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RESUMO  

 

 

Os nanomateriais (catalisadores) mesoporosos e microporosos são considerados 

promissores para obtenção de derivados leves a partir de frações pesadas do petróleo e como 

adsorventes para proteção ambiental. Este trabalho reportou a sintetize pelo método 

hidrotérmico, e caracterização de catalisadores heterogêneos mesoporosos, do tipo SBA-15, 

com adição dos metais cério e alumínio, avaliando sua atividade e seletividade na degradação 

térmica de óleo pesado. As amostras dos materiais nanoestruturados foram caracterizadas por 

análise termogravimétrica (TG/DTG), difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX), espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e adsorção de 

nitrogênio (BET). A caracterização mostrou que os materiais sintetizados resultaram em um 

catalisador nanoestruturado, ordenado e com diâmetro de poros e área superficial de acordo 

com a literatura existente. Com o intuito de verificar a atividade catalítica dos mesmos, utilizou-

se uma amostra de petróleo pesado (ºAPI=14), fornecido pela Petrobras, realizando-se através 

da termogravimetria o processo de degradação térmica e catalítica do óleo. Mediante as curvas 

termogravimétricas obtidas, observou-se uma redução na temperatura de início do processo de 

decomposição catalítica do petróleo. Através do modelo cinético não isotérmico de Ozawa 

Flynn Wall (OFW) obtiveram-se alguns parâmetros para determinação da energia de ativação 

aparente das decomposições. Os resultados obtidos das difrações de raio X mostraram através 

de picos característicos que a estrutura hexagonal foi formada, verificando que a melhor razão 

foi Si/Ce = 5 devido a sua intensidade em alto ângulo. Os espectros de infravermelho 

apresentaram absorções características de materiais da família SBA-15. Da adsorção de 

nitrogênio, obtendo-se parâmetros compatíveis aos encontrados na literatura, que lhes conferem 

serem promissores na área da degradação de petróleo, devido aos seus mesoporos facilitarem o 
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acesso de grandes moléculas. O diâmetro médio dos poros variou significativamente com a 

incorporação do alumínio e do cério. A espessuras de parede (Wt) ficou na faixa de 2,96 a 4,07 

nm, observando assim um aumento deste parâmetro que deve-se a incorporação dos metais na 

parede, indicando que a incorporação do cério, não bloqueou os mesoporos. O acréscimo de 

alumínio reduziu a area superficial (SBET) de 893 para 763 m2g-1, no entanto com o acréscimo 

do cério com o alumínio esta área aumentou para 826 m2g-1. Para o petróleo a temperatura 

inicial e final de perda de massa; apresentando apenas dois eventos devido ao teor de enxofre 

mercaptídico, o qual influencia no surgimento do terceiro evento, já que esse teor é medido pela 

quantidade de enxofre nos anéis aromáticos (HC pesados). A mistura do Petróleo + 12% de 

Ce5Al50SBA-15 evidenciando a atividade catalítica deste material. 

 

 

Palavras Chave: Meio Ambiente; Catálise; Materiais Mesoporosos (SBA-15 e M-SBA-15); 

Petróleo pesado; Termogravimentria; Osawa Flynn Wall. 
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ABSTRACT 

 

Nanomaterials (catalysts) are microporous and mesoporous considered promising for 

obtaining light oil products from heavy oil fractions and adsorbents for environmental 

protection. This paper reported the synthesizes by hydrothermal method, and characterization 

of mesoporous heterogeneous catalysts, the SBA-15 type with addition of metals cerium and 

aluminum, evaluating their activity and selectivity in the thermal degradation of heavy oil. 

Samples of nanostructured materials were characterized by thermal gravimetric analysis (TG / 

DTG), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), ray fluorescence 

spectroscopy X (XRF) spectroscopy, absorption in the infrared region Fourier transform (FTIR) 

and nitrogen adsorption (BET). The characterization showed that the synthesized materials 

resulted in a nanostructured catalyst and ordered pore diameter and surface area according to 

the literature. In order to check the catalytic activity of the same, we used a heavy oil sample 

(°API = 14), supplied by Petrobras, is performing through thermogravimetry the process of 

thermal and catalytic degradation of the oil. Through the thermogravimetric curves, it was 

observed a reduction in the opening of oil decomposition catalytic process temperature. 

Through non isothermal kinetic model Ozawa Flynn Wall (OFW) gave some parameters to 

determine the apparent activation energy of decomposition. Obtaining as results of X-ray 

diffraction showed through characteristic peaks that the hexagonal structure was formed, noting 

that the best reason was Si / Ce = 5 because of its intensity at a high angle. The infrared spectra 

showed absorptions family material characteristics SBA-15. The nitrogen adsorption, obtaining 

parameters compatible with those found in the literature which confer them to be promising in 

the field of oil degradation due to their mesopores facilitate access of large molecules. The 

average pore diameter varied significantly with the incorporation of aluminum and cerium. The 

wall thickness (Wt) was in the range from 2.96 to 4.07 nm, thus observing an increase in this 

parameter which is due to incorporation of the metals into the wall, indicating that the 

incorporation of cerium, did not block the mesopores. The addition of aluminum reduced the 

surface area (SBET) of 893 to 763 m2 g-1, however with the addition of cerium with aluminum 

this area increased to 826 m2 g-1. For the oil temperature and the initial end of weight loss; 

presenting only two events due to mercaptídico sulfur, which influences the appearance of the 

third event, since that content is measured by the amount of sulfur in aromatic rings (heavy 

HC). The mixture of oil + 12% of Ce5Al50SBA-15 showing the catalytic activity of this material. 
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1. Introdução 

 

Com as descobertas de novos campos petrolíferos, a indústria petroquímica vem 

progressivamente, aprimorando as explorações submarinas, edificando superpetroleiros 

transoceânicos, implantando refinarias e oleodutos interestaduais. No Brasil, a expansão 

acontece em todas as áreas: exploração, refino e transporte, especialmente no que diz respeito 

ao pré-sal.  

No ano passado, a produção de petróleo no Brasil superou a meta fixada para o período 

de acordo com o plano de negócios e gestão pela primeira vez nos últimos 13 anos. A marca de 

2,128 milhões de barris por dia (bpd) atingida no período representa alta de 4,6% diante do 

resultado do ano anterior e 0,15% acima dos 2,125 milhões previstos em nosso plano de 

negócios. A média anual da produção operada na camada pré-sal em 2015 também foi a maior 

da nossa história, atingindo uma média de 767 mil barris por dia, superando a produção de 2014 

em 56% (Petrobras, 2016). 

Esta alta na marca de produção de barris, deve-se à grande quantidade de variedade de 

hidrocarbonetos e não-hidrocarbonetos que podem advir na composição do petróleo 

demonstrando propriedades físicas bastante distintas entre si. Estas nas quais podem se 

modificar, especialmente de acordo com o tipo predominante de hidrocarbonetos presentes. 

Esta diversidade será ainda maior pelas tecnologias químicas de transformação existentes nas 

refinarias (Farah, 2006). Principalmente os petróleos pesados que vem sendo extraídos dos 

poços brasileiros, em meio aos quais precisam de um melhor beneficiamento, de maneira que 

são considerados matérias-primas de alto teor energético, tendo em vista que a otimização da 

obtenção de frações de maior valor agregado tais como gasolina, óleo diesel, querosene, etc.  

Com isto, muitos estudos estão sendo realizados em busca de novos materiais que sejam 

possíveis de aplicação na rota catalítica de uma refinaria como exemplo, materiais híbridos, 

nanomateriais, zeólitas dentre outros para o processo de craqueamento catalítico de 

hidrocarbonetos em leito fluidizado, que envolve a quebra de moléculas grandes (pesadas) de 

hidrocarbonetos em moléculas menores. Dentre esses, a classe de materiais nanoestruturados 

com mesoporos variando o diâmetro entre 2 a 30 nm, estão os MCM-41, e SBA-15, que 

possuem elevada área superficial variando entre 700 a 1000 m2g-1 e de elevada capacidade de 

troca iônica, uma vez que a presença de sítios de troca permite funcionalizar a superfície destes 

materiais para aplicações específicas. Esses materiais possuem tamanhos e áreas compatíveis 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/resultados-comprovam-viabilidade-tecnica-e-economica-do-pre-sal.htm
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/resultados-comprovam-viabilidade-tecnica-e-economica-do-pre-sal.htm
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às moléculas que serão processadas, como por exemplo, moléculas grandes dos petróleos 

pesados.  

Para avaliar a atividade catalítica dos materiais, utilizou-se da técnica de 

termogravimetria, muito usada para a determinação de parâmetros cinéticos, devido a uma série 

de informações que podem ser obtidas através de seus experimentos. A estabilidade térmica de 

uma reação pode ser avaliada através de parâmetros cinéticos, como energia de ativação, a 

ordem de reação e a velocidade, podendo ser rápida ou lenta dependendo das condições em que 

tal reação ocorre (Ribeiro, 2014).  

A finalidade para desenvolver esta tese será de sintetizar, caracterizar e avaliar o uso do 

material nanoestruturado mesoporoso CexAl50-SBA-15 nas reações catalíticas com petróleos, 

especificamente esse estudo servirá também como um comparativo da atividade desse 

catalisador na forma do petróleo advindo do refino petróleo pesado. Além de avaliar a 

influência da impregnação dos metais alumínio (Al) e cério (Ce), qual a melhor razão deste 

metal, a análise via termogravimetria, seu comportamento quando adicionado o material 

mesoporoso em diferentes percentuais. E o comportamento catalítico destes no refino de óleos 

pesado. 
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1.1 - Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Obter e caracterizar materiais mesoporosos, do tipo SBA-15, com adição dos metais 

alumínio e cério, avaliando sua atividade e seletividade na degradação térmica de óleo pesado. 

 

1.2 - Objetivos específicos 

 

 Obter catalisadores estruturados tipo CexAl50SBA-15 e determinação das 

características físico-químicas desses materiais através das técnicas:  

- Síntese de SBA-15, Al50-SBA-15(razão Si/Al=50), e CexAl50SBA-15, onde x = 5, 10, 

15, 20 e 30 em relação da razão Si/Ce; 

- Caracterizar por difração de raios X – DRX;  

- Analisar por termogravimétrica – TG/DTA,  

- Identificar a area superficial pelo método BET e volume médio de poros pelo método 

BJH através da absorção e dessorção de nitrogênio,  

- Analisar a espectroscopia de absorção na região do infravermelho por transformada de 

Fourier – FTIR; 

- Analisar a espectroscopia por energia dispersiva - EDS; 

 Analisar a amostra de petróleo pesado ºAPI=14,0 para os testes TG/DTA;  

 Realizar estudo cinético usando três razões de aquecimento (β = 5, 10 e 20ºCmin-1) na 

análise termogravimétrica (TG/DTA), aplicando os dados obtidos no modelo cinético 

Ozawa Flynn Wall – OFW; 

 Avaliar através da termogravimetria da mistura CexAl50SBA-15+ óleo a fim de 

verificar a atividade catalítica, para tanto foi objetivado adicionar ao petróleo 

percentagens predeterminadas de catalisador CexAl50SBA-15: 8, 10 e 12%; 
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2. Aspectos Teóricos 
 

Nesse capítulo serão abordadas as fundamentações teóricas necessários para 

compreensão de como esse trabalho foi desenvolvido. 

 

2.1 - Petróleo 
 

Tomando como base a notificação do Departamento Americano de Energia (DoE), a 

demanda anual de energia irá aumentar a sua capacidade de 363 milhões de kilowatts para 750 

milhões de kilowatts, em 2020. A demanda crescente pode provocar um colapso na 

infraestrutura energética do mundo, além de causar danos ambientais com a emissão de gases 

e o consequente aquecimento global (Paulino, 2011), favorecendo assim o aumento do consumo 

de combustíveis fósseis e a resultante poluição ambiental em todos os níveis: local, regional e 

global.  

O petróleo é o principal combustível fóssil existente tratando-se de uma fonte de energia 

não renovável e matéria-prima de grande significado para a economia mundial, como mostrado 

na figura 2.1. A partir dele são derivados materiais importantes muito utilizados na indústria 

petrolífera e petroquímica, como combustíveis, óleos e massas lubrificantes, asfaltos, tintas e 

plásticos. A etimologia da palavra petróleo é originada do latim petra (pedra) e oleum (óleo), 

ou seja, derivado da decomposição dos seres que compõem o plâncton. Esse 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; Castro, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: O papel do petróleo no mundo. 

Fonte: Portos e Mercados, 2016. 
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2.1.1 - Composição do petróleo 
 

O petróleo constitui-se de uma complexa mistura de hidrocarbonetos (essencialmente 

alcanos de cadeia linear), em grande parte alifáticos, mas contendo hidrocarbonetos alicíclicos 

e aromáticos. Dependendo de sua origem, podem conter, em pequenas quantidades, nitrogênio, 

oxigênio, compostos de enxofre e metais pesados, notadamente níquel e vanádio, conforme 

mostrado na Tabela 2.1 (Farias, 2008). 

 

Tabela 2.1 – Composição elementar do petróleo natural (% por peso). 

Fonte: Apud Farias (2008).  

 

Os principais grupos de componentes dos óleos são os hidrocarbonetos saturados, os 

hidrocarbonetos aromáticos, as resinas e os asfaltenos. Os hidrocarbonetos saturados 

constituem o maior grupo, formado por alcanos normais (n-parafinas), isoalcanos (isoparafinas) 

e cicloalcanos (naftenos).  

