avanço da tecnologia, a pirólise tem se tornado um instrumento de grande 

utilidade para estudos de impactos ambientais provenientes da inadequação dos resíduos. 

Atualmente, vários países desenvolvidos vêm utilizando o processo pirolítico para obtenção 

de produtos líquidos com elevado potencial energético, visando a substituição dos 

combustíveis líquidos derivados do petróleo (OLIVEIRA, 2006). 

A pirólise catalítica tem atraído grande interesse nos últimos anos comparado com o 

método convencional (pirólise térmica). A pirólise catalítica tem um potencial de reduzir os 

custos energéticos e o método operacional é realizado em faixas de temperatura inferiores, 

usando uma variedade de alimentação. Muitos equipamentos de pirólise tem sido usados 

industrialmente para a produção de carvão de madeira, coque a partir de carvão e gás 

combustível a partir de frações pesadas de petróleo. 

O processo de pirólise catalítica de óleos pesados apresenta alguns fatores 

complicados, e muitos têm uma influência sobre o rendimento do produto e distribuição. Um 

dos aspectos mais importantes de compreender a pirólise catalítica de óleo pesado é o seu 

mecanismo de reação, e, infelizmente, não tem havido um ponto de vista uniforme para o 

mecanismo de pirólise catalítica de óleos pesados até agora (LIMA, 2012). 

Para Erofeev, Adyaeva e Ryabov (2001), a pirólise catalítica de hidrocarbonetos segue 

o mecanismo dos radicais livres. Enquanto Wang & Jiang (1994), consideram que a pirólise 

catalítica com peneira molecular procede tanto pelo mecanismo do íon carbônio quanto pelo 

mecanismo dos radicais livres.  

A pirólise é definida como sendo a degradação dos resíduos sólidos através do 

aquecimento em atmosfera deficiente de oxigênio, abaixo do nível estequiométrico de 

combustão. As reações de pirólise são processos endotérmicos e ocorrem na faixa de 150 – 

1600 oC, por meio de conversão catalítica ou térmica, dependendo do tipo de resíduo a ser 

tratado e do equipamento utilizado no processo (ANDRIETTA, 2010).  

O aproveitamento energético de resíduo utilizando a técnica de pirólise pode ser 

dividido em: reaproveitamento direto via conversão térmica dos vapores e gases obtidos no 

processo e reaproveitamento indireto, promovido através de reciclagem ou reutilização dos 

produtos formados. O balanço energético do sistema de pirólise é sempre positivo, pois 
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produz mais energia do que consome. O combustível líquido, também denominado óleo 

pirolítico, obtido nesse processo é utilizado como:  

• combustível direto; 

• fonte de matéria-prima para a obtenção de produtos químicos específicos; 

• fonte de matéria-prima para a obtenção de hidrocarbonetos tipo diesel ou gasolina, 

mediante o seu melhoramento através de processos de hidrogenação catalítica ou 

desoxigenação por tratamento com zeólitas. 

O processo de pirólise enquadra-se no refino de petróleo como mais uma tecnologia de 

conversão. Todavia, com as escalas de produção experimentadas até agora (menos de 1 litro 

por hora), a avaliação econômica deste processo ainda se encontra em estudo (PERDOMO, 

2008). 

Resíduos quando submetidos a processos pirolíticos originam três tipos de 

subprodutos: 

• Gases; 

• Combustíveis líquidos; 

• Resíduos constituídos por carbono. 

Escandell et al. (1999), publicou uma pesquisa sobre o rendimento e a análise dos 

produtos oriundos da pirólise de resíduos de petróleo, no qual analisou a pirólise de três 

resíduos de petróleo com diferentes aromaticidades e variando os parâmetros experimentais 

de tempo, temperatura e pressão. Foram obtidas frações de gases e líquidos, além de 

semicoque, sendo os gases analisados por cromatografia gasosa, os líquidos por destilação 

simulada e H-RMN, e os semicoques por análise elementar e FT- IR. A utilização de 

destilação simulada forneceu informações adicionais sobre os mecanismos das reações 

pirolíticas. 

Kok e Karacan (1998) investigaram o comportamento da pirólise de petróleos brutos e 

suas frações utilizando a análise térmica, concluindo que os mecanismos de reação das 

frações do petróleo dependem da natureza química dos constituintes.  Além disso, os dados 

termogravimétricos mostram que os asfaltenos são os principais contribuintes para produção 

de coque durante a pirólise e pelo modelo de Arrhenius, observou-se que os asfaltenos 

apresentam maior energia de ativação, seguido por compostos aromáticos e resinas. Um 

estudo das perdas de massa dos constituintes saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos 

sugere que cada fração segue a sua própria reação (destilação ou craqueamento) independente 

da presença de outras frações. 
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Liu et al. (2009 a), publicaram um artigo sobre o estudo de um modelo cinético 

proposto para predizer a produção de etileno, propileno e de gasolina nos processo de pirólise 

catalítica do resíduo atmosférico de Daqing. O modelo contém 21 parâmetros cinéticos e um 

para a desativação do catalisador. Uma série de experiências foram realizadas num reator de 

tubo ascendente sobre o catalisador chamado LTB-2. Os parâmetros cinéticos foram 

estimados utilizando um método sub-modelo e as energias de ativação aparentes foram 

calculados de acordo com a equação de Arrhenius. Os rendimentos previstos coincidiram com 

os valores experimentais. Esse estudo concluiu que os parâmetros cinéticos estimados 

utilizando o método de sub-modelo são confiáveis. 

Gorlov, Kotov e Gorlova (2009) determinaram o processo termocatalítico para 

resíduos de petróleo como, por exemplo, o RAT e RV na presença das zeólitas, utilizando 

condições otimizadas de (415–425°C). Foi possível a obtenção de frações leves na faixa da 

gasolina e diesel apresentando um rendimento de 60% a partir dos resíduos de vácuo e 

atmosférico. Neste trabalho, foi mostrado que a deposição do coque formado pelas partículas 

sólidas da zeólita ou porção do xisto betuminoso em conjunto com o resíduo não convertido 

poderia ser usado para a fabricação de alta qualidade do asfalto de estrada (LIMA, 2012). 

 Reschetilowski e Koch (1998) estudaram a atividade catalítica do Al-MCM-41, 

comparando-o com a zeólita HY e o catalisador FCC no craqueamento de hidrocarbonetos de 

cadeia longa e concluíram que o aluminosilicato mesoporoso foi mais eficiente no 

craqueamento de 1,3,5- triisopropilbenzeno em relação aos outros dois tipos de catalisadores. 

Paulino (2011) demonstrou que o processo de degradação térmica da borra oleosa de 

petróleo, apresenta um resultado satisfatório quando ocorre a adição de materiais 

mesoporosos do tipo Al-MCM-41 e Al-SBA-15. Ao realizar a degradação catalítica da borra 

oleosa, com estes materiais mesoporosos, o efeito do craqueamento é perceptível para ambos, 

tanto o Al-MCM-41 quanto o Al-SBA-15 apresentam uma aceleração na conversão dos 

materiais em relação à temperatura, assim como uma redução da energia de ativação 

necessária no processo de degradação térmica. 

Os processos de pirólise ou craqueamento quando aplicados no refino de petróleo são 

usados principalmente para reduzir o intervalo de destilação de resíduos de petróleos pesados 

de forma que a maioria da carga seja convertida em produtos com faixas de ponto de ebulição 

inferiores aos de entrada (SIDDIQUI, 2010). 

De acordo com Siddiqui (2010) a pirólise catalítica aplicada pode ser aplicada a 

resíduos pesados de petróleo utilizando alguns catalisadores, os quais podem ser seletivos nas 

reações de conversões. Foi apresentada uma distribuição de peso molecular médio para os 
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resíduos e uma diminuição de asfaltenos após as reações de pirólise, indicando a quebra das 

grandes moléculas presentes. Além do mais, foi observado neste estudo que a taxa de 

conversão da reação da pirólise dependia da composição química e de cada catalisador de 

forma particular. 

             Para Lima (2012), quando realizada a degradação térmica e catalítica dos resíduos de 

vácuo, através da termogravimetria, o efeito catalítico foi satisfatório para o primeiro evento 

de perda de massa, o qual promoveu diminuição das faixas de temperatura em que se iniciam 

as reações de conversões dos hidrocarbonetos em produtos mais desejados. Sendo este fato 

observado nos produtos líquidos obtidos a partir da pirólise com o Al-MCM-41, o qual 

promoveu um aumento nas faixas dos hidrocarbonetos (C6-C12 e C13-C17).  Através do estudo 

cinético pelo método de Coats Redfern foi verificada uma diminuição da energia de ativação 

na pirólise catalítica com o Al-MCM-41 para todos os resíduos de vácuo estudados. 

            Vários modelos têm sido relatados na literatura para craqueamento térmico de resíduos 

de petróleo. A maioria destes modelos são altamente empíricos ou requerem uma análise 

detalhada da matéria-prima. Singh, Kumar e Garg (2012) publicaram um artigo de revisão 

criticando a modelagem cinética de craqueamento térmico de resíduos de petróleo 

apresentando uma avaliação crítica de vários modelos publicados. Além disso os autores 

também geraram dados experimentais sobre um reator descontínuo para diferentes matérias-

primas, e modelos de parâmetros (relatado em outro lugar) que foram desenvolvidos com os 

dados gerados. Três diferentes modelos de previsão de rendimentos experimentais em termos 

de frações de gás e destilado (ou seja, querosene, LGO e VGO) foram avaliados criticamente 

à luz dos dados experimentais. 

             A vantagem global de todos esses modelos, é a sua simplicidade, informações 

mínimas exigidas, e menos gasto computacional. No entanto, estes modelos podem ser mais 

úteis se a variação dos parâmetros cinéticos forem estimados como uma função de algumas 

características estruturais simples, como por exemplo conteúdo de hidrocarboneto, resinas e 

asfaltenos. 

             Recentemente Alhumaidan, Lababidi e Al- Rabiah (2013) desenvolveram um modelo 

de cinética para o craqueamento térmico de resíduos de vácuo numa escala piloto, o qual 

simula a operação de craqueamento realizada no processo de Eureka. O processo de 

craqueamento térmico Eureka é único, quando comparado com outros processos, pois há 

poucas perdas durante o processo, aumentando assim o rendimento dos produtos oriundos do 

craqueamento do petróleo.  
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Existem os compostos que muitas vezes dificultam o processo de pirólise devido seu 

alto peso molecular, mas hoje já existem diversos trabalhos na literatura com o isolamento 

desse composto, tal como proposto por Akmaz, Gurkaynak e Yasar (2012), que trabalharam 

com asfaltenos sendo precipitados a partir de petróleo bruto pesado, submetido a pirólise em 

temperaturas de 350, 400 e 450oC. Este processo gerou gases, maltenos, asfaltenos restante e 

coque. A estrutura molecular dos asfaltenos restantes foi caracterizado por análise elementar, 

ressonância magnética nuclear (RMN 1H) e cromatografia de permeação em gel (GPC). 