No petróleo, são encontradas parafinas normais e ramificadas, que vão do metano até 

45 átomos de carbono. As parafinas normais usualmente representam cerca de 15 a 20% do 

petróleo, variando, no entanto, entre limites bastante amplos (3 a 35%). Os hidrocarbonetos 

aromáticos compreendem os aromáticos propriamente ditos, os naftenoramáticos e os 

benzotiofenos e seus derivados (que contêm heterociclos com enxofre). A Tabela 2.2 apresenta 

a composição química de um petróleo típico.  

  

Elemento Petróleo (% por peso) 

Carbono 84 - 87 

Hidrogênio 11 - 14 

Enxofre < 0,1 - 8 

Nitrogênio < 0,1 – 1,8 

Oxigênio < 0,1 – 1,8 

Metais (Ni, V, etc) < 1.000 ppm 
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Tabela 2.2 – Composição química do petróleo. 

Fonte: Thomas (2001). 

 

2.1.2 - Classificação do petróleo 
 

O petróleo não é uma substância homogênea e suas características variam grandemente 

dependendo do campo produtor. Isto se deve à grande variedade de hidrocarbonetos e não-

hidrocarbonetos que podem ocorrer em sua composição e que apresentam propriedades físicas 

bastante distintas entre si. Segundo Thomas (2001), a classificação do petróleo desperta 

interesses desde os geoquímicos até os refinadores. Os primeiros visam caracterizar o óleo para 

relacioná-lo à rocha-mãe e medir o grau de degradação. Os refinadores querem saber a 

quantidade das diversas frações que podem ser obtidas. Assim, as propriedades físicas dos 

petróleos podem variar, principalmente de acordo com o tipo predominante de hidrocarbonetos 

presentes.  

A diversidade de tipos e características de hidrocarbonetos que ocorrem no petróleo vai 

se refletir nos derivados obtidos pela sua separação por processos físicos. Esta diversidade será 

ainda aumentada pelos processos químicos de transformação existentes nas refinarias (Farah, 

2006).  

Fahim e colaboradores (2012), classificam os hidrocarbonetos presentes no petróleo em 

quatro classes principais, sendo conhecida na literatura por SARA: saturados (alcanos e 

cicloparafinas), aromáticos (hidrocarbonetos mono, di e poliaromáticos), resinas (frações 

constituídas de moléculas polares contendo heteroátomos como N, O ou S) e asfaltenos (são 

moléculas similares às resinas, porém possuem maior massa molecular e núcleo poliaromático), 

como mostrado na Figura 2.2. 

 

 

  

Parafinas normais 14% 

Parafinas ramificadas 16% 

Parafinas cíclicas (naftênicas) 30% 

Aromáticos 30% 

Resinas e asfaltenos 10% 
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Figura 2.2: Classifica os hidrocarbonetos SARA. 

Fonte: Fahim, M. A.; Al-sahhaf, T. A.; Elkilani, A. S, 2012. 

 

De acordo com Zilio e Pinto (2002), a classificação que tem sido mais utilizada para os 

petróleos, em especial pelos refinadores, foi estabelecida pelo U. S. Bureau of Mines e a 

ferramenta usada para identificá-los foi o fator de caracterização UOP (KUOP), que é um 

indicativo da origem e natureza de um petróleo. O método UOP 375-59 define uma forma de 

determinação desse fator a partir do °API e da viscosidade cinemática de um petróleo.  

A partir de um estudo com cerca de 550 petróleos Tissot e Welte (1984 apud Zilio e 

Pinto, 2002) propuseram uma nova classificação dos petróleos, com base nos teores de 

hidrocarboneto presentes neles: alcanos (compostos parafínicos), cicloalcanos (naftênicos) e 

aromáticos mais compostos de N, S, O (resinas e asfaltenos), levando em conta, adicionalmente, 

o teor de enxofre. Essa classificação pode ser visualizada pelo uso de um diagrama ternário, em 

que os vértices relacionam-se aos três tipos de componentes mencionados acima, permitindo 

uma subdivisão dos petróleos em grupos mais específicos, a partir da proporção dos grupos de 

componentes presentes neles. Na tabela 2.3, são mostrados os seis grupos de petróleos 

classificados por Tissot e Welte (1984 apud Zilio e Pinto, 2002).  
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Tabela 2.3 – Classificação dos petróleos de acordo com Tissot e Welte (1984 apud Zilio & Pi
nto, 2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: S = Saturados; P = Parafinicos; N = Naftênicos; AA = Aromáticos + Resinas + Asfaltenos. 

 

Paulino (2011), apresenta outra classificação através do grau API desenvolvido pelo 

American Petroleum Institute (API), que classifica os óleos de acordo com a sua densidade 

volumétrica ou com o seu grau API. Quanto maior for a densidade do petróleo, menor será o 

seu grau API, ou mais pesado será o petróleo, como mostra a Equação (1) abaixo:  

𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝑑𝑟 (
60

60
)

− 131,5    (1)  

Onde, dr (60/60) é a densidade da amostra a 60 F (em relação à densidade da água a 60 relativa). 

A classificação do petróleo com base no grau API é mostrada na Tabela 2.4.  

 

  

    

Tipo do Petróleo Concentração do Petróleo (>210 °C) 
 Teor de enxofre 

no Óleo 

Parafínicos S > 50% P > N e P > 40%  

Parafínicos – 

naftênicos  
AA < 50% 

P ≤ 40% e N ≤40% > 1% 

Nafténicos  N > P e N > 40%  

Aromáticos 

Intermediários 
S ≤ 50% 

P > 10% 

 

 AA ≥ 50%  < 1% 

Aromáticos asfálticos  P ≤ 10% e N ≤ 25%  

Aromáticos naftênicos  P ≤ 10% e N ≤ 25% Geralmente 1% 
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Tabela 2.4 – Classificação do petróleo por grau API. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Paulino (2011). 
 

2.1.3 - Refino do petróleo 
 

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

mineral bruto para a obtenção de derivados de grande interesse comercial. Engloba 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 vendáveis (Castro, 2009). 

As refinarias de petróleo são sistemas complexos com múltiplas operações que acoplam 

as propriedades dos insumos e de produtos desejados. O objetivo inicial das operações na 

refinaria consiste em conhecer a composição do petróleo a ser destilado, assim como suas 

variáveis tais como a constituição e o aspecto do petróleo bruto, segundo a formação geológica 

do terreno de onde é extraído. É por meio destas informações de composição que é determinada 

a rota de processamento para cada óleo. 

A determinação dos variados tipos de derivados a serem fornecidos para um determinado 

mercado, mais o tipo de petróleo disponível para processamento, determinarão o arranjo de 

unidades que irão compor uma refinaria. Esse arranjo (tipo, número, ordem e tamanho de cada 

unidade) é o esquema de refino. Podem existir os mais diversos tipos de esquemas de refino, 

adaptados a diferentes tipos de óleo e a diferentes mercados e que também podem ser 

modificados com o passar do tempo, onde mudam as exigências do mercado, mudam as fontes 

de petróleo e surgem novos processos. Exigindo então que o Esquema de Refino seja revisto 

para que a refinaria mantenha-se eficiente e lucrativa (Petrobras, 2016). 

Segundo Szklo e Uller (2008), as operações de uma refinaria incluem cinco categorias:  

Tipos de petróleo Densidade (Kg/m3) Grau API 

Petróleos Leves < 870 > 31,1 

Petróleos Médios 920 - 870 22,3 – 31,1 

Petróleos Pesados 1.000 - 920 10 – 22,3 

Petróleos Extrapesados > 1.000 < 10,00 
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• Operações de topping (ou separação de hidrocarbonetos): trata-se da separação da 

carga (petróleo cru) em diferentes grupos e/ou frações de hidrocarbonetos (destilação, 

desasfaltação a solvente (downstream)); 

• Craqueamento térmico ou catalítico de hidrocarbonetos: envolve quebra de moléculas 

grandes (pesadas) de hidrocarbonetos em moléculas menores; 

• Combinação de hidrocarbonetos: envolve a combinação de duas ou mais moléculas de 

hidrocarbonetos para formar uma molécula maior (alquilação, esterificação e polimerização); 

• Rearranjo de hidrocarbonetos: altera a estrutura original da molécula, produzindo uma 

nova molécula com diferentes propriedades físico-químicas, mas o mesmo número de átomos 

de carbono (reformação catalítica e isomerização); 

• Tratamento e blending: envolvem o processamento de derivados de petróleo para 

remoção de enxofre, nitrogênio, metais pesados e outras impurezas. O blending (ou a mistura, 

a formulação do produto) é a última fase do processo de refino que é usada para obtenção do 

produto final (unidades de recuperação de enxofre e unidades de hidrotratamento). 

Primeiramente o óleo bruto é submetido a retirada de água, sedimentos e sais corrosivos 

e estas operações são feitas antes mesmo do petróleo chegar à refinaria. O processamento ou 

refino de petróleo se inicia com as destilações atmosférica e a vácuo, de onde se obtém as 

chamadas frações básicas de refino, as quais podem compor diretamente um produto ou servir 

de carga para outros processos.  

Na destilação atmosférica, o petróleo é aquecido e fracionado em uma torre que possui 

pratos perfurados em várias alturas. Como a parte inferior da torre é mais quente, os 

hidrocarbonetos gasosos sobem e se condensam ao passarem pelos pratos. Nessa etapa são 

extraídos: gases combustíveis, gás liquefeito de petróleo (GLP), gasolina, nafta, solventes e 

querosenes, óleo diesel e um óleo pesado, chamado resíduo atmosférico, que é extraído do 

fundo da torre. Esse resíduo é então reaquecido e levado para uma outra torre, onde o seu 

fracionamento ocorrerá a uma pressão abaixo da atmosfera (destilação a vácuo). Nesta torre 

será extraída mais uma parcela de óleo diesel e um produto chamado genericamente de gasóleo, 

que não constitui um produto pronto. Ele servirá como matéria-prima para produção de gases 

combustíveis, GLP, gasolina e outros. O resíduo de fundo da destilação a vácuo é recolhido na 

parte inferior da torre e será destinado à produção de asfalto ou será usado como óleo 

combustível pesado (Petrobras, 2016). Após o fracionamento do petróleo, obtêm-se correntes 

com composições ricas em nafta, querosene e gás combustível, dentre outros produtos. 

A separação do petróleo em frações é realizada por destilação que pode ser conduzida em 

pressões acima da atmosféricas, atmosféricas e abaixo da atmosféricas. A necessidade de 
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pressões abaixo da atmosféricas se deve ao fato de que de uma determinada temperatura (360 

ºC) começam a ocorrer às reações de craqueamento térmico. Uma vez que nas frações pesadas 

ainda estão presentes componentes de valor comercial, como diesel e gasóleo, para recuperá-

los do resíduo atmosférico torna-se necessário proceder à destilação à vácuo, a qual permite a 

separação em temperaturas até 360 ºC, tais como nafta pesada, querosene e gasóleos 

atmosféricos (Abadie, 2003 apud Lima, 2011).  

No entanto, a produção proveniente dos processos de destilação não possui uma 

distribuição de produtos adequada à demanda do mercado. Há um excesso de produtos pesados, 

como o óleo combustível e falta de produtos como a gasolina, GLP, óleo diesel; adicionando, 

ainda, um agravante, a octanagem da gasolina obtida por destilação direta é baixa. Outro 

aspecto do processo é a geração de resíduo de compostos pesados no fundo das torres de 

destilação que não possuem valor comercial. Uma alternativa para a adequação dos produtos é 

a utilização do craqueamento catalítico fluido. Este processo é utilizado nas refinarias modernas 

para a conversão de produtos pesados em produtos mais leves, de maior valor agregado (Lóvon, 

2009). 

A carga do craqueamento catalítico é, normalmente, constituída de gasóleos leves e 

pesados da unidade de destilação atmosférica (ou de destilação a vácuo), da unidade de 

coqueamento e das operações de desasfaltação. O craqueamento catalítico torna a refinaria mais 

flexível em relação à sua carga de alimentação, permitindo-lhe maior adaptação a crus mais 

pesados. No entanto, quanto mais parafínica for a carga, mais fácil o seu craqueamento, porque 

o catalisador dificilmente quebra os anéis aromáticos dos compostos que compõem a carga do 

craqueamento catalítico (Szklo & Uller, 2008). Nos processos de craqueamento catalítico em 

leito fluidizado FCC (fluid catalytic cracking), o óleo e seu vapor, pré – aquecidos a uma 

temperatura de cerca de 260ºC a 430ºC, entram em contato com o catalisador quente (vindo do 

regenerador), a uma temperatura de 700 ºC, dentro do próprio reator, ou antes, na própria linha 

de alimentação. Esta linha de alimentação, chamada de riser, é a zona na qual a maioria das 

reações ocorre, já que o tempo de contato catalisador/óleo é inferior a um segundo nos sistemas 

mais modernos (Mariano, 2001). 

O catalisador é um granulado muito fino e, quando misturado com o vapor, apresenta 

muitas das propriedades de um fluido. O catalisador fluidizado e os vapores de hidrocarbonetos 

que já reagiram são separados, e qualquer resíduo de óleo que permaneça sobre o catalisador é 

removido por meio de retificação com vapor d’água. Os vapores craqueados alimentam então 

uma torre de fracionamento, onde as várias frações obtidas são separadas e coletadas. Já o 

catalisador segue para um vaso separado, no qual será regenerado em um processo de queima 
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com ar, que promove a remoção dos depósitos de coque. A queima dos depósitos de coque gera 

uma grande quantidade de energia, que serve como fonte de calor para a carga, e supre não 

apenas a energia necessária às reações de craqueamento, como também o calor necessário para 

o aquecimento e vaporização da mesma. A etapa de regeneração pode ter um ou dois estágios, 

dependendo da natureza do processo utilizado (Mariano, 2001). 

Tem-se, ainda, o processo de viscorredução, que visa à redução da viscosidade de 

derivados pesados e o aumento da quantidade de gasóleo destinado particularmente à produção 

de gasolina. Este processo, assim como o craqueamento térmico, emprega o calor e a pressão 

como agentes de quebras de moléculas pesadas em leves. Comumente, o craqueamento térmico 

tem rendimento de 10-15% de conversão de resíduo de vácuo em leves. A única vantagem do 

processo em relação ao craqueamento catalítico refere-se à inexistência do problema de 

contaminação do catalisador (que ocorre no FCC) (Szklo & Uller, 2008). 

 

2.2 - Catálise  
 

A catalise é de fundamental importância nas aplicações em processos na indústria 

química e petroquímica, na geração de energia, na preservação do meio ambiente e no 

desenvolvimento de novos materiais, devido ao uso destes que melhoram a velocidade de 

reação, favorece novos caminhos moleculares, abaixando a energia de ativação, mas não 

alterando o equilíbrio (Figura 2.3). Existem vários tipos de catálise, tais como: ácida, básica, 

ácido-base, enzimática, que podem ser homogênea ou heterogênea (Araújo, 2016). 

Estes materiais podem ser chamados de catalisadores e são classificados de acordo com 

o procedimento de preparação em: catalisadores mássicos e impregnados. Nos catalisadores 

mássicos o próprio material já é a fase ativa, tais como: catalisadores metálicos, constituídos 

exclusivamente por metais em pó, carbetos e nitretos mono ou multimetálicos de elementos de 

transição. Nos catalisadores impregnados, a fase ativa é introduzida, ou fixada, em um sólido 

já desenvolvido por um processo específico. Por exemplo, um catalisador metálico suportado é 

constituído por um metal depositado sobre a superfície de um suporte, normalmente, um óxido. 

O desenvolvimento desse catalisador envolve muitos processos, desde a escolha da fase ativa 

até o método de formação das partículas precursoras do suporte (Oliveira, 2013).  
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Figura 2.3: Variação da velocidade de reação, sem catalisador e com catalisador. 

Fonte: Araújo, 2016. 

 

2.2.1 - Catálise homogênea x catálise heterogênea 
 

A catálise pode ser apresentada como o conjunto dos processos e conhecimentos que se 

tem para aumentar a velocidade das reações químicas ou modificar o caminho delas, sem usar 

radiações ou alteração de parâmetros reacionais clássicos de temperatura, pressão, 

concentração. Daí infere-se que o uso de catalisadores, considerado como uma das variáveis 

(além da temperatura, pressão, composição e tempo de contato), permite controlar a velocidade 

e direção de uma reação química (Ciola, 1981).  

A catálise homogênea diz respeito quando os reagentes e os catalisadores fazem parte de 

uma fase única, gasosa ou líquida, os produtos, entretanto, podem pertencer a uma fase 

diferente, ou seja, quando um catalisador está em solução com pelo menos um dos reagentes. 

Ocorre quando a mistura de catalisadores mais reagentes é uma mistura homogênea. 

A catálise heterogênea, ou catálise de contato, implica numa transformação química onde 

os reagentes, produtos e catalisadores encontram-se em fases diferentes, envolvendo mais de 

uma fase; normalmente o catalisador é sólido e os reagentes e produtos estão na forma líquida 

ou gasosa. Nesse caso, o catalisador fornece uma superfície onde os reagentes irão reagir mais 

facilmente, e com menor energia de ativação. A reação se desenvolve sobre pontos específicos 

da superfície do sólido, chamados sítios catalíticos; a velocidade da reação, em casos ideais, é 

diretamente proporcional ao número desses sítios. Este número cresce geralmente com a área 

específica ou total do catalisador (Fajardo, 2004).  



Capítulo 2. Aspectos Teóricos 

16 
Larissa Cicianny Luz Ferreira de Araújo, Agosto de 2016 

Nas indústrias químicas, principalmente a petroquímica, os catalisadores são muito 

utilizados para acelerar as reações, deixando o processo mais barato no procedimento que 

envolve as etapas entre a extração da matéria prima, refino, e transformação até chegar no 

produto comercializável. A indústria utiliza a catálise heterogênea devido ser mais vantajosa e 

de maior importância. O emprego de catalisadores líquidos acarreta diversos problemas 

técnicos e ambientais, como corrosão, formação de rejeitos e separação dos produtos obtidos, 

do catalisador e dos solventes utilizados (Cabot et al., 2001; Maciel et al., 2004). Tais 

dificuldades são minimizados com a utilização de catalisadores sólidos, que promovem a 

separação dos produtos, que podem ser regenerados e reutilizados, provocam pouca ou 

nenhuma corrosão, são de fácil manuseio e possibilitam fácil reinício de processos contínuos 

em reações de leito fixo, possuem alta estabilidade térmica e apresentam também, altas 

atividades e seletividades perante vários tipos de reação (Ciola, 1981). 

Um bom catalisador deve ser seletivo para a reação de nosso interesse. A seletividade do 

catalisador exprime a preferência na formação de um produto desejado, em comparação a todos 

os produtos obtidos. Os catalisadores são substâncias que devem ser ativo, seletivo, estável em 

relação às condições térmicas do processo e à natureza do substrato, suficientemente resistente 

ao atrito, pouco friável, possuir uma atividade longa (vida útil longa) e se, por qualquer 

fenômeno, perdê-la, ser possível restaurá-la ao nível inicial, economicamente, por meio de uma 

reação química facilmente exequível (Ciola, 1981).  

A formulação do catalisador determina fundamentalmente a sua seletividade. Uma vez 

conhecido o mecanismo reacional pode se definir as condições, as quais se deve submeter o 

catalisador para favorecer a reação. Quando essas condições forem diferentes para as várias 

reações possíveis, o catalisador que satisfizer os requisitos de apenas uma delas será seletivo 

para essa reação particular (Fajardo, 2004). 
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2.2.2 - Peneiras moleculares 

Segundo Castro (2013), 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 têm sido intensivamente estudados com a aplicações como 

catalisadores, suportes e adsorventes.  

De acordo com a definição 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 2.4 (Quintella, 2009; Gallo et al, 2010, Paulino, 2011). Muitos tipos de materiais 

porosos como silicatos, argilas, aluminas, carbonos porosos, nanotubos de carbono, entre outros 

tem sido extensivamente descritos nas literaturas (Coriolano et al., 2013; Gallo et al, 2010; 

Melo et al., 2011; Paulino, 2011; Silva et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Classificação da IUPAC de materiais em função do tamanho de poro. 

Fonte: Gallo et al, 2010. 
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Na classe dos microporos, já bem conhecida, estão as zeólitas, que, devido a suas 

características de sistemas de poros tridimensionais e pela grande abertura desses poros, 

permitem de forma relativamente fácil a troca de certos cátions entre soluções aquosas e sítios 

de trocas intercristalinos. O aspecto das zeólitas como trocadores catiônicos converte esses 

minerais em sistemas potencialmente muito interessantes do ponto de vista tecnológico, 

especialmente na proteção ambiental. Porém, suas aplicações são limitadas pelo fato de a 

abertura do poro ser relativamente pequena (0,3 – 0,72 nm). Portanto, o alargamento do poro 

foi um dos primeiros aspectos na química das zeólitas (Melo & Riella, 2010). 

No início dos anos 90, pesquisadores do grupo Mobil Oil Corporation descobriram a 

preparação de silicatos e aluminosilicatos mesoporosos do tipo MCM-41 (Beck et al., 1992; 

Kresge et al., 1992), com a distribuição do tamanho dos poros uniforme. A novidade deste 

trabalho foi a utilização de moléculas surfactantes como direcionadoras de estrutura, em vez de 

espécies catiônicas (Vartuli et al., 1994). No final desta década, pesquisadores da Universidade 

da Califórnia – Santa Bárbara – EUA (Zhao et al, 1998 a e b), sintetizaram um material 

mesoporoso com diâmetro de poros entre 2 e 30 nm, altas áreas superficiais, largas espessuras 

de paredes e maior estabilidade térmica do que as obtidas pelos materiais MCM-41. Este 

material foi chamado de SBA-15 (Santa Bárbara Amorphous) e empregou-se o copolímero 

tribloco Pluronic P123 não iônico como agente direcionador de estrutura. Devido aos seus poros 

mais largos, foi possível a utilização destes materiais em processos com moléculas maiores. 

 

2.2.2.1 - A utilização de materiais mesoporosos 

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 
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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). 

De acordo com os pesquisadores do grupo Mobil Oil Corporation existem três tipos de 

fases estruturais pertencentes à família M41S: 

 Fase hexagonal (MCM-41) – (Figura 2.5.A) 

 Fase cúbica (MCM-48) - (Figura 2.5.B) 

 Fase lamelar não estável (MCM-50) - (Figura 2.5.C) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Representação das estruturas, (A) hexagonal, (B) cúbica, e (C) lamelar. 

Fonte: Carvalho et al. (2010). 

 

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).  
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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, 

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).  

 

2.2.3 - Síntese hidrotérmica de materiais mesoporos - SBA-15 

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

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

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 
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intensificação da condensação das espécies de sílica sobre a estrutura micelar do 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 et al, 2010; 

Quintella, 2009).  

A estrutura do SBA-15 (Figuras 2.6A e 2B), que consiste de nanotubos de sílica 

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

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2.6: 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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2.2.4 - Materiais porosos modificados 
 

Um aspecto importante destes materiais mesoestruturados é a possibilidade de incorporar 

heteroátomos e/ou funções orgânicas na superfície dos canais formando parte das paredes ou 

dentro da rede sólida. A estabilidade térmica, mecânica ou estrutural é proporcionada pela matriz 

de sílica, embora que as funções orgânicas e os heteroátomos sejam constituídos por si mesmo, 

ou são precursores das espécies ativas na aplicação final do material. 

Na síntese direta, a fonte metálica é adicionada ao sistema de síntese em conjunto com a 

fonte de sílica. Este método possibilita a incorporação do metal no interior das paredes da peneira 

molecular, bem como a formação de sítios ativos no interior dos mesoporos e, assim, a não perca 

da capacidade de peneiramento molecular. Por outro lado, a incorporação do metal por este 

método é dificultada pela elevada solubilidade dos íons metálicos no meio fortemente ácido em 

que a síntese hidrotérmica da SBA-15 é normalmente realizada (Dai et al., 2007; Dao; Guoping; 

XingyI, 2008; Li et al., 2004; Mu et al., 2008; Lou et al., 2008).  

Em estudos anteriores foram analisados a presença do elemento alumínio em proporções 

variadas, podendo citar Coutinho (2006) analisando a influência deste elemento. Chegando a 

conclusão que na razão Si/Al = 50, obteve uma melhor atividade catalítica. 

O elemento cério por ser o mais abundante dentre as terras raras, possui baixo potencial 

de ionização e é muito eletropositivo, sendo que suas interações são predominantemente 

iônicas. O estado de oxidação mais estável para esse elemento é +3. No entanto, é facilmente 

oxidado ao estado +4, que também possui alta estabilidade devido à configuração eletrônica 

semelhante a um gás nobre (Martins, T.; Hewer, T. L. R.; Freire, R. S, 2001). 

Os compostos de cério possuem alta mobilidade de oxigênio na rede cristalina e alta 

afinidade por compostos contendo oxigênio, nitrogênio e enxofre. Dentre os compostos de Ce4+, 

o dióxido de cério CeO2 é o mais estável. Esse composto possui estrutura do tipo fluorita e pode 

ser obtido a partir de sais precursores por calcinação em ar ou em meio que contêm oxigênio. 

Nos óxidos do tipo fluorita, o íon metálico está cercado por oito ânions O2- que formam os 

vértices de um cubo, possuindo uma estrutura cúbica de face centrada mostrada na Figura 2.7 

(Cataluña et al., 2001).  
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Figura 2.7:  Estrutura do tipo fluorita do CeO2: Os átomos vermelhos representam o cério e os 

átomos azuis o oxigênio. 

Fonte: Cataluña, 2001. 

 

2.3 - Técnicas de caracterização utilizadas 

As técnicas utilizadas para a caracterização dos materiais mesoporosos podem ser 

diversas, dentre as quais destacam-se como principais: difração de raio X, microscopia eletrônica 

de varredura, espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier, 

espectrometria por energia dispersiva (EDS), adsorção e dessorção de nitrogênio. 

 

2.3.1 - Difração de raios X 

A técnica de difração de raios X (DRX) é aplicada, para se obter determinadas 

propriedades dos materiais, tais como: estrutura cristalina e o grau de cristalinidade; 

identificação quantitativa das fases existentes no material; os parâmetros da cela unitária; textura 

e tamanho dos cristalitos. Para se fazer as análises o material pode estar na forma de sólidos em 

pó, monocristais, matrizes, folhas e fibras. Apesar de ser bastante empregada em catálise, 

principalmente para determinação da estrutura cristalina dos materiais sintetizados, a técnica 

apresenta também as suas limitações, dentre elas: usada apenas em materiais estruturados, 

cristalinos ou não. 