Estes dados fornecem percepções sobre a distribuição de heteroátomos e a aromaticidade dos 

asfaltenos originais e restantes, assim como para as reações de formação de coque que ocorra 

durante a pirólise dos asfaltenos.  

 

3.6 PIRÓLISE ACOPLADA A CROMATOGRAFIA A GÁS/ ESPECTROMETRIA DE 
MASSA (Py/GC/MS) 
 

A cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massa (GC/MS- Gas 

Chromatography Mass Spectrometry) tornou-se uma das ferramentas mais poderosas da 

química analítica para identificação de centenas de componentes presentes em sistemas 

naturais e biológicos, principalmente análise de misturas orgânicas. Mediante a aplicação 

dessa técnica, podem ser gerados espectros dos compostos à medida que eles deixam uma 

coluna cromatográfica e consequentemente, são armazenados em um computador para 

estudos (SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006). 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de vários equipamentos para processos de 

pirólise altamente específicos, de coluna CG com uma excelente eficiência e 

termoestabilidade e, de várias técnicas hifenadas de identificação, por exemplo, a 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC/MS), tem se tornado uma 

poderosa ferramenta para a caracterização de estruturas complexas (polímeros, petróleo etc). 

Adicionalmente, a pirólise na presença de um reagente ou catalisador, tem ampliado a 

aplicação no campo da Py/CG/MS (Pyrolysis Gas Chromatography Mass Espectrometry) 

(POLLI, 2006). 

O processo de pirólise acoplada a GC/MS permite analisar vários materiais, tais como 

substâncias insolúveis ou complexas, sem a necessidade de pré- tratamento da amostra. 

Alguns fatores são importantes para aplicação da técnica: 

• a amostra deve ser aquecida instantaneamente; 

• o “caminho” reacional deve ser inerte e a temperatura constante; 
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• a amostra deve estar inicialmente a temperatura ambiente. 

Na técnica Py/CG/MS, o pirolisador é acoplado diretamente na entrada da coluna 

cromatográfica, sendo a amostra introduzida rapidamente na câmara de pirólise, que está 

regulada em uma temperatura pré-determinada, que irá se degradar instantaneamente; os 

produtos de degradação são arrastados por um gás inerte para a coluna cromatográfica onde 

são separados dos demais componentes; por último, um detector de massas identificará cada 

um dos produtos separados (POLLI, 2006). Os autores Meng et al. (2004); Meng et al. (2008) 

desenvolveram sistemas experimentais, conforme é descrito na Figura 6 para a pirólise 

catalítica de óleos pesados com o intuito de verificar a influencia de vários catalisadores na 

obtenção dos produtos gás/óleo, bem como para a pirólise térmica e catalítica de resíduo 

atmosférico (RAT). 

Esse sistema consiste em cinco seções: mecanismos de óleo e vapor de entrada, uma 

zona de reação, sistema de controle de temperatura, separação de produtos e sistema de coleta. 

 

 

Figura 6 - Diagrama esquemático de um reator experimental: (1) caixa de temperatura 

constante, (2) forno a vapor, (3) alimentação; (4) balança eletrônica; (5) bomba de óleo; (6) 

reservatório de água (7); bomba de água; (8) pré-aquecedor; (9) forno reator (10) termopar; 

(11) reator; (12) entrada de catalisador; (13) filtro; (14) condensador; (15) recipiente para 

recolhimento de produtos líquidos; (16 ) gás-tanque de coleta; (17) copo (18); recipiente de 

recolhimento de gás. 

 

Fonte: Meng et al. (2004) 
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Meng et al. (2009) estudaram a pirólise térmica e catalítica do RAT, utilizando um 

catalisador comercial para processos pirolíticos (CPP), um catalisador de FCC comercial e 

areia de quartzo em reator com sistema de leito fluidizado.  O comportamento da pirólise com 

o catalisador comercial foi semelhante ao processo utilizando o catalisador de FCC comercial. 

À medida que a temperatura da reação elevava, os rendimentos do gás seco e coque 

aumentaram, enquanto os da gasolina, GLP e diesel diminuíram. A extensão da reação da 

pirólise térmica foi elevada, e o rendimento de olefinas leves total foi de 36,88% em peso a 

660 ° C e 41,88% em peso a 700 ° C. O catalisador CPP comercial apresentou o melhor 

desempenho na pirólise e obteve o rendimento mais elevado de olefinas leves totais. O uso de 

catalisadores não só acelera a reação de craqueamento, mas também as reações de 

isomerização. Tanto o mecanismo de radical livre e do íon carbônio desempenham um papel 

importante para a pirólise catalítica do RAT para produção de olefinas leves. 

Qiang et al. (2009) publicaram um estudo utilizando a pirólise acompanhada da 

cromatografia a gás- espectrometria de massa (Py-GC/MS). A técnica foi empregada para 

estudar a pirólise de serragem,  utilizando os materiais mesoporosos SBA-15 e Al-SBA-15 

com diferentes razões Si/Al como catalisadores, sendo os testes realizados para determinar 

seus efeitos sobre a pirólise. Os rendimentos dos furanos e fenóis pesados diminuiu 

significativamente, enquanto furanos e fenóis leves aumentou. Além disso, o craqueamento 

catalítico reduziu o rendimento de aldeídos leves e cetonas, enquanto aumentou a formação de 

ácido acético. O craqueamento catalítico também resultou na formação de hidrocarbonetos, 

mas seus rendimentos não eram altos. No que se refere aos catalisadores utilizados, os seus 

efeitos sobre a pirólise foi melhorado com a redução da razão Si/Al. 

A pirólise de resíduos de uma  erva foi investigada por Wang et al. (2010), em um 

leito fixo para determinação dos efeitos da temperatura e catalisadores (ZSM-5, Al-SBA-15 e 

alumina) sobre os rendimentos de produtos e as qualidades de bio-óleos. Os resultados 

indicaram que o rendimento de bio-óleo foi de 34,26% a 450 ºC com 10 % de alumina. A 

cromatografia gasosa / espectrometria de massa (GC / MS) foi utilizado para investigar os 

componentes obtidos da pirólise. Verificou-se que o catalisador de alumina pode claramente 

aumentar a formação de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

4.1 AMOSTRAGEM   
 

A coleta da amostra do RAT foi realizada no Pólo petrolífero de Guamaré, que fica 

localizado a 180 km de Natal- RN e a 8 km da cidade de Guamaré e faz parte da Unidade de 

Negócio de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará, a UN-RNCE.  

Atualmente, o pólo recebe todo o petróleo e gás natural produzidos nos campos 

marítimos e terrestres da Bacia Potiguar. Nas modernas instalações da unidade, são 

desenvolvidas as atividades de tratamento e processamento do petróleo e gás natural que serão 

transformados em produtos de consumo para o mercado. 

O pólo conta com uma unidade de destilação atmosférica para produção de QAV 

(Querosene de Aviação), gerando então o RAT (amostra coletada), que é encaminhado a 

refinarias para fazer parte da corrente que alimenta o processo de craqueamento catalítico.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÕES DO RAT 
 

O resíduo foi caracterizado através dos seguintes métodos: 

 

a) determinação do teor de enxofre; 

b) determinação da quantidade de saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos 

(SARA); 

c) espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier  

 

4.2.1 Análise elementar 
 

A análise elementar foi realizada para a determinação dos teores de carbono, 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre na amostra do RAT. Para a realização desta análise 

cerca de 2,5 a 3 mg de amostra foi pesada em uma capsúla de estanho que, em seguida, foi 

colocada no amostrador automático do equipamento. O equipamento utilizado foi um 

analisador modelo EACHNS-O 1110 séries, da marca Thermo Quest CE Instruments, nas 

seguintes condições: 
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• gás de arraste: He – 130 mL/mim; 

• gás de queima: O2 – 300 mL/mim; 

• temperatura do reator: 1000ºC; 

• tempo de corrida: 420 segundos; 

• ar sintético. 

Para determinar o teor (%) do oxigênio presente na amostra, utilizou-se a Equação 8  

e,  como princípio, o balanço de massa.  

 

                                                                                 (8) 

 

4.2.2 SARA (saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos) 
 

A análise do método SARA (CHUAN et al., 2008; MEDEIROS et al., 2008; MOTHÉ, 

LEITE e MOTHÉ, 2008) foi realizada no Laboratório de Mecânica de Pavimentos, da 

Universidade Federal do Ceará, seguindo o método da cromatografia em camada fina (TLC-

FID), que é uma técnica de separação de substâncias em função da afinidade diferenciada por 

uma fase sólida estacionária e uma fase líquida móvel. Tradicionalmente, as análises de TLC-

FID (TLC: thin layer chromatography - FID: flame ionization detector) são conduzidas sobre 

placas de alumínio ou vidro, recobertas por uma fina camada de um sólido poroso, 

frequentemente sílica.  

 

4.2.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de 

Fourier  

 

As análises de Espectroscopia de absorção na região do infravermelho foram 

realizadas em um espectrômetro de infravermelho com transformada de fourier, Bomem MB 

104, sendo utilizado o KBr como agente dispersante. O espectro de absorção do RAT foi 

obtido na região do infravermelho médio na faixa de 400 – 4000 cm-1. Antes da análise uma 

pequena quantidade da amostra foi homogeneizada e diluída em cerca de duas gotas de 

tolueno. Esta mistura foi colocada em forma de sanduíche, ou seja, entre duas pastilhas de 

KBr que foram obtidas numa prensa. Em seguida colocou-se no equipamento para obter-se o 

espectro. 
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4.3 SÍNTESE HIDROTÉRMICA DOS MATERIAIS MESOPOROSOS 
 

Os materiais mesoporosos utilizados como catalisadores neste estudo foram SBA-15, 

Al- SBA-15 (Razão Si/Al= 25, 50 e 75). A seguir, o detalhamento da síntese e caracterização 

realizadas no Laboratório de Catálise e Petroquímica, Laboratório de Combustíveis e 

Lubrificantes e no Laboratório de DRX da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

4.3.1 Síntese e Calcinação dos materiais mesoporosos da família SBA- 15 
 

A síntese dos materiais mesoporosos do tipo SBA-15 foi realizada através do método 

hidrotérmico, conforme proposto por Zhao et al. (1998 a, b) e Yamada et al. (2002), 

utilizando os seguintes reagentes: 

� fonte de Silício: Tetraetilortosilicato (TEOS) / Si (OC2H5) da Aldrich; 

� direcionador da estrutura: copolímero tribloco Pluronic 123 (EO20PO70EO20) da BASF 

Co; 

� meio ácido: ácido clorídrico (HCl) da Merck, a 37%; 

� fonte de Alumínio: Pseudobohemita (AlOOH); 

� solvente: Água destilada; 

� correção de pH: Solução com 30% de ácido acético (CH3COOH), Merck. 

 

A Tabela 1 apresenta as respectivas quantidades de reagentes precursores necessários à 

síntese de 100 g de gel para os materiais com diferentes razões Si/Al. 
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Tabela 1- Quantidades em gramas de reagentes precursores para síntese dos materiais 

mesoporosos. 

Razão Si/Al TEOS P123 HCl H2O AlOOH 

SBA-15 5,3358 2,4535 14,1138 79,7080 --- 

25 5,3225 2,4474 14,0784 79,4873 0,0729 

50 5,3235 2,4480 14,0820 79,5186 0,0365 

75 5,3245 2,4483 14,0838 79,5342 0,0182 

 

4.3.1.1 Síntese- SBA-15 

 

Os reagentes foram adicionados em proporções estequiométricas a fim de obter um gel 

com a seguinte composição molar: 

 

1.0 TEOS: 0,017 P123: 5.7 HCl: 193 H2O 

 

O procedimento de síntese teve início com a dissolução do direcionador Pluronic 123 

em água destilada e HCl, sob agitação e aquecimento a 38 oC. Atingida a temperatura, 

adicionou-se a fonte de sílica. A mistura foi mantida sob agitação e aquecimento a 38 oC por 

24 horas, com a manutenção do  pH entre 0 – 1, a fim de obter um gel homogêneo. Em 

seguida, o gel foi transferido para o sistema de síntese hidrotérmica e mantido fechado, em 

um forno aquecido a 100 ºC, por 48 horas, conforme já descrito na literatura (COUTINHO et 

al., 2007; LUAN e FOURNIER, 2005; VINU et al., 2005). 

 

4.3.1.2 Síntese dos materiais mesoporosos com diferentes razões Si/Al 

 

Os reagentes foram adicionados em proporções estequiométricas, a fim de obter um 

gel com a seguinte composição molar: 

1.0 TEOS: 0,017 P123: X Al2O3: 5.7 HCl: 193 H2O 

onde X pode ser:  

• 0,007 (Al-SBA-15; Si/Al= 75) 

• 0,01 (Al-SBA-15; Si/Al= 50) 

• 0,02 (Al-SBA-15; Si/Al= 25) 
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O procedimento de síntese teve início com a dissolução do direcionador Pluronic 123 

em água destilada e HCl, sob agitação e aquecimento a 35 oC. Atingida a temperatura, 

adicionou-se a fonte de sílica e de alumínio. A mistura foi mantida sob agitação e 

aquecimento a 35 oC por 24 horas, com a manutenção do  pH entre 0 – 1, a fim de obter um 

gel homogêneo. Em seguida, o gel foi transferido para um recipiente em teflon e mantido 

fechado em um forno aquecido a 100 ºC por 48 horas (COUTINHO et al., 2007; LUAN e 

FOURNIER, 2005; VINU et al., 2005). 

Após o tratamento hidrotérmico, os materiais mesoporosos foram retirados do forno e 

resfriados a temperatura ambiente sendo realizado o processo de filtração e lavagem dos 

mesmos com etanol anidro (v=70 mL), a fim de se remover parte do direcionador orgânico 

dos poros dos materiais e, consequentemente, diminuindo o tempo de calcinação do 

catalisador. Em seguida, foi realizada a secagem a temperatura ambiente por 48 horas.   

Para a total remoção do P123 dos poros das peneiras moleculares mesoporosas foi 

utilizada a técnica de calcinação. Neste procedimento, cada amostra foi submetida a 

aquecimento da temperatura ambiente até 500 oC, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio com 

fluxo de 100 mL.min-1, com uma razão de aquecimento de 10 oC min-1. Ao chegar a 500 oC, 

cada material permaneceu por uma hora sob nitrogênio no mesmo fluxo. Após esse tempo, o 

gás foi trocado para ar sintético (gás reativo), ficando a amostra por mais uma hora a 500 oC 

com fluxo de 100 mL.min-1 (COUTINHO, 2006).  

 

4.4 CARACTERIZAÇÕES DOS MATERIAIS MESOPOROSOS 
 

Os materiais mesoporosos da família SBA-15 foram caracterizados através dos 

seguintes métodos: 

• difração de Raios-X (DRX); 

• espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR); 

• adsorção de Nitrogênio (BET). 
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4.4.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 

 A caracterização através da difração de raios-X (DRX) tem como intuito verificar a 

formação da estrutura mesoporosa hexagonal. O estudo foi realizado no Laboratório 

Institucional de Difração de Raios-X, do Núcleo de Estudos de Petróleo e Gás Natural da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

As amostras mesoporosas foram submetidas a caracterização em um difratômetro da 

Shimadzu, modelo XRD 6000, com uma varredura angular de 0,5 a 5º para 2θ, com uma 

velocidade de varredura de 2o min-1. As análises foram realizadas utilizando radiações CuKα e 

filtro de níquel com uma voltagem e corrente do tubo de 30 kV e 30 mA, respectivamente.  

O parâmetro do arranjo hexagonal mesoporoso a0 (parâmetro mesoporoso) da estrutura 

é obtido através do pico de reflexão para o plano (100), o qual é o mais característico no 

difratograma de raios X, sendo calculado pelas equações seguintes (BECK et al., 1992): 

 

                                                                  (9) 

 

                                                                        

Para o plano (100) teremos: 

 

                                                                                                                    (10) 

 

                                                                                                                      (11) 

                                                                                                                        

sendo:  

d(hkl)= distância interplanar relativa ao plano (100). 

a0= parâmetro do arranjo hexagonal da estrutura mesoporosa. 

 

A distância interplanar para o plano (100) pode ser obtida pela equação: 
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-senƟ                                                                                                       (12) 

sendo: 

λCuKα = comprimento de onda para o CuKα= 1,5418. 

 

 

4.4.2 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com transformada de 
Fourier  
 

A espectroscopia na região do infravermelho foi utlizada com o objetivo de identificar 

qualitativamente as frequências vibracionais e suas respectivas atribuições, referentes aos 

grupos funcionais inorgânicos presentes no material mesoporoso sintetizado e aos grupos 

funcionais orgânicos presentes na estrutura do direcionador (P123), nos poros das amostras. O 

estudo é realizado na forma calcinada e não calcinada com o intuito de verificar a eficiência 

do processo de calcinação na remoção do direcionador com o possível desaparecimento de 

algumas absorções características do surfactante, e também obter as principais frequências 

vibracionais e suas respectivas atribuições na estrutura das peneiras moleculares contendo 

alumínio.  

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em um 

espectrômetro da Bomen- MB 100- FTIR, utilizando a região do infravermelho médio na 

faixa de 400-4000 cm-1.  

Antes da análise, o agente dispersante brometo de potássio (KBr), foi previamente 

seco na estufa a 105oC por 1 hora e em seguida homogeneizado em um almofariz com a 

amostra em uma concentração de aproximadamente 1% em peso, sendo então, o material 

obtido prensado (Prensa Carver) hidraulicamente com 4,5 toneladas, por 3 minutos, formando 

uma pastilha fina e translúcida. 

4.4.3 Adsorção de Nitrogênio 
 

O objetivo desta técnica é a determinação da área específica (calculada através do 

método BET), do diâmetro e do volume de poros, determinados pelo método BJH. 

Os testes foram realizados na Universidade Federal do Pará- UFPA, em um 

equipamento Quantachrome modelo NOVA-1200, tendo como temperatura de adsorção e 

dessorção em nitrogênio, 77 K (-196ºC). Para isso aproximadamente 30 mg de cada amostra, 

foi previamente tratada a 300oC durante 3 horas sob vácuo, para em seguida, as amostras 
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serem submetidas à adsorção de nitrogênio. As isotermas de adsorção e dessorção foram 

obtidas na faixa de P/P0 variando de 0,05 a 0,95. Os dados relativos a volume de gás 

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

determinação da área específica, volume e distribuição de poros. 

 

 

4.5 DEGRADAÇÃO TÉRMICA E CATALÍTICA DO RESÍDUO ATMOSFÉRICO DE 
PETRÓLEO 
 

O processo de decomposição térmica e catalítica do RAT ocorreu em duas etapas: 

  

1ª etapa: realizou-se a decomposição térmica, utilizando somente o RAT; 

2ª etapa: A decomposição ocorreu utilizando os catalisadores SBA-15 e Al-SBA-15 

(Si/Al= 25, 50 e 75) juntamente com RAT, com o intuito de verificar a atividade catalítica dos 

materiais sintetizados.  

 

Esses processos foram realizados através de análises termogravimétricas em uma 

termobalança SHIMADZU (TGA-DTA), modelo DTG-60. 

Em ambos os processos, seguiu-se o procedimento operacional para análise térmica, 

que visa garantir a estabilidade do equipamento e a repetitividade dos resultados (PAULINO, 

2011): 

1) inserção do suporte de amostra vazio dentro da termobalança TG; 

2) injeção do gás de arraste, gás nitrogênio, com vazão de 50 mL min-1; 

3) estabilização da balança para “tarar” como suporte vazio; 

4) retirada do suporte da amostra; 

5) pesagem da amostra na balança analítica; 

6) inserção do suporte contendo a amostra dentro da termobalança TG;  

7) aquecimento do forno desde temperatura ambiente até 900oC com diferentes 

razões de aquecimento. 

As condições experimentais utilizadas nas análises termogravimétricas (TG/DTG), 

foram as seguintes: 

• razão de aquecimento: 5, 10 e 20oC min-1; 

• material do cadinho: alumina; 

• massa das amostras: 
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o sem catalisador: 10 mg de RAT; 

o com catalisador: 8 mg de RAT e 2 mg do catalisador; 

• atmosfera: nitrogênio; 

• vazão de gás de arraste: 50 mL min-1. 

As análises termogravimétricas foram realizadas no Laboratório Institucional da Pós 

Graduação em Química- UFRN. Com os resultados obtidos, plotou-se os gráficos com o 

intuito de fazer um estudo mais detalhado da decomposição térmica e catalítica do RAT 

através das curvas termogravimétricas, utilizando para isso o programa de computador origin.  

 

4.5.1 Estudo Cinético da decomposição do RAT através da termogravimetria 
 

Através das curvas obtidas pela termogravimetria (razões de aquecimento 5, 10 e 20 
oC min-1) foi possível realizar o estudo cinético da decomposição térmica e catalítica do RAT, 

utilizando para isso o modelo cinético proposto por Flynn e Wall. 