• Os materiais amorfos geralmente não reproduzem uma boa difração; 

• A sobreposição de picos pode interferir na análise quantitativa para identificação; 
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• Materiais fortemente difratados podem encobrir os fracamente difratados, o que chama-se de 

efeitos de matriz; 

• Amostras fluorescentes podem elevar a linha de difração ou pode causar saturação em certos 

tipos de detectores; 

 

A Figura 2.8 representa um plano cristalino para formulação da Lei de Bragg. A equação 

básica da difração (Araújo, 2011) é apresentada como: 

n = 2.d.sen ( θ )      (2) 

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

interplanar e é o ângulo de incidência entre os planos reticulados. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Esquema representativo para formulação da lei de Bragg. 

Fonte: Araújo, (2011). 

 

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

15 é o método do pó proposto por Settle (1997). O método consiste basicamente em uniformizar 

a amostra de modo a torná-la um pó fino e homogêneo. Quando esse pó é colocado no porta 

amostra do equipamento um grande número de pequenos cristalitos é orientado em todas as 

direções possíveis. Dessa forma, quando um feixe de raios X atravessa o material, um número 

significativo de partículas estão orientadas de tal forma que a condição de Bragg para a reflexão 

de cada possível distância interplanar seja obedecida (Equação 2). 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 5,0º visualizados na figura 2.9. Estes planos são, segundo a 

literatura (Zhao et al., 1998 a, b; Han, Y. J.; Kin, J. M.; Stucky, G. D., 2000; Tuel, A.; Hubert-

Pfalzgraf, L. G., 2003), característicos de estruturas hexagonais dos materiais SBA-15. 
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O parâmetro mesoporoso de rede (ao) que representa a soma do diâmetro médio dos 

poros (dp) do material e a espessura média da parede de sílica (Wt ) pode ser obtido a partir do 

valor da distância interplanar no plano (100). A Equação 3 correlaciona as distâncias 

interplanares no plano (100) com o valor do parâmetro mesoporoso ao (Beck et al, 1992). 

ao = 
2𝑑(100)

√3
       (3) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Representa um difratograma da SBA-15  

Fonte: Araújo, 2011. 

 

2.3.2 - Microscopia eletrônica de varredura - MEV 

A análise da morfologia que caracteriza um determinado material pode ser estudada 

através das técnicas de microscopia, tais como microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microscopia de campo 

iônico (MCI). De uma forma geral podemos destacar cada uma dessas técnicas microscópicas 

como tendo as seguintes utilidades:  

• Microscopia ótica: permite a análise de grandes áreas, além de ser de utilização simples, rápida 

e pouco dispendiosa; 

• Microscopia eletrônica de varredura: apresenta excelente profundidade de foco, permitindo 

analisar superfícies irregulares, dando idéia de morfologia e diâmetro médio de partículas;  

• Microscopia eletrônica de transmissão: permite a análise de defeitos e fases internas dos 

materiais, como discordâncias, falhas de empilhamento, metais dispersos em suportes e poros 

de peneiras moleculares mesoporosas;  
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• Microscopia de campo iônico: por apresentar excelente resolução, permite estudos difíceis de 

serem realizados com as outras técnicas, tais como defeitos puntiformes, forma de contornos e 

de interfaces.  

Na técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), os elétrons são acelerados na 

coluna do microscópio através de duas ou três lentes eletromagnéticas por tensões de 1 a 30 kV. 

Estas lentes fazem com que um feixe de elétrons bastante colimado (50 a 200 Å de diâmetro) 

atinja a superfície da amostra. Bobinas de varredura fazem com que o feixe varra a superfície da 

amostra na forma de uma varredura quadrada similar a uma tela de televisão. A corrente que 

passa pela bobina de varredura de maneira sincronizada pelas correspondentes bobinas de 

deflexão de um tubo de raios catódicos de modo a produzir uma imagem similar, mas aumentada. 

Os elétrons emitidos atingem um coletor e a corrente resultante é amplificada utilizada para 

modular o brilho do tubo de raios catódicos. Os tempos associados com a emissão e coleta dos 

elétrons comparados com o tempo de varredura não são desprezíveis de modo que há uma 

correspondência entre o elétron coletado de um ponto particular da amostra e o brilho do mesmo 

ponto na tela do tubo. O limite de resolução de um MEV é cerca de uma ordem de grandeza 

melhor que o microscópio ótico (MO) e pouco mais de uma ordem de grandeza inferior que a 

de um microscópio eletrônico de transmissão (MET). Enquanto que para o MO a profundidade 

do foco decresce sensivelmente par a aumentos crescentes e em MET só com o auxílio de 

réplicas, pode-se analisar superfícies, com MEV qualquer superfície boa condutora elétrica e 

estável em vácuo pode ser analisada com boa profundidade de foco. Materiais isolantes devem 

ser recobertos com uma fina camada de material condutor que tipicamente é à base de ouro onda 

(Morais, 2012). 

 

2.3.3 - Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

Espectroscopia é o estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria. A 

radiação eletromagnética é composta de um vetor campo magnética, mutuamente ortogonal, 

que se propaga em uma dada direção. A radiação eletromagnética apresenta a dualidade onda - 

partícula. A natureza ondulatória manifesta-se por meio da interferência, dispersão, polarização 

e coerência da radiação eletromagnética. A natureza corpuscular manifesta-se por meio do 

efeito compton e do efeito fotoelétrico. A radiação eletromagnética interage com a matéria em 

três processos distintos: absorção, emissão e espalhamento de radiação (Canevarolo Jr., 2007).  
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A radiação infravermelha corresponde à parte do espectro situada entre as regiões do 

visível e das microondas. Foi descoberto por Herschel em 1800, e por volta de 1900 Coblentz 

obteve espectros de absorção no infravermelho de grande número de compostos orgânicos em 

estado sólido, líquido e vapor.  

O espectro IV é usualmente subdividido em três regiões, denominadas IV próximo, IV-

médio e IV-distante, de acordo com os tipos de aplicações e de instrumentação. Na última 

década, o aparecimento de espectrômetros com transformada de Fourier relativamente baratos 

aumentou significativamente o número e o tipo de aplicações da radiação no IV-médio (número 

de onda, 4000 a 200 cm-1), devido a estes instrumentos fornecerem razões sinal/ruído e limites 

de detecção melhores.  

O espectrômetro FTIR utiliza o interferômetro de Michelson, como princípio de 

funcionamento, sendo mais rápido, preciso, reprodutível e mais acessível. O espectrômetro 

FTIR é constituído por uma fonte de radiação, um interferômetro, compartimento de amostra e 

um detector de radiação infravermelha. Os elementos de um espectrômetro FTIR variam de 

acordo com as regiões do infravermelho em estudo (Canevarolo Jr., 2007).  

A espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) é uma 

das mais comuns técnicas de caracterização existentes, permitindo caracterizar uma larga faixa 

de compostos inorgânicos e orgânicos. Ela se baseia fundamentalmente em medir a absorção 

em frequências de infravermelho de uma amostra posicionada na direção do feixe de radiação 

infravermelha. As radiações infravermelhas apresentam comprimentos de onda típicos que 

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

pode ser definido como o recíproco do comprimento de onda (Morais, 2012).  

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

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

ordenadas). As intensidades das bandas podem ser expressas como transmitância (T) ou 

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

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

transmitância (Silvertein, R. M.; Webster, F.X.; Kiemle, D.J., 2007).  

Cada grupo funcional absorve em uma frequência característica no infravermelho, e a 

absorbância relaciona-se com a transmitância através da Lei de Beer, segundo Equação (4),  

A = log 1( 1/T )     (4) 
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As principais aplicações para esta técnica são:   

• Identificação dos tipos de compostos orgânicos e inorgânicos;   

• Determinação de grupos funcionais em substâncias orgânicas;   

• Determinação quantitativa de compostos em misturas;   

• Identificação de componentes de reação e estudo cinético das reações.   

As amostras para serem analisadas podem ser sólidas, liquidas ou gases. Para sólidos é 

desejável se trabalhar com cerca de 50 a 200 mg sendo 10 μg o mínimo requerido para se diluir 

de 1-3 % numa matriz transparente (como por exemplo: KBr). Para líquidos usa-se geralmente 

na faixa de 0,5 μL e gases cerca de 50 ppm são requeridos. Essas quantidades não são 

padronizadas e podem variar dependendo do tipo do equipamento (Morais, 2012).   

Uma das técnicas mais utilizadas para a manipulação de amostrar sólidas é o 

pastilhamento com KBr. Os sais de haletos tem a propriedade de fluidez a frio, apresentando 

transparência ou translucência similar ao vidro quando pressão suficiente é aplicada aos 

materiais finamente pulverizados. A mistura é, então colocada sob pressão de 10.000 a 15.000 

libras por polegadas quadrada em um molde especial para produzir um disco transparente. O 

disco é então colocado no feixe de radiação do instrumento para análise espectroscópica 

(Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Crouch, S. R., 2009).  

 

2.3.4 - Espectrometria por energia dispersiva (EDS) 
 

A espectroscopia por energia dispersiva (EDS) é um método não destrutivo para análise 

da constituição química de sólido e líquido. Nesta técnica de análise a amostra é irradiada por 

um feixe intenso de raios X que causa a emissão de fluorescência. O espectro da emitida é 

detectado utilizando um detector que faz a separação por energia dispersiva ou por 

comprimento de onda.  

A EDS é um método de análise para determinação semiquantitativa e qualitativa da 

concentração de elementos em uma ampla variedade de tipos de amostras. Os elementos na 

amostra são identificados pelo comprimento de onda da fluorescência emitida e as 

concentrações pela intensidade desta radiação. Como os elétrons de um determinado átomo 

possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os 

elementos químicos estão presentes naquele local. Os elementos comumente detectados estão 
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no intervalo entre o sódio e o urânio. Os elementos mais leves também podem ser detectados 

utilizando-se instrumentação especial.   

A emissão característica é resultante da excitação dos elementos da amostra por uma 

fonte de raios X. A fluorescência emitida por elementos presentes na amostra incide em um 

detector com um circuito eletrônico associado que resolve a energia dos fótons incidentes com 

precisão suficiente para fornecer uma distribuição espectral de intensidades versus energia.  

Analisadores multicanais computadorizados são utilizados para adquirir, mostrar o 

espectro e realizar a análise dos dados. O limite de detecção em materiais sólidos é tipicamente 

da ordem de algumas partes por milhão, mas a obtenção destes resultados depende de alguns 

fatores como o elemento sobre análise e a composição da matriz de átomos. O EDS (difração 

de raios X com energia dispersiva) é um sistema de energia dispersiva, isto significa que os 

raios X são detectados através de um detector (semicondutor) o qual permite análises 

simultâneas multielementar possibilitando uma análise extremamente rápida na faixa de ppm 

 

2.3.5 - Adsorção e dessorção de nitrogênio 

Quando duas fases imiscíveis são postas em contato, sempre ocorre que a concentração 

de uma substância numa fase é maior na interface do que no seu interior. A esta tendência de 

acumulação de uma substância sobre a superfície de outra denomina-se de adsorção (Ciola, 

1981). O fenômeno de adsorção pode ser classificado como adsorção química e adsorção física. 

A adsorção física é um fenômeno reversível onde se observa normalmente a deposição 

de mais de uma camada de adsorbato (espécie química retida pelo adsorvente) sobre a superfície 

adsorvente (sólido sobre o qual ocorre o fenômeno de adsorção). A adsorção física constitui o 

princípio da maioria dos processos de purificação e separação. As energias liberadas nestas 

adsorções são relativamente baixas. 

As propriedades superficiais de diversos materiais, como área superficial, volume e 

distribuição de poros se baseia no fenômeno da adsorção. Segundo a IUPAC, a maioria dos 

sólidos obedece a um dos seis tipos de isotermas de adsorção existentes, contudo quatro tipos de 

isotermas (I, II, IV e VI) são comumente encontradas em caracterização de catalisadores 

(Rouquerol et al., 1994).  

As isotermas de adsorção dessorção de nitrogênio para cada material específico, segundo 

a classificação da IUPAC, podem ser descritas como:  
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• Tipo I: Isoterma típica de materiais microporosos onde a adsorção se dá a baixas pressões 

devido a forte interação entre as paredes porosas e o adsorbato. Podem ser obtidas por adsorção 

química. Quando a adsorção física produz isotermas do tipo I, indica que os poros são 

microporosos e que a superfície exposta reside somente dentro dos microporos, os quais, uma 

vez cheios com o adsorbato, deixam pouca ou nenhuma superfície para adsorção adicional. 

• Tipo II: nesse tipo de isoterma a baixas pressões relativas ocorre a formação de uma 

monocamada de moléculas adsorvidas. São encontradas quando a adsorção ocorre em materiais 

porosos ou com poros de grande diâmetro. O ponto de inflexão ocorre quando a primeira camada 

de cobertura ficar completa. Com o aumento da pressão relativa, o sólido ficará coberto de 

diversas camadas até que na saturação seu número será infinito. 

• Tipo III: são caracterizadas, principalmente, por calores de adsorção inferiores ao calor de 

liquefação do adsorbato. Conforme a adsorção procede, a adsorção adicional é facilitada porque 

a interação do adsorbato com a camada adsorvida é maior do que a adsorção com a superfície 

do adsorvente.  

• Tipo IV: ocorrem em materiais mesoporosos. Neste caso ocorre inicialmente a cobertura de 

uma monocamada. O segundo degrau de adsorção indica a adsorção na faixa dos mesoporos. 

Normalmente esse tipo de isoterma apresenta um “loop” de histerese, ou seja, a isoterma não 

segue o mesmo caminho para a adsorção e dessorção. 

• Tipo V: ocorrem quando existe pouca interação entre o adsorvente e o adsorbato, como no tipo 

III. Entretanto, o tipo V está associado a estruturas porosas que produzem o mesmo degrau que 

nas isotermas de tipo IV. 