Neste método, a temperatura da amostra sofre um aumento linear nas razões de 

aquecimento. As temperaturas correspondentes a cada conversão são determinadas por meio 

da curva de perda de massa. Determina-se a energia de ativação de Arrhenius plotando o 

logaritmo da respectiva razão de aquecimento (log β) versus o inverso da temperatura 

absoluta no nível da constante de conversão (1/Tα). 

Para obtenção dos dados de conversão e realização dos cálculos para detrminação dos 

valores da energia de ativação aparente foi utilizado um procedimento manual (APÊNDICE 

A) através do software Origin 8.0. 

 

4.5.2 Pirólise térmica e catalítica do RAT  
 

A pirólise térmica e catalítica do RAT foi conduzida em um equipamento com um 

pirolisador modelo PY-2020iS Control da Frontier LAB, acoplado a um GC/MS modelo QP 

5000 da Shimadzu. As amostras utilizadas no teste foram acondicionadas em um cadinho de 

aço inoxidável (Eco-cup SF) com volume de 50 µL. 

As análises foram realizadas sob atmosfera de gás hélio com vazão de 3,0 mL.min-1, 

temperatura do pirolisador em 500 oC, razão de split de 400:1 e temperatura da interface 

pirolisador- CG de  250oC (temperatura do injetor). Os produtos da pirólise foram separados 

em uma coluna cromatográfica capilar UA5-30M-0,25F (5% difenil, 95% 
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dimetilpolisiloxano) com 30 m de comprimento, diâmetro de 0,25 mm e espessura da fase 

estacionária de 0,25 µm. A pressão da coluna foi mantida em 50,1 kPa, fluxo de 1,01 Ml min-

1, velocidade linear de 36,2 cm seg-1.  

A identificação dos diversos constituintes presentes no RAT foi realizada através do 

banco de dados da biblioteca NIST (National Institute of Standards of Technology) do 

software acoplado ao sistema de análise GC/MS. Além disso, os padrões de fragmentação e 

os cromatogramas de massa dos diversos constituintes também foram utilizados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 CARACTERIZAÇÕES DO RAT 

 

A seguir serão apresentados os resultados referentes à caracterização do RAT, tais 

como:  

a) Determinação do teor de enxofre; 

b) Determinação da quantidade de saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos 

(SARA); 

c) Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT- 

IR). 

 

5.1.1 Análise elementar 

 

Na análise elementar (C H N O S) foram determinadas as porcentagens em m/m de C, 

H, S e N do resíduo atmosférico. Para determinar o teor (%) do oxigênio presente na amostra 

utilizou-se a Equação 8. 

Os resultados obtidos através da técnica estão mostrados na Tabela 2 e revelam um 

alto teor de Carbono e Hidrogênio, como era esperado para um derivado do petróleo, cujos 

principais constituintes são os hidrocarbonetos, além de pequenas quantidades de outros 

elementos. 

 

Tabela 2 - Análise elementar do RAT. 

Amostra 
% de 

Carbono 

% de 

Hidrogênio 

% de 

Nitrogênio 

% de 

Enxofre 

% de 

Oxigênio 

RAT 87,0487 10,6341 0,2976 0,521 1,4986 

 

 

5.1.2 SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas e Asfaltenos) 
 

Pelo método SARA, foi possível determinar a composição química do Resíduo 

Atmosférico de Petróleo, obtendo-se os resultados que são mostrados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Composição química do RAT. 

Componentes Tempo de 

Retenção 

Alturas  Área do Pico Área (%) 

Saturados 0,010 0,970 1,4646 6,3736 

Aromáticos 0,250 3,792 7,7888 33,89 

Resinas 0,381 17,209 9,6384 41,94 

Asfaltenos 0,461 4,829 4,0872 17,78 

 

 

Resíduos de petróleo são constituídos de frações consideravelmente pesadas, 

resultando em uma composição química complexa. Esta afirmação ficou evidenciada 

conforme os resultados mostrados na Tabela 3, observando-se um alto teor de aromáticos e 

resinas. Como o RAT é uma fração de um processo no qual já foram retiradas frações mais 

leves, já esperava-se este conter uma elevada quantidade de compostos com alto peso 

molecular em sua composição. 

Os asfaltenos e resinas são substâncias químicas bastante complexas e ainda 

desconhecidas, sendo que as formas de definí-las se baseiam nos métodos usados para sua 

separação física. Isso ocorre, segundo Farah (2012), em função da dificuldade de isolá-los 

quimicamente. Esses compostos apresentam massa molecular e tamanho molecular elevados, 

sendo formados por anéis poliaromáticos, dificultando assim a conversão a frações de baixo 

peso molecular. Nos estudos de Farah (2012), as resinas não são estáveis, decompondo-se sob 

ação do ar e da luz solar, evoluindo provavelmente para formação de asfaltenos, já que 

quando aquecidas elas produzem hidrocarbonetos e asfaltenos por reações de craqueamento. 

A estabilidade de um petróleo depende do equilíbrio entre os teores de hidrocarbonetos 

parafínicos, naftênicos, aromáticos, resinas e asfaltenos, em razão das diferentes polaridades 

dessas substâncias, uma vez que um elevado teor de asfaltenos contribui para desativação dos 

catalisadores nos processos de craqueamento. 
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5.1.3 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com transformada de 
Fourier  
 

Uma outra caracterização realizada para o RAT, foi a análise por espectroscopia no 

infravermelho (Figura 7), que forneceu informações sobre os grupos funcionais presentes na 

molécula. Como o resíduo é oriundo de petróleo, constitui-se basicamente por 

hidrocarbonetos. Diante do espectro obtido, observou-se absorções características de alcanos 

(2952- 2850 cm-1), picos de absorção referentes a aromáticos (1603- 878- 821 cm-1), 

deformação angular de CH2 e CH3 saturado (1456 cm-1), deformação angular de CH3 (1376 

cm-1), deformação de CH2 provenientes de cadeias longas (730 cm-1). 

 

 

Figura 7 - Espectro de infravermelho para o RAT. 
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Na Tabela 4, estão detalhadas todas as atribuições extraídas do espectro de 

infravermelho do RAT, de acordo com cada região de absorção. 
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Tabela 4 - Atribuições feitas para o espectro na região do infravermelho para o RAT. 

Número de Onda (cm-1) Atribuições 

2952 - 2850 Picos de absorção das vibrações C-H (alcanos) 

1603-878- 821  

1456 

Picos de absorção de compostos aromáticos  

Deformação angular de CH2 e CH3 saturado 

1376 Deformação angular de CH3 

730  Deformação do CH2 oriundo de cadeias longas 

 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÕES DO MATERIAL MESOPOROSO 
 

5.2.1 Difração de raios – X 
 

Para identificação da estrutura hexagonal característica dos materiais mesoporosos 

tipo SBA-15 proposta por Zhao et al. (1998 a, b), submeteu-se os materiais calcinados a esta 

técnica de difração de raios- X. Através dos difratogramas obtidos, verificou-se a presença de 

três picos principais de difração, referentes aos planos cristalinos, cujos índices de Miller são 

(100), (110) e (200). Neste trabalho, tanto o SBA-15 quanto os materiais sintetizados com a 

presença do alumínio apresentaram as mesmas características com relação à presença dos 

picos característicos desses tipos de materiais. Vários autores (PAULINO, 2011; 

COUTINHO, 2006; DHAR et al., 2005; KUMARAN et al., 2006) mencionam que mesmo 

após a impregnação de algum metal, não há alteração da estrutura, obtendo-se assim um 

material de alta qualidade com estrutura hexagonal bem ordenada, como proposto por  Shujie 

et al. (2006); Han, Kim e Stucky (2000); Tuel e Hubert-Pfalzgraf (2003) 

As Figuras de 8 a 11 apresentam os difratogramas de raios - X dos materiais 

mesoporosos do tipo SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Si/Al. 
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Figura 8 - Difratograma de raios - X da amostra SBA-15 calcinada. 
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Figura 9 - Difratograma de raios - X da amostra Al-SBA-15 calcinada (Si/Al = 25). 
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Figura 10 - Difratograma de raios - X da amostra Al-SBA-15 calcinada (Si/Al = 50). 
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Figura 11 - Difratograma de raios - X da amostra Al-SBA-15 calcinada (Si/Al = 75). 
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Os difratogramas de raios X são utilizados para identificar a estrutura hexagonal 

característica dos materiais mesoporosos do tipo SBA-15 e Al-SBA-15. O parâmetro do 

arranjo hexagonal mesoporoso a0 (parâmetro mesoporoso) é calculado pelas equações 9-11 e a 

distância interplanar para o plano (100) pode ser obtido pela equação 12. 

 

A Figura 12 mostra o esquema do arranjo mesoporoso hexagonal dos materiais do tipo 

SBA-15, após calcinação. 

 

 

Figura 12 - Diagrama esquemático do arranjo mesoporoso SBA-15 após a calcinação, no qual 

d(100)= distância interplanar no plano (100), wt= espessura da parede de sílica e a0= 

parâmetro mesoporoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coutinho (2006) 

 

 

O parâmetro de estrutura mesoporosa (a0) representa a soma do diâmetro dos poros 

(dp) do material e a espessura média da parede de sílica (Wt) que pode ser obtido a partir do 

valor da distância interplanar no plano (100). 

A Tabela 5 mostra os valores dos ângulos 2  e suas respectivas distâncias 

interplanares no plano (hkl) e os parâmetros mesoporosos a0 para o plano (100) das amostras 

SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Si/Al. 
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Tabela 5 - Valores do ângulo 2 e suas respectivas distâncias interplanares para as amostras 

de SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Si/Al. 

Amostras Índice (hkl) 2  d(100) 

 

a0 

nm 

SBA-15 

Al-SBA-15 (Si/Al = 25) 

Al-SBA-15 (Si/Al = 50) 

Al-SBA-15 (Si/Al = 75) 

100 

100 

100 

100 

1,005 

0,999 

0,999 

1,004 

87,90 

88,43 

88,43 

87,99 

10,14 

10,21 

10,21 

10,16 

 

 

5.2.2 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com transformada de 
Fourier  
 

As Figuras 13 a 16 apresentam os espectros de infravermelho na faixa de 4000-400 

cm-1 para as amostras sintetizadas e calcinadas SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões 

Si/Al.  

 

Figura 13- Espectro de infravermelho obtido para a amostra SBA-15. 
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Figura 14 - Espectro de infravermelho obtido para a amostra Al-SBA-15 (Si/Al = 25). 
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Figura 15 - Espectro de infravermelho obtido para a amostra Al-SBA-15 (Si/Al = 50). 
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Figura 16 - Espectro de infravermelho obtido para a amostra Al-SBA-15 (Si/Al = 75). 
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Para as amostras estudadas foram observadas várias absorções, referentes tanto a 

deformações e estiramentos dos grupos funcionais inorgânicos, como também a molécula 

orgânica utilizada como direcionar (P123). Nas duas amostras, não-calcinada e calcinada, foi 

observada a presença de uma absorção larga com pico de vibração centrado em 3500 cm-1, 

referente a estiramentos dos grupos hidroxila internos e externos na estrutura mesoporosa 

(VINU et al., 2005). Em 1630 cm-1 surge uma absorção de vibração que é atribuída à água 

interagindo com a superfície do material. 

Surgiram também outras absorções típicas referentes a estiramentos assimétricos da 

ligação T-O-T (T = Si, Al) em 1080 cm-1 com um ombro em 1230 cm-1, em 805 cm-1 devido a 

estiramentos simétricos das ligações T-O-T (T = Si, Al) e em 470 cm-1 também oriunda das 

ligações T-O-T (T = Si, Al), fato bastante comum em silicatos e aluminosilicatos (WANG et 

al., 2006). O pico em torno de 940 cm-1 pode ser atribuído a vibrações Si-OH gerada pela 

presença de sítios defeituosos na estrutura. 

A Tabela 6 apresenta um resumo dos dados relativos às frequências vibracionais 

observadas e suas respectivas atribuições feitas para os espectros de infravermelho dos 

materiais SBA-15 e Al-SBA-15  variando as razões Si/Al. 
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Tabela 6 - Resumo das atribuições feitas para os espectros na região do infravermelho 

dos materiais SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Si/Al. 

Absorbância (cm-1) Classe de Compostos 

3500 Estiramento dos grupos hidroxila internos e externos 

na estrutura mesoporosa 

2930 Moléculas do surfactante 

1630 Água adsorvida na superfície do material 

1230-1080 Estiramentos assimétricos das ligações T-O-T (T = 

Si,Al) 

940 Vibrações Si-OH de sítios defeituosos na estrutura 

805 Estiramentos assimétricos das ligações T-O-T (T = 

Si,Al) 

470 Deformação das ligações T-O-T (T = Si,Al) 

 

 

Após a calcinação ocorreram mudanças no espectro, pois as absorções referentes aos 

grupos funcionais orgânicos do direcionador P123 desapareceram, comprovando que o 

processo de calcinação partindo de condições bem definidas de tempo e temperatura foi 

satisfatório, pelo fato de que houve total remoção do direcionador P123 (COUTINHO, 2006). 

 

5.2.3 Isotermas de Adsorção/Dessorção de Nitrogênio  
 

As Figuras 17 - 20 mostram as isotermas de adsorção e dessorção de Nitrogênio a 77 

K para as amostras sintetizadas SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Si/Al. 
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Figura 17 - Isotermas de adsorção e dessorção de Nitrogênio da amostra SBA-15 calcinada. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
5

10

15

20

25

30

35

Dessorção

Adsorção

Q
ua

nt
id

ad
e 

A
ds

or
vi

da
 (

m
m

ol
 g

-1
)

Pressão Relativa (P/P
0
)

 

 

Figura 18 - Isotermas de adosrção e dessorção de Nitrogênio da amostra Al-SBA-15 calcinada 

(Si/Al = 25). 
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Figura 19 - Isotermas de adosrção e dessorção de Nitrogênio da amostra Al-SBA-15 calcinada 

(Si/Al = 50). 
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Figura 20 - Isotermas de adsorção e dessorção de Nitrogênio da amostra Al-SBA-15 calcinada 

(Si/Al = 75). 
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As amostras apresentaram isotermas do tipo IV (característica de materiais 

mesoporosos), de acordo com a classificação dada por Brunauer em 1938, e histereses do tipo 

I, sendo característica específica de materiais com sistema de mesoporos uniformes e 

cilíndricos, ou constituído a partir de agregados ou aglomerados de partículas esferoidais com 

poros uniformes (CHAREONPANICH, NANTA-NGERN e LIMTRAKU, 2007; SONWANE 

e LUDOVICE, 2005). Estes resultados estão em sintonia com os padrões de DRX destas 

amostras e intensificam a ideia de que a adição do alumínio nas amostras de SBA-15 não 

provocou alterações destrutivas na estrutura das peneiras moleculares estudadas. 

A Tabela 7 apresenta os dados das propriedades estruturais obtidos através desta 

técnica, sendo estes valores compatíveis aos encontrados na literatura (ESWARAMOORTHI 

e DALAI, 2006; OOI et al., 2004; PAULINO, 2011; VINU et al., 2005), mostrando assim 

que as amostras apresentam características específicas de materiais mesoporosos. 

 

 

Tabela 7 - Propriedades estruturais das amostras SBA-15 e Al-SBA-15 variando as razões 

Si/Al. 

Amostras ao 

(nm) 

Dp 

(nm) 

Wt 

(nm) 

Vp  

(cm3 g-1) 

SBET 

(m2 g-1) 

SBA-15 

Al-SBA-15 (Si/Al = 25) 

Al-SBA-15 (Si/Al = 50) 

Al-SBA-15 (Si/Al = 75) 

10,20 

10,21 

10,19 

10,16 

7,25 

6,18 

7,03 

7,12 

2,95 

4,03 

3,16 

3,04 

1,09 

1,06 

1,08 

1,05 

893,28 

826,53 

763,88 

809,46 

 

 

Sendo: 

ao = Parâmetro mesoporoso;  

Dp = Diâmetro do poro; 

Wt = Espessura da parede de sílica (obtida através da equação Wt = ao-Dp);  

Vp = Volume de poro; 

SBET = área específica (obtida através do método de BET) 

Na Tabela 7, foi observado que houve um aumento no parâmetro mesoporoso a0 com a 

diminuição da razão Si/Al. O valor do diâmetro médio dos poros variou com a alteração da 

razão Si/Al, apresentando um valor máximo para a amostra SBA-15. Estes valores são 
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relativamente próximos aos dados obtidos em trabalhos na literatura (COUTINHO, 2006; 

OOI et al., 2004), o que pode conferir a esses materiais uma alta resistência mecânica e a 

possibilidade de aplicação como suportes catalíticos em processos industriais de refino de 

petróleo, nos quais os catalisadores são submetidos muitas vezes a condições operacionais 

com altas temperaturas e pressões (COUTINHO, 2006). 

A Figura 21 mostra o comparativo entre a variação nos valores dos parâmetros 

mesoporos, diâmetros de poros e espessuras de parede de sílica para os materiais SBA-15 e 

Al-SBA-15 variando as razões Si/Al. 

 

 

Figura 21 - Variação do parâmetro mesoporoso, diâmetro de poros e espessura da 

parede de sílica para o SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Si/Al. 
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5.3 DEGRADAÇÃO TÉRMICA E CATALÍTICA DO RAT 
 

5.3.1 Termogravimetria (TG/DTG) 
 

Através da análise termogravimétrica (TG/DTG), realizou-se a decomposição térmica 

e catalítica do RAT, com materiais mesoporosos do tipo SBA-15. Os resultados obtidos 
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através da decomposição com o SBA-15 e Al-SBA-15 com diferentes razões Si/Al foram 

comparados aos dados da decomposição térmica do RAT, objetivando verificar a eficiência 

do uso dos catalisadores no processo, bem como a influência da incorporação do alumínio nos 

mesmos. Estas curvas termogravimétricas comparativas são apresentadas a seguir, nas Figuras 

22 a 27. Observa-se que ocorreram de dois a três eventos de perdas de massa nas curvas. De 

acordo com a literatura, a primeira perda, que ocorre antes de 400 ºC corresponde ao processo 

conhecido como destilação do material leve presente na amostra e, após 400 ºC ocorre a 

liberação do material leve produzido durante o craqueamento térmico de hidrocarbonetos e 

outros compostos com alto peso molecular do RAT (RIBEIRO et al., 2005).  

 

 

Figura 22 - Curvas TG para decomposição do RAT, RAT + Al-SBA-15 (25), RAT + Al-

SBA-15 (50) e RAT + Al-SBA-15 (75) a 5 oC min-1.   
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Figura 23 - Curvas DTG para decomposição do RAT, RAT + Al-SBA-15 (25), RAT + Al-

SBA-15 (50) e RAT + Al-SBA-15 (75) a 5 oC min-1.   
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Nas curvas termogravimétricas referentes à razão de aquecimento de 5 oC min-1 

(Figuras 22 e 23) pode-se observar o surgimento de dois principais eventos de perda de massa 

para a decomposição catalítica e três eventos para a decomposição térmica. Em torno de 100 
oC surge pequenas perdas de massa durante a decomposição catalítica do RAT, que podem ser 

associadas a presença de água no catalisador, decorrentes da umidade. O primeiro evento 

significativo é atribuído à quebra dos compostos saturados e parte dos aromáticos presentes na 

amostra, região onde encontra-se o 2o evento de decomposição.  A segunda faixa pode-se 

atribuir à decomposição de aromáticos, resinas e asfaltenos contidos no RAT, já que estes 

apresentam um alto peso molecular e necessitam de temperaturas mais altas para que ocorra o 

craqueamento, gerando assim, frações mais leves. Para o RAT puro surgiu também uma 

terceira faixa que compreende a região de 490 a 575 oC, atribuindo-se essa particularidade ao 

fato da reação acontecer lentamente e ainda existir compostos, como asfaltenos para serem 

degradados. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Fonseca et al. (2010), 

Lima (2008) e Paulino (2011). 

Comparando-se a decomposição térmica e catalítica do RAT na razão de aquecimento 

de 5 oC min-1 observa-se a eficiência dos materiais mesoporosos como catalisadores, pois as 
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perdas de massa das degradações catalíticas foram  antecipadas, ou seja, ocorreram em 

temperaturas inferiores, se comparada à decomposição térmica do RAT, conforme dados 

expressos na Tabela  8.                .  

 

 

Tabela 8 - Dados obtidos a partir das curvas TG/DTG para a decomposição do RAT a 5 oC 

min-1 

      Faixa de Temperatura ( oC) T máxima ( oC) 

Amostras 1o evento  2o evento  3o evento  1o 

evento  

2o  

evento  

3o  

evento 

RAT 59 – 412 412 – 490  490 – 575  345 447 550 

RAT+SBA-15 41 – 379 379 – 484 - 306 430 - 

RAT+Al-SBA-15 (25) 

RAT+Al-SBA-15 (50) 

RAT+Al-SBA-15 (75) 

35 – 385 

33 – 380 

31 – 383 

385 – 510 

380 – 500  

383 – 528 

- 

- 

- 

310 

311 

320 

432 

437 

438 

- 

- 

- 

 

 

Na razão de aquecimento de 10 oC min-1 (Figuras 24 e 25) ocorreram duas faixas de 

perdas de massa significativas para todos os processos de decomposição em regiões 

semelhantes aos resultados discutidos anteriormente. Para a decomposição catalítica 

utilizando Al-SBA-15 (50) surgiu um terceiro evento na faixa de 540 a 800 oC, podendo ser 

atribuída aos asfaltenos, bem como a decomposição de possível resíduo asfáltico formado, já 

que houve uma decomposição a alta temperatura, com uma liberação de apenas 11,53 % em 

massa. 