• Tipo VI: ocorrem em materiais ultramicroporosos. A pressão na qual a adsorção depende 

fundamentalmente da interação entre a superfície e o adsorbato. Se a adsorção é energeticamente 

uniforme, o processo ocorre com uma pressão bem definida. Porém se a superfície contém 

poucos grupos de sítios energeticamente uniformes, uma isoterma com degraus pode ser 

esperada. 

Cada degrau na isoterma corresponde a um grupo específico de sítios. Os materiais 

mesoporosos do tipo SBA-15 apresentam as Isotermas do tipo IV ao adsorver nitrogênio a 77 

K. O fenômeno de histerese pode ocorrer principalmente 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. Isto ocorre porque as moléculas que 
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evaporam de meniscos de altas curvaturas tem uma alta probabilidade de recondensar que uma 

evaporando de uma superfície plana (Bond, 1987). 

Segundo a IUPAC as histereses observadas em isotermas do tipo IV por adsorção de 

nitrogênio com p/p de 0 a 1 se dividem em quatro tipos (Figura 2.10). As histereses do tipo I e 

II são características de materiais com sistema de poros cilíndricos, ou feitos a partir de 

agregados ou aglomerados, de partículas esferoidais. Em ambos os casos os poros podem ter 

tamanho uniforme (H tipo I) ou tamanho não uniforme (H Tipo II). As histereses do tipo III e 

IV são usualmente encontradas em sólidos formados a partir de agregados de partículas 

formando poros de diferentes geometrias, como por exemplo: pratos ou partículas cúbicas, com 

tamanho uniforme (H tipo III) e não uniforme (H tipo IV). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Perfil das histereses de adsorção de nitrogênio. 

Fonte: Araújo, 2011. 

 

Um dos métodos mais empregados para se obter área superficial total de sólidos porosos foi 

proposto por Brunauer, Emmet e Teller (BET) (Brunauer, 1945; Brunauer, S.; Emmett, P. H.; 

Teller., 1938). Com esse método se permite determinar a massa de gás necessária a recobrir uma 

monocamada (W) a 77 K. Alternativamente podem também se adsorver outros gases como 

kriptônio, argônio e hélio em substituição de nitrogênio. Nesse caso quando se pretende obter 

áreas superficiais menores que 1 mg. O método BET assume que: 

• O calor de adsorção da primeira monocamada é constante;  

• A interação lateral entre as moléculas adsorvidas é desprezada; 

• As moléculas adsorvidas atuam como novos centros de adsorção para novas moléculas; 

• O calor de adsorção da primeira camada é igual ao calor de condensação.  
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Um método bastante utilizado para determinação da distribuição e volume mesoporoso 

consiste no método proposto por Barret, Joiyner e Halenda ( BJH ) ( Barret, E. P.; Joiyner, L. 

G.; Halenda, P. P., 1953). Este método é amplamente utilizado e pode ser encontrado 

comercialmente nos softwares de tratamento de dados em muitos equipamentos de levantamento 

de isotermas de adsorção sob a norma ASTM D 4481/87.  

Outros métodos que podem ser utilizados para estimar as propriedades superficiais de 

materiais micro, meso e macroporosos são encontrados na literatura, como por exemplo, t, -plot 

para área superficial externa e volume total de poros para sólidos microporosos (De Boer e 

Lippens, 1965; Sing et al., 1985, MP para volume e distribuição de diâmetro de microporos 

(Mikhail , R.S.; Brunauer, S.; Bodor, E.E., 1968), DFT para volume e distribuição de diâmetro 

microporoso (Seaton , N. A.; Walton, J. P. R. B.; Quirke, N. 1989), KJS para distribuição de 

diâmetro de mesoporos (Kruk Kruk, M.; Jaroniec, M.; Sayari, A., 1997 a e b). 

 

2.4 - Análise térmica  
 

Segundo Paulino (2011) a análise térmica é definida pela International Confederation 

for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC), como um conjunto de técnicas que permite 

medir as mudanças de uma propriedade física ou química de uma substância ou material em 

função da temperatura ou tempo. 

Nas últimas décadas, a evolução da instrumentação termoanalítica proporcionou 

inúmeras vantagens na utilização desta técnica, podemos citar: pequena quantidade de amostra, 

ou seja, estas técnicas permitem que se trabalhe com unidades de miligramas de amostras. 

Possuem também uma variedade de resultados em um único gráfico e pode ser aplicada em 

diversas áreas: alimentícia, farmacêuticas, petroquímica, polímeros, dentre outras. Mas há 

algumas desvantagens como o custo relativamente alto dos equipamentos e por ser uma técnica 

destrutiva (Gondim, 2009).  

Todos os instrumentos dessa análise possuem componentes em comum. A amostra, 

contida em um cadinho selecionado, é inserida em um forno e sujeita a uma programação de 

temperatura. Durante esse procedimento, uma ou mais de suas propriedades são monitoradas 

por sensores que a convertem em grandezas elétricas: voltagens ou correntes (Ribeiro, 2009).  

As técnicas de análise térmica mais utilizadas, segundo Gonçalves (2002), são:  
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• Termogravimetria (TG – Thermogravimetry), que mede a perda ou o ganho de massa 

de uma substância em função da temperatura. 

• Derivada da termogravimetria (DTG), que dá uma idéia da taxa de perda de massa em 

função da temperatura ou do tempo. 

• Calorimetria exploratória diferencial (DSC – Differential Scanning Calorimetry), que 

mede a quantidade de energia envolvida nos processos físicos ou químicos de uma amostra que 

é submetida a um programa de temperatura controlada juntamente com um material de 

referência termicamente inerte. 

• Análise térmica diferencial (DTA – Differential Thermal Analysis), que mede a 

variação de temperatura de uma amostra em relação a uma referência quando esta é submetida 

a uma programação de aquecimento ou resfriamento controlado. 

Os métodos tradicionais de análise térmica, como descrito anteriormente, são usados 

para estudar a variação da massa do composto e os efeitos de entalpia. No entanto, os gases 

libertados da decomposição térmica de um dado material não podem ser separados e nem tão 

pouco detectados diretamente por estes métodos. 

Algumas dessas técnicas, quando acopladas a outros sistemas, propiciam um 

melhoramento na caracterização dos produtos gasosos liberados (Dollimore, D.; Gamlem, 

G.A.; Taylor, T. J., 1984; Flynn, J. H.; Wall, L., 1996; Mothé, e Azevedo, 2009; Fernández, 

Sánches, 2003; Farias et al., 2002). Podemos citar entre eles: Termogravimetria Espectrometria 

de Massa (TG-MS); Termogravimetria Cromatrografia à Gás e Espectrometria de Massa (TG-

CG-MS), etc. Wendlant (1986) destaca três critérios que devem ser seguidos para uma técnica 

ser aceita como termoanalítica:  

• Uma propriedade física deve ser medida;  

• A medida deve ser expressa, direta ou indiretamente em função da temperatura ou do 

tempo;  

• A medida deve ser feita utilizando um programa de temperatura controlada. 

Além disso, a termogravimetria pode ser utilizada como uma técnica para síntese de novas 

substâncias, uma vez que durante a termodecomposição da amostra ocorre à formação de 

produtos intermediários. Existem vários fatores que podem influenciar nos resultados das 

análises, assim como em qualquer outra técnica instrumental, neste caso os fatores que afetam 

a natureza, precisão e exatidão dos resultados, podem ser devido a: fatores instrumentais (razão 

de aquecimento, atmosfera do forno, composição do porta-amostra (platina, alumina, 

aluminium, etc, geometria do porta-amostra) e características da amostra (natureza e quantidade 

da amostra, empacotamento, condutividade térmica, granulometria etc) (Wendland, 1986).  



Capítulo 2. Aspectos Teóricos 

34 
Larissa Cicianny Luz Ferreira de Araújo, Agosto de 2016 

Segundo Giolito e Ionashiro (1980), algumas das muitas aplicações da análise 

termogravimétrica são: verificação da estabilidade térmica da substância; definição da 

estequiometria; determinação da composição e estabilidade térmica dos compostos 

intermediários; determinação dos parâmetros cinéticos de reação e cristalização; umidade da 

amostra (detecta até 0,5% de umidade); diagrama de fases; transições vítrea e fusão. 

Com todas essas aplicações, Vogel (1992) ainda destaca quatro aplicações da 

termogravimetria que tem importância particular para o químico analista:  

• Determinação da pureza e da estabilidade térmica de padrões primários e padrões 

secundários;  

• Investigação das temperaturas corretas de secagem e forma de pesagem para análise 

gravimétrica;  

• Aplicação direta em problemas analíticos (termogravimétrica automática);  

• Determinação da composição de misturas complexas.  

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

uma excelente ferramenta para os seguintes estudos: processos como catálise e corrosão; 

propriedades térmicas e mecânicas como expansão térmica ou amolecimento e equilíbrio de 

fases e transformações (Mothé e Azevedo, 2009). 

 

2.4.1 - Termogravimetria 

 

A termogravimetria é uma técnica termoanalítica que fornece informações a respeito do 

comportamento térmico de uma substância que podem ganhar ou perder massa em função da 

temperatura ou do tempo. A técnica é basicamente quantitativa no que se refere à perda ou 

ganho de massa. Entretanto, a mudança de temperatura na qual ocorre o evento é qualitativa, 

pois dependerá do instrumento, das características da amostra e das condições em que foi 

analisada (Daniels, 1973 apud Salim, 2005). O resultado da alteração de massa da substância 

fornecerá informações relativas à sua estabilidade térmica e também dos compostos formados 

durante o aquecimento e resíduo final, quando houver (Wendland, 1986). A amostra é colocada 

em um cadinho que fica em uma balança posicionada no interior de um forno, podendo trabalhar 

em condições de alto vácuo ou sob diferentes atmosferas. A variação de massa é registrada com 

precisão de 0,1μg e ocorre devido a fenômenos físicos e químicos como, por exemplo, a 

decomposição térmica, a retenção de gás, a dessorção de espécies previamente absorvidas ou 

adsorvidas (Daniels, 1973 apud Salim, 2005). 
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O registro obtido desta medida é chamado de curva termogravimétrica ou curva TG. A 

massa deve ser colocada em ordenadas, com valores decrescentes de cima para baixo e o tempo 

(t) ou temperatura (T) em abscissas, com valores decrescentes da direita para a esquerda 

(Giolito & Ionashiro, 1980).  

As curvas termogravimétricas podem ser de três tipos: 

• Dinâmica (Figura 2.11): a amostra é aquecida a uma temperatura programada com uma 

velocidade linear pré-determinada. É a técnica mais utilizada. 

• Semi – isotérmica (Figura 2.12): a amostra é aquecida a uma massa constante a cada 

série de aumento de temperatura. 

• Isotérmica (Figura 2.13): a variação da amostra é registrada em função do tempo e de 

uma temperatura constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Termogravimetria Dinâmica. 

Fonte: Giolito & Ionashiro, 1980. 
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Figura 2.12: Termogravimetria Semi-Isotérmica. 

Fonte: Giolito & Ionashiro, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Termogravimetria Isotérmica. 

Fonte: Giolito & Ionashiro, 1980. 

 

A termogravimetria derivada (DTG) é a derivada primeira de uma eventual variação de 

massa da curva termogravimétrica. Os picos obtidos são chamados de curva termogravimétrica 

derivada ou curva DTG e são proporcionais à perda de massa da amostra. A derivada deve ser 

colocada em ordenadas, com as perdas de massa voltadas para baixo e o tempo (t) ou 

temperatura (T) em abscissas, com os valores crescentes da esquerda para a direita (Wendland, 
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1986). A Figura 2.14 apresenta os principais parâmetros fornecidos pelo DTG e as correlações 

entre TG e DTG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Comparação entre as curvas de TG (a) e DTG (b). 

Fonte: Wendland, 1986 

A exposição à temperatura elevada pode alterar a estrutura química, consequentemente 

as propriedades físicas do material. Portanto, a curva de degradação térmica, em condições não 

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

quando submetido a uma varredura de temperatura.  

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

propriedades, durante o processo térmico, o mais próximo possível de suas características 

iniciais (Mothé e Azevedo, 2009). A termogravimetria como qualquer técnica experimental, 

tem algumas variáveis que afetam os resultados da temperatura na amostra, como: 

• Taxa de aquecimento;  

• Natureza do gás de arraste e sua vazão; 

•A geometria e o material dos cadinhos; 

• A posição do termopar mede a temperatura, a qual está sendo submetida à amostra; 

• Quantidade e tamanho das partículas da amostra; 

• Condutividade térmica das amostras. 

 

O tipo de atmosfera introduzida na termogravimetria dependerá do processo a ser 

investigado. Assim, na avaliação da decomposição térmica deve ser utilizado um gás inerte, 

para que somente efeitos da temperatura sobre a amostra sejam verificados. Já nos estudos de 
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oxidação com a temperatura, a atmosfera deverá ser reativa, neste caso o oxigênio ou o ar são 

introduzidos no equipamento (Maleixo, 2002). 

Quanto ao tamanho, as partículas menores alcançam o equilíbrio, a uma dada 

temperatura, de maneira mais satisfatória que as partículas maiores, ocasionando uma melhor 

extensão da decomposição das amostras pequenas. Partículas maiores interferem na difusão dos 

gases desprendidos, além de alterar a forma da curva e a taxa de reação (Mothé e Azevedo, 

2009). 