A presença de asfaltenos nos resíduos não é desejável para o processamento térmico e 

catalítico, já que os asfaltenos ocasionam a deposição de carbono nas unidades da refinaria, 

desativando os catalisadores do processo de craqueamento catalítico (precursores de coque) 

(GONÇALVES, 2005). 
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Figura 24 - Curvas TG para decomposição do RAT, RAT + Al-SBA-15 (25), RAT + 

Al-SBA-15 (50) e RAT + Al-SBA-15 (75) a 10 oC min-1. 
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Figura 25 - Curvas DTG para decomposição do RAT, RAT + Al-SBA-15 (25), RAT + 

Al-SBA-15 (50) e RAT + Al-SBA-15 (75) a 10 oC min-1. 
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Diante das curvas TG e DTG em razão de aquecimento de 10 oC min-1,  montou-se a 

Tabela 9, evidenciando a eficácia dos catalisadores no processo de decomposição do RAT, 

semelhantemente ao que ocorreu na razão de 5 oC min-1, pois além de antecipar o início da 

reação, houve também uma diminuição nas temperaturas máximas do 2o evento, região essa 

que  abrange um dos focos de interesse no estudo de resíduos de petróleo, que é a capacidade 

de craqueamento de componentes pesados.  

 

 

Tabela 9 - Dados obtidos a partir das curvas TG/DTG para a decomposição do RAT a 10 oC 

min-1. 

      Faixa de Temperatura ( oC) T máxima ( oC) 

Amostras 1o evento  2o evento  3o evento  1o 

evento  

2o  

evento  

3o  

evento 

RAT 44 – 400 400 – 540  - 336 461 - 

RAT+SBA-15 28 – 404 404 – 525 - 326 455 - 

RAT+Al-SBA-15 (25) 

RAT+Al-SBA-15 (50) 

RAT+Al-SBA-15 (75) 

35 – 395 

53 – 393 

32 – 380 

395 – 577 

393 – 497  

380 – 647 

- 

497 – 800  

- 

341 

338 

340 

434 

443 

428 

- 

639 

- 

 

 

Foram detectadas particularidades em relação às faixas de perda de massa nas curvas 

TG e DTG na razão de 20 oC min-1 (Figuras 26 e 27). Para a decomposição utilizando o SBA-

15, surgiu um terceiro evento na faixa de 520- 693 oC (Tabela 10). De acordo com Paulino 

(2011), essa faixa que apresenta uma temperatura superior a 500 oC, contribui para total 

eliminação dos asfaltenos da amostra. Já para a decomposição catalítica utilizando o Al-SBA-

15 (25 e 75), observou-se apenas uma região de temperatura com perda de massa 

significativa, fenômeno este que pode estar associado ao fato de que na razão de aquecimento 

a 20 oC min-1, a reação acontece mais rapidamente, ou seja, antecipou as decomposições 

ocorridas no segundo evento, não sendo possível identificar as duas faixas comuns ao RAT. 
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Figura 26 - Curvas TG para decomposição do RAT, RAT + Al-SBA-15 (25), RAT + 

Al-SBA-15 (50) e RAT + Al-SBA-15 (75) a 20 oC min-1. 
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Figura 27 - Curvas DTG para decomposição do RAT, RAT + Al-SBA-15 (25), RAT + 

Al-SBA-15 (50) e RAT + Al-SBA-15 (75) a 20 oC min-1. 
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Tabela 10 - Dados obtidos a partir das curvas TG/DTG para a decomposição do RAT a 20 oC 

min-1 

      Faixa de Temperatura ( oC) T máxima ( oC) 

Amostras 1o evento  2o evento  3o evento  1o 

evento  

2o  

evento  

3o  

evento 

RAT 80 – 415 415 – 560  - 360 470 - 

RAT+SBA-15 79 – 417 417 – 522 522 – 693 352 481 579 

RAT+Al-SBA-15 (25) 

RAT+Al-SBA-15 (50) 

RAT+Al-SBA-15 (75) 

28 – 600 

58 – 412 

32 – 550 

- 

412 – 579  

- 

- 

- 

- 

425 

370 

420 

- 

466 

- 

- 

- 

- 

 

 

Analisando as três razões de aquecimento, observa-se que a amostra RAT + SBA-15 

apresentou também um bom desempenho no processo de decomposição do RAT, expressando 

temperaturas inferiores para as reações, fator esse importante, pois esperava-se que apenas as 

amostras com alumínio apresentassem resultados satisfatórios, devido esse metal aumentar a 

acidez do material, já que segundo a literatura esse fator seria de fundamental importância 

para as decomposições de resíduos, tais como o de petróleo (AGUADO et al., 2007, 2008; 

WANG et al., 2010). 

Em apêndice (APÊNDICE B), encontram-se os gráficos mostrando as curvas 

termogravimétricas (curva TG) obtidas a partir da decomposição térmica do RAT, utilizando 

as três razões de aquecimento, bem como as curvas termogravimétricas de 1ª derivada (curva 

DTG), obtidas a partir das curvas TG’s para as decomposições térmica e catalítica, 

separadamente. 

 

5.3.2 Estudo Cinético da decomposição do RAT através da termogravimetria 
 

5.3.2.1 Determinação das Curvas de Conversão 

 

A conversão foi determinada a partir da diferença entre a massa inicial e a final da 

amostra, provenientes das curvas da TG. Em geral, a massa inicial é tomada como sendo a 

massa na temperatura ambiente e a massa final a resultante da decomposição total, conforme 

apresentada na curva DTG (PAULINO, 2011). 



78 
 

Para determinação de tal parâmetro, utilizou-se toda faixa de temperatura em que 

ocorreu o processo de decomposição, levando-se em conta que a escolha de uma faixa 

excluiria alguns eventos de perda de massa significativos. Liu et al. (2009 b); Paulino (2011); 

Wang et al. (2006), realizaram estudos com resíduos provenientes da indústria petrolífera e  

selecionaram uma faixa de temperatura, que vai de 200 a 500 oC. Os resultados mostraram 

que a decomposição térmica da borra oleosa de petróleo tem início a 200 oC e a evolução 

máxima é observada entre as temperaturas de 350 a 500 oC. Já para as decomposições térmica 

e catalítica do RAT, observa-se a existência de algumas perdas significativas após 500 oC, 

devido ao material apresentar componentes com elevado peso molecular e de difícil 

decomposição. Nas Figuras 28 a 32, apresentam-se as curvas de conversão obtidas para as 

decomposições térmica e catalítica do RAT. 

 

 

Figura 28 - Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a decomposição térmica do 

RAT. 
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Figura 29 - Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a decomposição catalítica do 

RAT sobre o material SBA-15. 
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Figura 30 - Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a decomposição catalítica do 

RAT sobre o material Al-SBA-15 (Si/Al = 25). 
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Figura 31 - Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a decomposição catalítica do 

RAT sobre o material Al-SBA-15 (Si/Al = 50). 
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Figura 32 - Conversão (α) em função da temperatura ( oC) para a decomposição catalítica do 

RAT sobre o material Al-SBA-15 (Si/Al = 75). 
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Nas curvas apresentadas nas Figuras 28 a 32, observa-se em primeiro lugar, que na 

razão de aquecimento 5 oC min-1 o grau de conversão é superior as demais razões, sendo que 

quanto maior a razão de aquecimento, necessita-se de temperaturas mais elevadas para 

degradar do RAT.  Comparando-se a decomposição térmica com a catalítica sobre os diversos 

materiais, percebe-se que o início da mesma ocorre em temperaturas inferiores quando se usa 

os materiais mesoporosos como catalisadores, evidenciando assim as atividades desses. 

 

5.3.2.2 Determinação da Energia de Ativação através do modelo proposto por Flynn e Wall 

 

O uso de um catalisador sólido para estudo de degradação requer informações sobre os 

parâmetros cinéticos, principalmente, a energia de ativação aparente referente ao processo. 

Vários métodos confiáveis foram desenvolvidos para determinação da energia de ativação 

utilizando curvas TG em diferentes razões de aquecimento.  

O estudo cinético desse trabalho foi baseado no método desenvolvido por Flynn e 

Wall (1966), que determina de modo fácil e rápido a energia de ativação aparente das 

decomposições térmica e catalítica do RAT, através das curvas de perda de massa em função 

da temperatura, com diferentes razões de aquecimento (5, 10 e 20 oC min-1). Calcula-se a 

energia de ativação aparente utilizando o declive da curva logarítmica da razão de 

aquecimento como uma função da temperatura. Vários estudos já foram realizados pelo 

modelo proposto por Flynn e Wall, podendo-se afirmar que este funciona bem em 

praticamente qualquer grau de conversão. 

O método ASTM E 1641 determina que, valores de energia de ativação são 

independentes da ordem da reação nos primeiros estágios da degradação. Esta mesma 

descrição não é válida para os últimos estágios. Diante disso, sugere-se que os cálculos para 

estudo cinético devam ser realizados em vários níveis de degradação, por exemplo, 5, 10, 30, 

90%. Resultados consistentes para todas as conversões validam o método para a extensão das 

conversões examinadas (LEIVA, 2005). 

Vários fatores são decisivos para calcular parâmetros cinéticos, tais como as condições 

experimentais (massa da amostra, tipo de suporte para a amostra, atmosfera e razão de 

aquecimento) e o modelo empregado para o cálculo. Uma vez que os parâmetros calculados 

são dependentes do método de cálculo utilizado, métodos integrais foram escolhidos neste 

trabalho, com base no método de Flynn-Wall. 
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As Tabelas de 11 a 15 são apresentados dados referentes ao Inverso da Temperatura 

(K) correspondente a cada conversão (α) estudada e o logaritmo da razão de aquecimento (β) 

para a decomposição térmica e catalítica do RAT. 

 

 

Tabela 11 - Inverso da Temperatura (K) correspondente a cada conversão (α) estudada e o log 

da razão de aquecimento (β) para a decomposição térmica do RAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As energias de ativação aparentes (Ea) em kJ mol-1 para as decomposições térmica e 

catalítica do RAT, foram determinadas a partir do declive da curva logarítmica das razões de 

aquecimento  como uma função da temperatura, conforme visualizado nas Figuras 33 a 37 

(traços). A linearidade confirma que modelo cinético adotado pode ser usado para avaliar a 

decomposição do RAT através da termogravimetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α α α α α α α 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Log β 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 

0,699 1,91 1,81 1,74 1,67 1,58 1,51 1,45 

1 1,89 1,79 1,72 1,64 1,56 1,49 1,43 

1,301 1,84 1,75 1,68 1,60 1,53 1,46 1,41 
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Figura 33 - Logaritmo da razão de aquecimento (log β) versus o inverso da temperatura (K) 

para a decomposição térmica do RAT. 
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Tabela 12 - Inverso da Temperatura (K) correspondente a cada conversão (α) estudada e o log 

da razão de aquecimento (β) para a decomposição catalítica do RAT com o SBA-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α α α α α α α 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Log β 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 

0,699 1,89 1,77 1,69 1,60 1,51 1,45 1,40 

1 1,81 1,71 1,63 1,56 1,48 1,42 1,37 

1,301 1,74 1,63 1,56 1,49 1,38 1,32 1,29 
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Figura 34 - Logaritmo da razão de aquecimento (log β) versus o inverso da temperatura (K) 

para a decomposição do RAT sobre o SBA-15. 
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Tabela 13 - Inverso da Temperatura (K) correspondente a cada conversão (α) estudada e o log 

da razão de aquecimento (β) para a decomposição catalítica do RAT com o Al-SBA-15 

(Si/Al= 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α α α α α α α 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Log β 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 

0,699 1,87 1,75 1,67 1,59 1,51 1,45 1,40 

1 1,85 1,72 1,64 1,56 1,49 1,43 1,39 

1,301 1,77 1,65 1,57 1,50 1,44 1,39 1,33 
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Figura 35 - Logaritmo da razão de aquecimento (log β) versus o inverso da temperatura (K) 

para a decomposição do RAT sobre o SBA-15 (Si/Al= 25). 
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Tabela 14 - Inverso da Temperatura (K) correspondente a cada conversão (α) estudada e o log 

da razão de aquecimento (β) para a decomposição catalítica do RAT com o Al-SBA-15 

(Si/Al= 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α α α α α α α 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Log β 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 

0,699 1,90 1,78 1,70 1,62 1,54 1,49 1,41 

1 1,79 1,69 1,61 1,53 1,46 1,41 1,36 

1,301 1,74 1,64 1,57 1,50 1,43 1,38 1,34 
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Figura 36 - Logaritmo da razão de aquecimento (log β) versus o inverso da temperatura (K) 

para a decomposição do RAT sobre o SBA-15 (Si/Al= 50). 
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Tabela 15 - Inverso da Temperatura (K) correspondente a cada conversão (α) estudada e o log 

da razão de aquecimento (β) para a decomposição catalítica do RAT com o Al-SBA-15 

(Si/Al= 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α α α α α α α 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Log β 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 103/T(K) 

0,699 1,85 1,74 1,66 1,58 1,50 1,44 1,40 

1 1,79 1,68 1,60 1,53 1,46 1,41 1,35 

1,301 1,74 1,62 1,55 1,48 1,42 1,37 1,28 



87 
 

Figura 37- Logaritmo da razão de aquecimento (log β) versus o inverso da temperatura (K) 

para a decomposição do RAT sobre o SBA-15 (Si/Al= 75). 
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A velocidade da decomposição do RAT depende dos parâmetros: conversão (α), 

temperatura (T) e tempo de reação (t). Em cada processo, a velocidade de reação é dada como 

uma função da conversão f(α) e pode ser determinada a partir de dados experimentais. 

Para calcular a energia de ativação da decomposição térmica e catalítica através de Flynn-

Wall, utiliza- se a Equação 13. 

 

)/1(

log
2.18

T
Ea

∂

∂
−≅

β
                                                                                                                 (13) 

 

onde β é a razão de aquecimento, T é a temperatura absoluta (K) e Ea é a energia de ativação 

aparente (kJ mol-1). 

O modelo cinético estudado nesse trabalho (Flynn- Wall) é baseados no método não 

isotérmico e segundo Mothé e Azevedo (2009), apresentam algumas vantagens, tais como: 

• determinar a temperatura de onset da reação (T0) de forma mais precisa que no 

método isotérmico; o tempo zero é ausente;  

•  necessidade de apenas uma única amostra para varrer na faixa de temperatura 

desejada, enquanto no modo isotérmico, cada temperatura requer uma nova amostra, 
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sendo quase impossível de medir ou reproduzir as mesmas características da amostra 

em todos os experimentos. 

No processo de decomposição térmica e catalítica do RAT, a Energia de ativação 

aparente varia ao longo das conversões, conforme é ilustrado na Figura 38 e apresentado na 

Tabela 16. 

 

 

Figura 38 - Energia de Ativação Aparente do processo de decomposição térmica e catalítica 

do RAT obtidas pelo modelo proposto por Flynn- Wall. 
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Tabela 16 - Energias de Ativação Aparente obtidas para a decomposição térmica e catalítica 

do RAT pelo modelo de Flynn- Wall. 

Conversão 

(%) 

           Energia de Ativação (kJ mol-1) 

RAT 

 

RAT 

SBA-15 

RAT 

Al-SBA-15(25) 

RAT 

Al-SBA-15(50) 

RAT 

Al-SBA-15(75) 

10 206,98 55,73 55,83 48,21 78,77 

20 159,22 72,88 98,32 64,83 98,19 

30 155,08 79,98 100,61 72,83 97,58 

40 158,52 89,17 101,13 77,02 97,96 

50 174,70 98,44 111,74 81,12 107,86 

60 206,64 75,47 142,00 96,53 132,70 

70 244,10 79,77 163,41 125,75 139,02 

80 277,94 91,26 138,45 152,16 93,04 

90 341,85 27,67 127,29 9,62 36,36 

 

 

De acordo com os dados contidos na Tabela 16,  pode-se notar que para qualquer nível 

de conversão, o processo de decomposição utilizando o catalisador, ocorreu com energias 

inferiores ao realizado apenas termicamente, evidenciando a atividade catalítica dos materiais 

mesoporosos pertencentes a família SBA-15, que teve a incorporação do Alumínio 

objetivando uma elevação na sua acidez, pois sítios ácidos permitem a adsorção e 

subsequentemente a desoxigenação de compostos derivados do craqueamento primário, além 

de permitir reações de condensação, ciclização e aromatização (MELO et al., 2011). 

Diante desses resultados, sugere-se que o material mesoporoso em estudo seja 

promissor para o craqueamento de resíduos, tais como o RAT, devido as suas propriedades 

texturais, tais como: elevado diâmetro de poros, alta estabilidade térmica e área específica, 

facilitaria a difusão das moléculas maiores para os poros ativos, pois o petróleo vem se 

tornando a cada dia mais pesado. 

Segundo Leiva (2005), os modelos cinéticos mais utilizados para estudo de óleos 

pesados, são: Arrhenius, Coats e Redfern, Michelson e Eirnhorn (ratio model), Ingraham e 

Marrier, Freeman e Carroll e, Flynn e Wall. Escolheu-se nesse trabalho um dos modelos que 

utiliza três razões de aquecimento para determinação dos parâmetros cinéticos, pois o 

processo degradativo do RAT envolve reações bastante complexas de difícil interpretação que 
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variam o comportamento entre razões de aquecimento, não sendo tão confiável utilizar um 

modelo que trabalhe apenas com uma razão. 

Estudos cinéticos baseados em métodos não isotérmicos são bastante complexos 

quando aplicados a combustíveis fósseis devido à presença de um numeroso complexo de 

componentes e suas reações paralelas e consecutivas (KOK, 2003). 

No presente estudo é observado comportamento semelhante ao relatado por Kok, visto 

que, as curvas da Ea em função da conversão exprimem característica de processos 

complexos, pois à medida que aumenta o grau de conversão tende a existir uma elevação nos 

valores da energia, fenômeno esse que pode esse atribuído à existência de reações 

subsequentes no processo de decomposição do RAT. 

 

5.3.3 Pirólise térmica e catalítica do RAT 
 

Utilizando-se a técnica de pirólise acoplada a cromatografia gasosa com 

espectrometria de massa, realizou-se o processo de pirólise térmica e catalítica do RAT, 

obtendo-se os cromatogramas que estão plotados nas Figuras 39 – 43. 

 

 

Figura 39 – Cromatograma obtido através da pirólise térmica do RAT. 
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Figura 40 – Cromatograma obtido através da pirólise catalítica do RAT + SBA-15. 
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Figura 41 – Cromatograma obtido através da pirólise catalítica do RAT + Al-SBA-15 (Si/Al= 

25). 
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Figura 42 – Cromatograma obtido através da pirólise catalítica do RAT + Al-SBA-15 (Si/Al= 

50). 
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Figura 43 – Cromatograma obtido através da pirólise catalítica do RAT + Al-SBA-15 (Si/Al= 

75). 
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De acordo com os cromatogramas, estima-se a atividade catalítica dos catalisadores 

aplicados ao processo de pirólise mediante a observação de que houve uma diminuição nos 

tempos de retenção de muitos picos quando se trata da pirólise catalítica, ou seja, ocorreu a 

antecipação da saída de alguns compostos oriundos do RAT, sendo evidenciada pelo aumento 

da intensidade dos picos.   

Baseado nos cromatogramas determinou-se o rendimento das frações de derivados do 

petróleo, que de acordo com a literatura (SZKLO e ULLER, 2008) dividindo-os em três 

faixas: Composição de C6-C12 (classificado como faixa de obtenção da gasolina); composição 

de C13-C18 (faixa onde se obtém óleo diesel) e a composição  C19+  (obtenção dos gasóleos, 

lubrificantes e resíduos). 

A Tabela 17 e as Figuras 44 e 45 mostram o rendimento das frações obtidas através da 

pirólise do RAT, enfatizando-se que o enfoque nessas três faixas, se deve ao interesse em 

obtenção de gasolina e diesel, visto que são os produtos com maior valor agregado ao 

mercado e de intenso estudo, devido o petróleo escasso e pesado, tender a conter uma menor 

quantidade desses produtos, sendo necessárias novas inovações tecnológicas para reverter 

esse quadro. 

 

Tabela 17 - Rendimento das frações obtidas através da pirólise do RAT. 