 

2.4.2 - Estudo cinético  

 

Uma técnica muito usada para a determinação de parâmetros cinéticos é a 

termogravimetria, devido a uma série de informações que podem ser obtidas através de seus 

experimentos. A estabilidade térmica de uma reação pode ser avaliada através de parâmetros 

cinéticos, como energia de ativação, a ordem de reação e a velocidade, podendo ser rápida ou 

lenta dependendo das condições em que tal reação ocorre. 

A cinética química é o estudo das velocidades de reação e dos mecanismos de reação. 

A velocidade de uma reação química pode depender de variáveis como pressão, temperatura, 

presença de catalisadores e, em muitos casos, é possível conseguir melhores velocidades com 

a escolha apropriada das condições (Atkins, 1978). 

Para explicar os fatos experimentais observados em relação à velocidade das reações 

químicas, existe um modelo comumente aceito, chamado Teoria das Colisões de reação. Os 

principais postulados deste modelo são (Atkins, 1978): 

• Para que uma reação ocorra é necessário que haja colisão entre as partículas reagentes. 

Durante esta colisão as ligações dos reagentes são desfeitas, ocorre rearranjo dos átomos, o que 

leva a formação de outras espécies, ou seja, os produtos; 

• Nem todas as colisões resultam em reação. As colisões que resultam em reações, 

chamadas colisões efetivas, devem envolver determinada quantidade de energia e ocorrer 

segundo uma orientação apropriada; 

• A velocidade de reação é proporcional ao número de colisões efetivas por segundo 

entre as partículas reagentes. 

A energia mínima necessária para que ocorram colisões efetivas é chamada energia de 

ativação. Quando a energia de ativação é grande, a reação é lenta, pois somente uma pequena 

fração das partículas possui energia suficiente para vencer a energia de ativação. Ao contrário, 

quando a energia de ativação é pequena, a reação é rápida (Atkins, 1978). No caso de uma 
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reação de decomposição a energia de ativação não se refere à colisão entre átomos, íons ou 

moléculas. Refere-se, entretanto, ao rearranjo dos átomos e as novas ligações formadas. 

Em relação à termogravimetria, são utilizados normalmente três métodos para a 

determinação dos parâmetros cinéticos: termogravimetria isotérmica, onde a perda de massa é 

analisada em função do tempo a uma temperatura constante, termogravimetria semi-isotérmica, 

na qual a amostra é aquecida em uma série de temperaturas diferentes e termogravimetria 

dinâmica, onde a amostra é submetida a uma rampa de aquecimento em diferentes taxas. A base 

de cálculo dos dados cinéticos de uma curva termogravimétrica vem da equação cinética formal, 

Equação (5): 

−
𝑑𝑋

𝑑𝑇
= 𝐾𝑋𝑛      (5) 

 

Onde:  

X = a quantidade de amostra 

n = ordem de reação 

K = constante da taxa específica 

 

Esta taxa específica é baseada na equação de Arrhenius: 

𝐾 = 𝐴𝑒(−
𝐸

𝑅𝑇
)
      (6) 

 

Através da Equação (6) encontram-se os valores dos parâmetros cinéticos: 

A = fator pré-exponencial 

E = energia de ativação 

 

Assim, os parâmetros cinéticos, A e E, poderão ser determinados a partir de medidas de 

dx/dt, desde que se conheça a expressão da cinética da reação (f(x)). Por sua vez, a função f(x) 

deverá ser identificada a partir de dados experimentais, sendo que cada tipo de reação dá origem 

a um pico característico. A equação de Arrhenius permite a obtenção dos parâmetros cinéticos 

com o mínimo de três corridas isotérmicas (Pimentem e Arbilla, 1998). O método tem duas 

desvantagens: 

• As influências da temperatura e da conversão são estudadas simultaneamente, 

existindo uma clara interação entre elas, já que a velocidade da transformação é função da 

temperatura, do tempo e das conversões da amostra; 
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• Algumas vezes, transformações de sólidos, mesmo em reações aparentemente simples, 

devem ser escritas assumindo-se dois passos de controle na taxa de reação. 

Entre os métodos mais comuns para o cálculo de parâmetros cinéticos em 

termogravimetria dinâmica, existem o de Friedman, que utilizam os valores das derivadas dx/dT 

diretamente estimados a partir das curvas experimentais, e os integrais, sendo o principal destes 

o método desenvolvido por Ozawa Flynn Wall, que permite a determinação de parâmetros 

cinéticos, com uma integração envolvendo uma aproximação por série. Os métodos propostos 

pelos autores não são isotérmicos e levam em consideração a cinética de primeira ordem (Yue, 

C.; Watkinson, A.P. 1998; Slovák e Susak, 2004).  

Existe uma outra metodologia, comumente chamada model-free, que determina apenas 

a energia de ativação, em compensação faz-se uma transformação de variáveis de modo que os 

valores não dependam de se supor uma ordem de reação (Fernandes, Araújo e Madruga, 2002). 

A combinação de mais de uma técnica de estimativa de parâmetros cinéticos pode ser utilizada 

inclusive para se confirmar a ordem de reação, consolidando o modelo cinético, que após 

estabelecido descreve a dependência do tempo e temperatura das variações macroscópicas e é 

útil para o estudo da reatividade do material.  

A calorimetria exploratória diferencial tem sido muito usada para investigações das 

transformações físicas e reações químicas dos materiais. Estudos cinéticos de eventos físicos e 

químicos têm se tornado mais práticos e efetivos com o uso de programas computacionais 

aliados às técnicas de análise térmica. Há inclusive métodos normatizados por instituições 

internacionais para cinética de reações por DSC (Kobelnik, 2009). Tais técnicas fornecem 

cálculos da ordem da reação, energia de ativação, fator pré-exponencial e taxa constante. Esses 

valores são usados em programas de tratamento de dados para fornecer uma série de curvas 

preditas. 

 

2.4.2.1 - Princípios da determinação cinética por Ozawa Flynn Wall 

 

Devido à grande ênfase dada à cinética no estado gasoso ou liquido, consideramos as leis 

que envolvem a mudança de concentrações dos reagentes (líquidos ou gasosos) como expresso 

na equação a seguir: 

D → E       (7) 

que pode ser escrita da seguinte maneira (Brown et al, 1980; Ozawa, 1965): 

 

𝑡𝑎𝑥𝑎 =  −
𝑑[𝐷]

𝑑𝑡
=

𝑑[𝐸]

𝑑𝑡
     (8) 
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onde, [D] e [E] são as concentrações em função do tempo ou temperatura e taxa significa a 

velocidade de desaparecimento. Assim, se considerarmos que a reação é de primeira ordem 

(somente a molécula D desaparece para produzir a molécula E), a taxa de reação pode ser escrita 

como: 

 

𝑡𝑎𝑥𝑎 =  −
𝑑[𝐷]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐷]    (9) 

 

onde k é a constante de velocidade ou reação. Assim, se consideramos que k varia com a 

temperatura, e portanto, segue o comportamento de Arrhenius (que expressa a relação entre a 

velocidade de reação e a temperatura), temos então: 

 

𝑘(𝑇) = 𝐴𝑒(−
𝐸

𝑅𝑇
)
     (10) 

 

onde A é o fator pré-exponencial ou fator de frequência, Ea é a energia de ativação e T é a 

temperatura (em K). Ao aplicarmos o logaritmo natural na Equação (10), temos a seguinte 

equação: 

 

ln 𝑘 =  (−
𝐸𝑎

𝑅
) (

1

𝑇
) + ln 𝐴    (11) 

 

que é correspondente a uma equação da reta, ou seja: 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏      (12) 

 

onde y corresponde a ln k , m = − 
𝐸𝑎

𝑅
 , x = 

1

𝑇
 e b = ln A. 

 

Se obtivermos os valores da constante de velocidade k a diferentes temperaturas, e assim 

construir um gráfico de ln k vs T, um gráfico de ln k em função de  
1

𝑇
  que resultará numa reta 

com inclinação de − 
𝐸𝑎

𝑅
 . No entanto, esta interpretação da constante é fundamentada na idéia 

de que o estado de transição é um gás ou líquido. 

Para o estado sólido há um estado de difusão ou perda de produto gasoso e, portanto, a 

energia de ativação para o estado sólido não deve ser interpretada nos termos de comportamento 

líquido ou gasoso. Atualmente, muitos pesquisadores têm realizado estudos de reações de 

desidratação, decomposição ou cristalização no estado sólido utilizando o método não-
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isotérmico, a partir de três ou mais curvas TG ou calorimétricas (DSC), visto que há mais 

facilidade na operação do aparelho nesta condição do que em método isotérmico. Além do mais, 

em condição isotérmica, é necessário um tempo maior da amostra sob este regime e, também, 

devido ao fato da necessidade de um tempo de reação da amostra em um intervalo muito curto, 

sendo, portanto, difícil de controlar o sistema (Brown, M. E.; Dollimore, D.; Galwey, A. K. 

1980).  

De maneira especial, as curvas TG é uma técnica que vem sendo utilizada para o estudo 

da decomposição térmica de diversos tipos de amostras, mas especificamente para materiais 

sólidos. Kobelnik (2009) em seu trabalho utilizou as equações isoconversionais propostas por 

Ozawa Flynn Wall para a determinação dos parâmetros cinéticos, isto é, energia de ativação 

(Ea / kJ mol-1) e fator pré-exponencial (lnA / min.). Para tanto, foram utilizados dados integrais 

das curvas TG em diferentes razões de aquecimento lineares (procedimentos não-isotérmicos, 

como por exemplo, 5, 10 e 20ºC min-1), onde os valores de Ea foram estimados para cada grau 

de conversão (α) selecionado da curva TG, como representado, a seguir, na Figura 2.15 (Flynn; 

Wall, 1966, 1996; Ozawa, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Curva de variação de massa (TG), com estimação do grau de conversão ()  

Fonte: Kobelnik, 2009 

 

Quando são utilizadas curvas TG para procedimentos não-isotérmicos, qualquer variação 

de massa (geralmente perda de massa) de um material pode ser matematicamente descrito em 
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termos de um triplete cinético como Ea, lnA / min. e uma expressão algébrica do modelo 

cinético em função da fração de conversão α, f(α). Portanto a concentração molar dos reagentes 

é frequentemente substituída pela fração conversional, a Figura 2. 15 que pode ser definida pela 

equação (Málek et al, 1989): 

 

𝛼 =  
𝑊𝑡−𝑊0

𝑊∞− 𝑊0
      (13) 

 

onde w é a concentração dos reagentes ou qualquer outra propriedade física escolhida para 

representar o sistema em estudo. Os índices subscritos correspondem aos valores nos tempos 

inicial (t = 0) e final (t = ∞). 

A taxa de variação de α em função do tempo é expressa na forma de equação diferencial 

(Ozawa, 1965): 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘 (𝑇) 𝑓(𝛼)    (14) 

 

onde t é o tempo, f(α) é a função que descreve o modelo cinético e k(T) a constante de 

velocidade dependente da temperatura. 

Dado um intervalo de temperatura (não muito grande), a dependência da constante de 

velocidade k com a temperatura, é descrita pela equação do tipo Arrhenius, como observado na 

Equação (10). Para experimentos não isotérmicos, a partir de curvas TG, os quais são obtidos 

a razão de aquecimento linear β (β = dT/dt), pode-se introduzir este novo termo na Equação 

(14) para a obter a transformação (Dollimore, 1991): 

𝑑𝛼

𝑑𝑡 
=  (

𝑑𝛼

𝑑𝑇
) (

𝑑𝑇

𝑑𝑡
) =  (

𝑑𝛼

𝑑𝑇
) 𝛽   (15) 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑇
=  

𝐴

𝛽 
exp (−

𝐸

𝑅𝑇
) 𝑓(𝛼)   (16) 

 

Com base na Equação 16 e considerando que A, 
𝑑𝛼

𝑑𝑇
 e E são independentes de T e que A 

e E são independentes de α, pode-se obter (Flynn; Wall, 1996; Ozawa, 1986; Doyle, 1961, 

1962; Šesták e Berggrem, 1971):  

𝑔(𝛼) =  ∫ [𝑓(𝛼)−1]𝑑𝛼 =  ∫
𝐴

𝛽
exp (−

𝐸

𝑅𝑇
)

𝑇

𝑇0
𝑑𝑇

𝛼

0
 (17) 
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𝑔(𝛼) =  
𝐴𝐸

𝛽𝑅
 𝑝(𝑥)   (18) 

onde x = - E/RT. Aplicando logaritmo na Equação 18 obteve-se: 

log 𝛽 = log (
𝐴𝐸

𝑔(𝛼)𝑅
) + log 𝑝(𝑥)  (19) 

 

A Equação 20 exibe a aproximação feita por Doyle para valores de x compreendidos 

entre 20 ≤ x ≤ 60. 

log 𝑝(𝑥) ≈  −2,315 − 0,457𝑥  (20) 

 

Para 20 ≤ x ≤ 60, a aproximação de Doyle pode conduzir erros da ordem de 3% e 

consequentemente à energia de ativação experimental possuirá erro igual ou superior a esta 

variação (Brown, 1997). A Figura 2. 16 exibe a representação gráfica do desvio da aproximação 

de Doyle (Kobelnik, 2009). 

 

 

 

Figura 2.16: Representação gráfica do desvio da aproximação de Doyle  

Fonte: Kobelnik, 2009. 

 

Substituindo a Equação (20) na Equação (13) obtêm-se: 

 

log 𝛽 ≅ log (
𝐴𝐸

𝑔(𝛼)𝑅
) − 2,315 − 0,457𝑥 (21) 
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A Equação (21) para pequenos intervalos pode ser simplificada para: 

𝑑 log 𝛽𝑗

𝑑 
1

𝑇

=  
− 0,457𝐸

𝑅
   (22) 

onde o índice βj indica diferentes razões de aquecimento. A partir da inclinação do gráfico de 

log β versus 1/T, a energia de ativação (Ea) pode ser calculada a partir da Equação 22. 

A utilização da metodologia disposta na norma técnica Test Method (ASTM) E698-99 

permitiu a determinação da energia de ativação (Ea) e do fator pré-exponencial de Arrhenius 

(A) a uma mesma fração conversional da reação, α, para diferentes razões de aquecimento (β) 

(Brown, 1997). Esta metodologia baseia-se no método isoconversional sugeridos por Doyle 

(Koga et al, 1996; Chen, D.; Gao, X.; Dollimore, D., 1993), Flynn e Wall (Málek et al, 2001) e 

Ozawa (Ozawa, 1986; Málek, 2000) e foi utilizada para a obtenção de medidas de temperaturas 

correspondentes a valores fixos α a partir de experimentos a diferentes razões de aquecimento, 

considerando E (energia de ativação) igual a Eα.  

Portanto a Eα é obtida da inclinação do gráfico log β versus 1/T, num valor fixo de α, 

com mínimo de três razões de aquecimento diferentes. 

O cálculo do fator pré-exponencial, de acordo com o método ASTM E698-99 (Brown, 

1997; ASTM, 2000), pode ser obtido pela Equação 23: 

 

𝐴 =  
𝛽𝐸

𝑅𝑇2 exp (
𝐸

𝑅𝑇
)    (23) 

 

2.5 - Aplicação da termogravimetria 

 

Muitos dos trabalhos em análise térmica estão direcionados para correlacionar o 

comportamento térmico da amostra com a cinética de degradação (Leiva, 2005). Métodos 

térmicos de análise são efetivamente utilizados também para se estudar a cinética de reações 

químicas. Estes estudos têm usualmente dois objetivos: fornecer o mecanismo da reação e 

determinar os parâmetros cinéticos destas reações. Adicionalmente estes parâmetros são 

rotineiramente usados para se predizer a respeito da estabilidade térmica dos materiais e até 

mesmo caracterizá-los (Kök, 2011). 

Gonçalves et al. (2001) investigaram o comportamento térmico dos asfaltenos do óleo 

cru usando um sistema simultâneo TG-DTA e acoplado com cromatografia a gasosa (GC) e 

espectrometria de massa (MS). O trabalho envolveu estudo cinético (método Flynn e Wall) da 

decomposição térmica do asfalteno e, caracterização de suas frações voláteis. Os valores de 
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energia de ativação obtidos foram em média de 215 kJ.mol-1 para as conversões (α) de 0,1 a 

0,9. 

Kök (2011) empregou as técnicas de termogravimetria (TG/DTG) e calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) para investigar o comportamento do óleo de folhelho 

proveniente de Seyitomer (Turquia). No processo de degradação, o autor salientou que o evento 

de oxidação é demonstrado por meio de picos nas curvas DSC por volta de 310ºC e a região de 

reação depende da razão de aquecimento. Altas razões de aquecimento resultaram em altas 

temperaturas de reações em ambos os experimentos, DSC e TG/DTG. Na análise cinética 

realizada para os resultados provenientes da termogravimetria (método de Coats e Redfern) 

observou-se que, óleo de folhelho estudado possui mais de uma região de degradação sendo 

que a energia de ativação da primeira região (77,6 a 71,8 kJ mol-1) é maior do que na segunda 

região (5,9 a 8,1 kJ mol-1). Segundo autor, isto ocorre por que os componentes orgânicos 

normalmente se decompõem em temperaturas menores. 

Drici e Vossoughi (1985) reportam que por meio das curvas TG e DSC é possível definir 

as diferentes regiões reativas, e estas são denominadas de destilação, oxidação à baixa 

temperatura, primeira região de combustão e craqueamento e segunda região de combustão e 

craqueamento. Observou-se na curva DSC elevados picos exotérmicos característicos das 

regiões de oxidação em comparação com a inexpressiva variação energética observada na 

região de destilação. Nota-se, em cada região reativa, os pronunciados picos DTG, e estes 

indicam as máximas taxas de reação. 

Kök (1993) caracterizou pirólise e o comportamento termo-oxidativo de dois óleos crus 

utilizando TGA e DSC, em atmosferas de nitrogênio e ar. Parâmetros cinéticos dos óleos foram 

calculados a partir desses experimentos. Quando o óleo foi aquecido em atmosfera de 

nitrogênio, observaram-se duas regiões de perda de massa, a primeira referente à destilação e a 

segunda região envolvendo visbreaking e craqueamento térmico. Nos ensaios envolvendo 

atmosfera oxidante (ar), três regiões distintas (Figura 2. 17) foram identificadas para ambos os 

óleos, LTO, FD e HTO. A primeira região (LTO – oxidação à baixa temperatura) ocorre até 

390°C. A segunda transição (FD) ocorre entre 390 e 490°C e a última região (HTO – oxidação 

a alta temperatura) se encontra entre 490 e 600°C. Altos valores de energia de ativação foram 

obtidos na região de oxidação à alta temperatura (HTO), pois estudos cinéticos indicaram 

valores de energia de ativação de 128,3 e 142,3 kJ mol-1 para os dois óleos avaliados. 

Observaram também que à medida que a energia de ativação aumenta o ºAPI do óleo diminui.  
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Figura 2.17: Curva TG de óleo cru da Turquia, procedente do campo petrolífero de Bati 

Raman (12,9°API e viscosidade dinâmica 51935 a 20 ºC). 

Fonte: Kök, 1993 

 

Kök, Hughes e Price (1996) utilizaram um analisador termogravimétrico de alta pressão 

(HPTGA) para estudar a oxidação de três óleos crus sob condições pressurizadas (100, 200 e 

300 psig). Os autores empregaram um meio oxidante, razão de aquecimento constante (10°C 

min-1) e observaram três diferentes regiões nas curvas TG. Utilizaram o método de Coats e 

Redfern para a obtenção dos parâmetros cinéticos na região LTO e HTO. Os valores obtidos de 

energia de ativação para as três amostras na pressão de 100 psig foram de 22,6; 23,9 e 41,1 kJ 

mol-1 para a região LTO e 99,6; 77,9 e 97,1 kJ mol-1 para a região HTO. Para as demais pressões 

avaliadas (200 e 300 psig), os autores verificaram que os parâmetros cinéticos não são 

influenciados pelo efeito da pressão. 

Kök e Okandan (1997) aplicaram o método não-isotérmico com o uso de TG/DTG e 

excesso de ar para determinar a reatividade de óleos crus. Os autores correlacionaram os valores 

de energia de ativação com o ºAPI e, concluíram que estes parâmetros são inversamente 

proporcionais, isto é, enquanto a energia de ativação variou de 67,4 a 131,9 kJ mol-1 o ºAPI 

variou de 26,1 a 11,3 respectivamente.  

Kök e Karacan (1998) analisaram a pirólise e o comportamento cinético de seis óleos 

crus, utilizando DSC e TG por meio do modelo típico de Arrhenius. Observaram nas curvas 

TG/DTG basicamente duas regiões de perda de massa. A primeira, denominada região de 
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destilação, ocorre entre a temperatura ambiente até 400ºC, e nesta etapa se desenvolve a 

destilação dos hidrocarbonetos de baixo e médio peso molecular e estes são vaporizados devido 

ao efeito do aquecimento. Nas reações de pirólise quando a temperatura é levada a valores mais 

altos (400 a 600ºC) algumas reações químicas tornam-se completas, como visbreaking e 

craqueamento. Nestas regiões, nota-se um salto nas curvas TG/DTG. Nas curvas DSC as 

reações de destilação e craqueamento demonstraram fenômenos endotérmicos. Os valores de 

energia de ativação obtida das análises das curvas TG utilizando o modelo cinético de Arrhenius 

são: 58,9; 54,2; 67,4; 46,2; 48,1 e 51,2 kJ.mol-1 respectivamente para as seis amostras estudadas. 

Ali, Siddiqui e Zaidi (1998) utilizaram TG e DTA (Figura 2. 18) para caracterizar quatro 

óleos crus, a fim de promover a investigação das propriedades dos componentes voláteis desses 

óleos e correlacionar as características termo-oxidativas no comportamento de tais óleos. 

Para todas as amostras foram observadas quatro regiões características, a primeira região 

se encontra entre 25 e 280°C, há uma perda de massa em decorrência da liberação dos 

hidrocarbonetos voláteis por meio de reações endotérmicas e de evaporação. A segunda região 

está entre 280 e 400°C e corresponde a oxidação de hidrocarbonetos de baixo peso molecular 

através de reações exotérmicas. A terceira região compreende entre 400 e 510°C, os 

hidrocarbonetos de médio peso molecular sofrem degradação oxidativa e a porcentagem de 

massa diminuiu. A quarta região se localiza entre 510 e 600°C, os hidrocarbonetos de elevado 

peso molecular são oxidados em todas as amostras, indicando que elas possuem o mesmo tipo 

de componentes de elevado peso molecular.  

Nota-se na curva DTA o caráter endotérmico da região de evaporação, e o forte perfil 

exotérmico das regiões de oxidação. Observam-se, em cada região reativa, os picos DTG 

indicativos de máximas taxas de reação. 
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Figura 2.18. Curvas TG/DTG e DTA para a combustão de óleo cru Arab Heavy 

procedente da Arábia Saudita (densidade=1270 kg/m3 /25°C, teor de enxofre=2,67%). 

Fonte: ALI, 1998. 

 

Kök (2003) investigou a cinética de combustão de óleos crus leves na presença e ausência 

do catalisador (solução de FeCl3), utilizando um equipamento simultâneo TG/DTA e, empregou 

o método ASTM E 698 para determinar os parâmetros cinéticos. Observou que na presença do 

catalisador em diferentes concentrações (de 1 a 15 mol%), o comportamento da combustão e 

da cinética foi diferente daqueles na ausência do catalisador. Os valores de energia de ativação 

obtidos variaram de 59,8 a 49,8 kJ mol-1 para 1 e 15 mol% de FeCl3 respectivamente e 94,7 

kJ.mol-1 na ausência do catalisador. Estes resultados permitiram concluir que os catalisadores 

aumentam as taxas de reações de combustão e podem ser usados para estimular o processo de 

combustão nas aplicações em reservatórios.  
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3. Estado da Arte 

Materiais com estrutura porosa ajustável sempre foram de grande interesse da indústria 

e da comunidade acadêmica. Entre suas propriedades desejáveis estão estreita distribuição de 

tamanho de poros, grande área superficial e volume de poros. Aluminossilicatos microporosos 

(materiais com poros com diâmetro menor ou igual a 20 Å), conhecidos como zeólitas, 

frequentemente satisfazem essas condições e assim encontram diversas aplicações em catálise 

e seleção de moléculas. No entanto, o uso das zeólitas é restrito ao tamanho de seus poros e 

havia uma crescente demanda por materiais mesoporosos ordenados devido a sua potencial 

aplicação envolvendo moléculas maiores (Sayari; 1996; Ciesla e Schüth, 1999). 

Kresge, Beck e colaboradores (1992), apresentam que a família de materiais 

mesoporosos ordenados M41S foi desenvolvida pela Mobil Corporation Laboratories no início 

da década de 90 e o primeiro material mesoporoso ordenado que apresentava características 

desejáveis foi a MCM-41 cuja o diâmetro médio de poros é de 40 nm. Este material é 

constituído por poros ordenados em simetria hexagonal em uma matriz de sílica amorfa. 

Segundo definição da IUPAC (Sing et al, 1985), materiais mesoporos são materiais com poros 

de diâmetros de 20 a 500 Å. 

Desde a descoberta de materiais mesoporosos ordenados pela Mobil Corporation em 

1992 a composição dos surfactantes direcionadores de estrutura bem como as condições em 

que ocorre a formação de uma estrutura ordenada foram exploradas e surfactantes poliméricos 

e não iônicos começaram a ser utilizados.  

Kresge, Beck e colaboradores (1992), abordaram que a rota principal de síntese desses 

materiais utiliza três reagentes básicos: um direcionador de estrutura, um solvente e uma fonte 

de silício, figura 3.1. O processo de formação do agente responsável por promover o 

direcionamento da estrutura se fundamenta na ação de um surfactante que, quando em contato 

com um solvente, desencadeia um processo de auto - agregação levando à formação de micelas 

poliméricas.  
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Figura 3.1: Mecanismo de síntese do material SBA-15 a partir do copolímero. 

Fonte: Araújo, 2011. 

 

Em 1998, pesquisadores da Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, 

sintetizaram a família de sílicas mesoporosas conhecidas como SBA. Desses materiais, o mais 

estudado é o material que contém estrutura hexagonal de poros, o SBA-15, o qual é sintetizado 

utilizando um copolímero como agente direcionador de estrutura, em condições ácidas e baixas 

temperaturas. A formação de estrutura hexagonal é obtida após a calcinação do SDA, sendo 

obtidos materiais com poros entre 2 e 12 nm, com áreas superficiais entre 600 e 1000 m² g -1. 

Zhao et al. (1998a e 1998b) abordaram o empregando surfactantes não iônicos de grande 

peso molecular em meio aquoso ácido (pH ∼ 2), produziram a sílica mesoporosa altamente 

ordenada SBA-15. Nela, as associações entre a espécie inorgânica (silicato) e orgânica 

(polímero) ocorrem através de ligações de hidrogênio. Exemplos de sílicas mesoporosas obtidas 

com surfactantes neutros são a SBA-11 (cúbica), SBA -12 (hexagonal) e SBA-14 (cúbica).  