                           Rendimento das frações obtidas através da pirólise do RAT 

Amostras C6-C12 (%) C13-C18 (%) > C19 (%)  

RAT                                          

RAT+SBA-15  

RAT+Al-SBA-15 (25) 

RAT+Al-SBA-15 (50) 

RAT+Al-SBA-15 (75) 

1,75 

4,72 

9,05 

4,45 

3,45 

5,35 

19,30 

25,00 

10,53 

13,41 

92,9 

75,98 

65,95 

85,02 

83,14 

 

 

 

Como observado nos dados expressos na Tabela 17, o catalisador mais eficiente para o 

processo de pirólise do RAT é o Al-SBA-15 (25), principalmente para obtenção de produtos 

na faixa do diesel (C13-C18), além da formação de um menor percentual de frações pesadas (> 

C19), tendo-se um melhor aproveitamento do resíduo em termos de mercado. Um outro ponto 

importante no processo da pirólise catalítica do RAT é a melhor eficiência de todos os 

catalisadores para obtenção de craqueados na faixa do diesel, produto esse de grande interesse 

no ramo dos derivados do petróleo. 
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Figura 44 – Rendimento das frações na faixa (C6-C12) obtidas através da pirólise do RAT. 
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Figura 45 – Rendimento das frações na faixa (C13-C18) obtidas através da pirólise do RAT. 
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De acordo com a Tabela 17 e as Figuras 44 e 45 observa-se que apesar dos 

rendimentos não se apresentarem em teores tão elevados, houve um aumento destes, quando 

se aplica a pirólise catalítica. De acordo com os dados, a pirólise térmica do RAT 

praticamente seria ineficaz, pois gerou apenas 7 % de frações desejáveis; já na utilização da 

pirólise catalítica utilizando o material SBA-15, esse resultado já apresentou uma melhoria, 

tendo 24 % de frações correspondentes a gasolina e ao diesel; Trabalhou-se com  SBA-15 

incoporado com alumínio, pois, conforme especificado na revisão desse trabalho, melhora a 

atividade catalítica devido sua acidez. Quando utilizada a razão Si/Al= 25, que teoricamente 

apresenta-se com uma quantidade maior de alumínio na sua composição, obtem-se um melhor 

resultado no tocante a geração das frações de interesse nesse estudo, pois tanto o teor na faixa 

da gasolina, quanto do diesel foram superiores as demais amostras. Um outro ponto que 

favorece o bom desempenho do catalisador com essa razão, é o aumento da espessura da 

paredes de sílica. Esse resultado foi satisfatório e esperado, visto que essa maior quantidade 

alumínio incorporado a estrutura do SBA-15 promoveria uma acidez considerável e 

consequentemente uma melhor quebra das moléculas do RAT. Esses dados corroboram com 

os dados da energia de ativação, onde SBA-15 e Al-SBA-15 (25) apresentam valores 

inferiores de energia. 

Os dados obtidos através da pirólise utilizando o Al-SBA-15 (Si/Al= 50 e 75), não são 

consideráveis, pois o rendimentos das frações de interesse ao mercado, foram menores do que 

no processo utilizando apenas o SBA-15. Supõe-se que esse fato ocorreu devido o alumínio 

adicionado a estrutura do material mesoporoso, mesmo em pequena quantidade, poderá ter 

obstruído os poros do mesmo, já que observou-se valores menores de área superficial (BET), 

dificultando assim o acesso das moléculas de elevado peso molecular presentes no RAT.  

Nesse estudo, pode-se evidenciar que os catalisadores sintetizados apresentaram 

atividade catalítica para a pirólise do RAT, mediante os dados obtidos no estudo cinético, em 

que houve uma diminuição da energia cinética nos processos catalíticos e uma maior 

conversão do RAT em produtos esperados e desejados.  

Sugere-se que um melhor tratamento nos catalisadores, tais como, ativação antes da 

pirólise ou incorporação de outros metais junto ao SBA-15 talvez possam elevar os 

rendimentos das frações. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados obtidos durante a execução deste trabalho, é possível formular 

algumas conclusões pertinentes sobre os mesmos. Em relação às amostras sintetizadas pelo 

método hidrotérmico de síntese e caracterizadas por diferentes técnicas de análise é possível 

concluir que os materiais mesoporosos utilizados como catalisadores, SBA-15 e Al-SBA-15 

com razões Si/Al= 25, 50 e 75, foram sintetizados com êxito, conforme comprovado pelas 

caracterizações realizadas, tais como DRX, mostrando através de picos característicos que a 

estrutura hexagonal foi formada; FT- IR, apresentando absorções características de materiais 

da família SBA-15; e Adsorção de Nitrogênio, obtendo-se parâmetros compatíveis aos 

encontrados na literatura, que lhes conferem serem promissores na área da degradação de 

resíduos de petróleo, devido aos seus mesoporos facilitarem o acesso de grandes moléculas ao 

interior dos sítios ativos. 

Em relação à decomposição térmica e catalítica do RAT, pode-se considerar como 

satisfatória, devido ao fato de as perdas de massa terem ocorrido em temperaturas inferiores 

quando os materiais catalíticos SBA-15 foram utilizados como catalisadores, ocorrendo 

também uma diminuição de energia de ativação e uma redução na temperatura inicial de 

decomposição catalítica do RAT. Esses resultados se devem ao fato dos materiais sintetizados 

exibirem propriedades específicas, tais como área e diâmetro de poros elevados, facilitando o 

acesso de compostos complexos com alto peso molecular aos sítios ativos. Quanto ao estudo 

cinético, a linearidade das curvas obtidas mediante aplicação do modelo cinético proposto por 

Flynn- Wall confirma que este método pode ser usado para avaliação do craqueamento de 

resíduos de petróleo.  

Os resultados obtidos através da pirólise térmica e catalítica do RAT, e os dados dos 

cromatogramas da pirólise catalítica mostraram um rendimento das frações na faixa da 

gasolina e diesel, superiores aos resultados da pirólise térmica do RAT.  Quando utilizou-se o 

catalisador Al-SBA-15 com razão Si/Al= 25, obteve-se um melhor resultado quanto ao 

rendimento dessas frações. Esse resultado foi satisfatório e esperado, visto que essa maior 

quantidade de alumínio incorporado à estrutura do SBA-15 promoveria uma acidez 

considerável e, consequentemente, uma melhor quebra das moléculas do RAT.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

• Identificar as características inorgânicas do RAT; 

 

• Realizar degradações catalíticas do RAT com outros materiais mesoporosos; 

 

• Realizar novos estudos com outras amostras de RAT variando o grau API; 

 
• Variar a porcentagem de catalisador adicionado ao RAT. 
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APÊNDICE A- Procedimento para realização manual do estudo cinético (Flynn- Wall) 
no origin 

 

• Importa os dados da TG (Primeiramente a 5oC/min); 
 

• Cria uma coluna extra e denomina a mesma de conversão; 
 

• Clica em columm- set columm value e digita a fórmula (Mi-col(nome da coluna da 
Massa))/(Mi-Mf), onde Mi= massa inicial e Mf= massa final; 

 

• Cria uma nova coluna e denomina de Temp K; 
 
Exemplo das etapas acima: 

Temp Massa Conversão Temp K 
oC %  Kelvin 
  0  vai ser no inicio  
  1  vai ser no fim  
 

• Na 4a coluna clica em columm- set columm value e digita a fórmula: 
col(Temp)+273,15; 

 

• Plota a 3a coluna (X) versus a 4a coluna (Y) – gráfico de pontos; 
 

• Após o gráfico ter sido construído, clica em analysis- interpolate e vai surgir uma 
tabela com alguns valores e deve aparecer: Xmin= 0,05 e Xmax= 0,90; 

 

• Volta para o book; 
 

• Surge mais duas colunas com dados de interpolate; 
 

• Adiciona-se 3 colunas: conversão; Temp K1; 1000/Temp; 
 

• E digita os valores conforme modelo: 
 

 
conversão 
 5 
10 
....... 
80 
90 
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• Na coluna Temp K1 cola os valores que estão na segunda coluna com o nome 
interpolated, que são relacionados a 0,05, 0,1....0,9 da primeira coluna interpolate; 
 

• Selecione a coluna 1000/Temp, e clique em columm- set columm value e digita a 
equação: 1000/col(Temp K1); 

 

• Repete esse procedimento para as outras razões de aquecimento adicionando novas 
pastas abaixo da tabela do book 1; 

 

• Com os dados das três razões de aquecimento organizados no book 1, clica no file, 
new-matrix e na 1a coluna digita 5, 10....90; 

 

• Na segunda coluna importa-se os dados do Book que estavam na última coluna 
(1000/Temp), repetindo para as três razões de aquecimento. Ex: 
 
5 Dados que estavam em 

5oC/min 
  

10  Dados de 10oC/min  
90   Dados de 20oC/min 

 
•  Clica em matrix- transpose e em file-new-workbook; 

• Cria-se uma grande tabela, como no exemplo: 

LONG Beta 1000/T Log(beta)5 .......... 1000/T Log(beta)90 

UNITS       

COMM  5   90  

 5  0,69897   0,69897 

 10  1   1 

 20  1,30103   1,30103 

 

• Nas colunas abaixo de 1000/T, importam-se os dados do M BOOK para cada valor (5, 
10...90); 

• Arruma-se as colunas:  X para 1000/T e Y para log(beta); 

• Seleciona-se tudo a partir da segunda coluna, ou seja exclui a coluna Beta; 

• Plota-se o gráfico- Scatter; 

• Clica em Analysis- Fitting- Fit linear; 
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• Clica em File- New- Workbook e cria-se 3 colunas, ex: 

Conversão Coef. Angular Ea 

5   

...   

90   

 

• Volta para o Book 2- summary- slope- value (copia esses valores); 

• Volta para o Book 3 e  cola os valores na coluna de Coef. Angular; 

• Na coluna Ea digita a equação: 

-18,2*col(Coef Angular) 
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APÊNDICE B- Curvas TG’s e DTG’s obtidas para decomposições térmica e catalítica 

do RAT 
 
 

Figura 46 - Curvas TG’s obtidas através da decomposição térmica do RAT. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0

20

40

60

80

100

 β = 5 oC min-1

 β = 10 oC min-1

 β = 20 oC min-1

M
as

sa
 (

%
)

Temperatura ( oC)
 

 

Figura 47 - Curvas DTG’s obtidas através da decomposição térmica do RAT. 
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Figura 48 - Curvas TG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o material 

SBA-15. 
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Figura 49 - Curvas DTG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o 

material SBA-15. 
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Figura 50 - Curvas TG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o material 

Al-SBA-15 (Si/Al = 25). 
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Figura 51 - Curvas DTG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o 

material Al-SBA-15 (Si/Al = 25). 
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Figura 52 - Curvas TG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o material 

Al-SBA-15 (Si/Al = 50). 
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Figura 53 - Curvas DTG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o 

material Al-SBA-15 (Si/Al = 50). 
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Figura 54 - Curvas TG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o material 

Al-SBA-15 (Si/Al = 75). 
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Figura 55 - Curvas DTG’s obtidas através da decomposição catalítica do RAT sobre o 

material Al-SBA-15 (Si/Al = 75). 
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