Zhao et al. (1998a e 1998b) pesquisaram o copolímero utilizado é o Pluronic-123 (P-

123), que é formado por um bloco central de poli (óxido de propileno) –PPO e blocos laterais 

de poli(óxido de etileno) – PEO, com formula molecular PEO20PPO70PEO20 e fórmula 

estrutural representada na figura 3.2 abaixo:  

 

 

Figura 3.2: Estrutura do copolimero Pluronic – P123. 

Fonte: Apud Grando, 2014. 
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Albuquerque (2008), colocou que as sílicas mesoporosas ordenadas têm vasta aplicação. 

Na indústria do petróleo, a atuação da SBA-15 como suporte catalítico vem sendo investigada. 

Diante disso, os catalisadores nanoestruturados do tipo MCM-41 e SBA-15 foram 

desenvolvidos com o intuito de serem utilizados na destilação catalítica e pirólise de petróleo 

pesado, de forma a se ter um melhor aproveitamento desse tipo de óleo, visando obter 

hidrocarbonetos na faixa de GLP e destilados médios – gasolina e diesel, os quais são produtos 

de alto valor agregado. 

Segundo Farah e Araújo (2012), o petróleo é uma substância conhecida desde a 

antiguidade, Nabucodonosor usou o betume como material de liga na pavimentação de estradas 

e de famosos jardins suspensos. Os egípcios utilizaram para embalsamar os mortos e na 

construção das pirâmides. Os gregos e romanos aplicaram para fins bélicos. Somente no século 

XVIII o petróleo passou a ser utilizado comercialmente na indústria farmacêutica e na 

iluminação pública. Os primeiros poços de petróleo foram perfurados nos Estados Unidos, 

sendo o primeiro sucesso de exploração registrado em 1859 pelo Cel Drake, em Tittusville, 

Pensilvânia nos Estados Unidos. Esse poço perfurado tinha uma profundidade de 21 metros e 

produzia apenas 2 m3/dia de óleo. 

Oliveira (2006) estudou que a composição química do petróleo que atualmente chega às 

refinarias tem se modificado gradativamente, sendo processadas moléculas de maior massa 

molar. Esta modificação se dá pela descoberta de petróleo em camadas cada vez mais 

profundas, fazendo com que surjam novas tecnologias de extração e, principalmente, de 

tratamento petroquímico. Um dos materiais que tem sido muito estudado com a possibilidade 

de aplicação nos novos processos de transformação petroquímica são as peneiras moleculares 

mesoporosas.  

Segundo Lima (2011) 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. 

Conforme pesquisa realizada por Coutinho e colaboradores (2007), com o intuito de 

estudar possíveis materiais que podem a vim substituir os catalisadores tradicionais das 

indústrias petrolíferas, um aumento na produção de derivados leves como a gasolina, estudou-
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se o material mesoporoso do tipo SBA-15, sendo com que este material seja promissor não só 

na área da catálise como também na área ambiental, sendo usado como adsorvente.  

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).  

Faria (2002) estudaram que nas últimas décadas, as técnicas termoanalíticas adquiriram 

importância crescente em todas as áreas de conhecimento na química básica e aplicada. Esse 

incremento na utilização dessa metodologia, realmente dotada de grande potencialidade, foi 

favorecido pela disponibilidade de instrumentos controlados por microprocessadores, capazes 

de fornecer informações quanto ao comportamento térmico dos materiais de forma precisa e 

num tempo relativamente curto.  

Conforme descreve Gonçalves (2002) há uma vasta literatura que se dedica ao emprego 

da termogravimetria nos derivados de petróleo, a qual teve seus estudos iniciados, por volta de 

1800. A evolução dessa técnica se deu lentamente e os trabalhos iniciais resultaram em esforços 

isolados de alguns grupos de pesquisadores.  

Quintella (2009) em seu trabalho estudou a síntese hidrotérmica de material 

nanoestruturado SBA-15 contendo Lantânio, e sua aplicação como catalisador para o 

craqueamento de n-hexano.  

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 com uma redução da 

energia de ativação necessária no processo de degradação térmica.  

Morais (2012) estudou a degradação dos compostos orgânicos voláteis, especificamente 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (conhecidos como BTEX), utilizando um catalisador 

nanoestruturado, a peneira molecular SBA-15 incorporada com titânio, através de testes 

catalíticos realizados em cromatógrafo a gás com detecção por fotoionização e ionização de 

chama via headspace estático.  
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Castro (2013) também realizou estudos abordando a utilizando materiais mesoporosos 

SBA-15 e Al-SBA-15, com diferentes razões Silício/Alumínio (Si/Al), do processo de 

degradação térmica e catalítica do RAT, visando compreender o processo de obtenção de 

frações mais leves, como gasolina e diesel. 
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4. Materiais e Métodos 

 

Neste capítulo, estão descritos a metodologia experimental utilizada na pesquisa, os 

procedimentos relacionados aos processos de síntese dos materiais mesoporosos, remoção do 

direcionador dos sólidos catalíticos, caracterização destes materiais e sua atividade catalítica. 

 

4.1 - Síntese hidrotérmica dos materiais mesoporosos  

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 com uma adaptação de Sousa e 

Souza (2006), levando em consideração o monitoramento feito na síntese do material 

nanoestruturado SBA-15 que serviu para ajustar as propriedades tornando-as adequadas para o 

uso do material.  

Os materiais mesoporosos produzidos neste estudo foram SBA-15, Al50SBA-15 (razão 

Si/Al = 50) e CexAl50SBA-15 (onde x é a razão Si/Ce = 5, 10, 15, 20 e 30), 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 (Al2O3);  

• Fonte de cério: óxido de cério puro (CeO2) Vetec; 

• Solvente: água destilada.  
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4.1.1 - Síntese hidrotérmica do material mesoporoso - 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 40 o C. Atingida a temperatura, durante 

2 horas. A partir desse tempo e temperatura de dissolução do direcionador, adicionou-se a fonte 

de sílica. A mistura foi mantida sob agitação e aquecimento a 40 o C por 24 horas, 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 º C, por 48 horas, conforme já descrito na 

literatura, mostrada no fluxograma na Figura 4.1 (Araújo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Fluxograma geral da síntese de SBA-15. 

Fonte: Araújo, 2011. 
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4.1.2 - Síntese Hidrotérmica com a incorporação do heteroátomo– Al50SBA-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: X Al2O3 

 

O procedimento de síntese seguiu como a síntese de SiSBA-15, com a dissolução do 

direcionador Pluronic 123 em água destilada e HCl, sob agitação e aquecimento a 40 o C 

durante 2 horas. Atingido o tempo de dissolução do direcionador, adicionou-se a fonte de 

sílica e de alumínio (onde X foi 0,01 correspondendo a Si/Al= 50). A mistura foi mantida 

sob agitação e aquecimento a 40 o C por 24 horas, 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 º C por 48 horas (Figura 4.2) (Coutinho et al., 2007; Luan e Fournier, 2005).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Sistema de síntese hidrotérmica, composto por: vasos de Teflon, forno (autoclave) 

em aço inoxidável, controlador de temperatura. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.1.3 - Síntese hidrotérmica com a incorporação do heteroátomo – CexAl50SBA-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: 0,01 Al2O3: CexAl50SBA-15 

O procedimento de síntese como os anteriores teve início com a dissolução do 

direcionador Pluronic 123 em água destilada e HCl, sob agitação e aquecimento a 40 o C. 

Atingida a temperatura, adicionou-se a fonte de sílica, de alumínio e óxido de Cério - 

CexAl50SBA-15 (onde x é a razão Si/Ce = 5, 10, 15, 20 e 30). A mistura foi mantida sob agitação 

e aquecimento a 40 o C por 24 horas, 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 º C 

por 48 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3: Fluxograma geral da síntese de CexAl50SBA-15. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Após os tratamentos hidrotérmicos, 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 = 50 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. 

 

4.2 - Análise termogravimétrica (TGA/DTG) 

As análises foram realizadas com o objetivo de determinar as melhores condições de 

calcinação para retirada do direcionador P123 dos poros dos materiais obtidos, e também 

determinar as melhores condições de calcinação para decomposição do sal precursor da fase 

metálica. Na análise foi utilizado aproximadamente 12 mg de material não calcinado, em um 

equipamento modelo METTLER TOLEDO TGA/SDTA 851, utilizando uma razão de 

aquecimento de 10 ºCmin-1 variando a temperatura de 30 até 900 º C, para a realização de estudos 

de remoção do direcionador utilizando-se uma atmosfera dinâmica de nitrogênio, com fluxo de 

60 mLmin-1.  

 

4.3 - Calcinação dos materiais mesoporosos obtidos 

Uma determinada quantidade dos materiais sintetizados foi submetida ao processo de 

calcinação em um forno mufla, com temperatura programada iniciando na temperatura 30º até 

500 º C, sob a uma razão de aquecimento de 10 º Cmin-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio 

(N2) a um fluxo de 60 mLmin-1 durante uma hora, para total remoção do direcionador P123, 

inserido no interior dos poros do material. A seguir o fluxo de nitrogênio (N2) foi trocado por 

atmosfera de ar nas mesmas condições, para oxidação do direcionador orgânico remanescente 

(Figura 4.4). 
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Figura 4.4: Sistema de calcinação dos catalisadores. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4 - Caracterização dos materiais mesoporosos 

Foram utilizados para a caracterização físico – química dos materiais sólidos 

sintetizados, as seguintes técnicas: 

• Difração de raios X (DRX); 

• Microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

• Espectrometria por energia dispersiva (EDS); 

• Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR); 

• Adsorção e dessorção de nitrogênio; 

• Análise térmica - Termogravimetria (TG/DTG) . 

 

 

4.4.1 - Difração de raios X (DRX) 

As estruturas dos materiais obtidos foram determinadas empregando o método analítico 

baseado no emprego de raios X. As análises foram realizadas no Laboratório de Peneiras 

Moleculares (LABPEMOL) do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, itilizando o método do pó, em um equipamento da Shimadzu modelo XRD 6000, 

utilizando radiação de CuKα, voltagem 30 k/V e corrente do tubo de 30 m. Os difratogramas 
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de raios X das amostras de SBA-15, Al50SBA-15 e CexAl50SBA-15 foram obtidos numa 

varredura angular de 2θ de 0,5 a 70 º, com uma velocidade de varredura de 2 º min-1, passo de 

0,02 º e abertura da fenda de 0,15 º. Verificando se houve a formação de estrutura hexagonal 

mesoporosa e para identificar as fases cristalinas dos óxidos de alumínio e cério formados.  

O parâmetro do arranjo hexagonal mesoporoso ao da estrutura foi 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):  

1

𝑑 (ℎ𝑘𝑙)2 
=  

4 (ℎ2+ℎ𝑘+12)

3 𝑎0
=  

12

𝑐
    (23) 

 

Os parâmetros cristalográficos dos picos de reflexão para o plano (100) são obtidos a 

partir das equações abaixo: 

 

𝑎0 =  
2𝑑(100)

√3
      (24) 

Onde: 

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

ao = parâmetro do arranjo hexagonal da estrutura mesoporosa 

 

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

= 2𝑑(100) sin 𝜃    (25) 

Onde: 

CuK = comprimento de onda para o CuK= 1,5418 

θ = é ângulo de Bragg para o pico de maior intensidade no plano hkl (100). 

 

A espessura da parede (Wt) é calculada através da equação abaixo: 

𝑊𝑡 =  𝑎0 −  𝐷𝑝     (26) 

Onde:  

Dp é o diâmetro do poro. 
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4.4.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As microscopias eletrônicas de varredura do material obtido com diferentes razões Si/La 

foram realizadas em um equipamento Hitachi modelo Hitachi Tabletop Microscope TM-3000. 

Antes das análises as amostras foram aderidas à porta amostra por meio de uma fina fita de 

carbono, as análises foram realizadas com ampliações de faixa de 1000 a 5000 vezes. 

 

4.4.3 - Espectrometria por energia dispersiva (EDS) 

 

A Espectroscopia por energia dispersiva (EDS) é um método não destrutivo para 

análise da constituição química de sólido e líquido. Nesta técnica de análise a amostra é 

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

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

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

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

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

fluorescência emitida e as concentrações pela intensidade desta radiação. Como os elétrons de 

um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de incidência do feixe, 

determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele local. Os elementos 

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

também podem ser detectados utilizando-se instrumentação especial.   

A emissão característica é resultante da excitação dos elementos da amostra por uma 

fonte de raios X. A fluorescência emitida por elementos presentes na amostra incide em um 

detector com um circuito eletrônico associado que resolve a energia dos fótons incidentes com 

precisão suficiente para fornecer uma distribuição espectral de intensidades versus energia.  

Analisadores multicanais computadorizados são utilizados para adquirir, mostrar o 

espectro e realizar a análise dos dados. O limite de detecção em materiais sólidos é tipicamente 

da ordem de algumas partes por milhão, mas a obtenção destes resultados depende de alguns 

fatores como o elemento sobre análise e a composição da matriz de átomos. O EDS (difração 

de raios X com energia dispersiva) é um sistema de energia dispersiva, isto significa que os 
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raios X são detectados através de um detector (semicondutor) o qual permite análises 

simultâneas multi - elementar possibilitando uma análise extremamente rápida na faixa de ppm.  

Utilizando-se um equipamento de Fluorescência de raios X por energia dispersiva 

(EDS) da marca Shimadzu, modelo EDS – 800. As análises foram realizadas em ambiente de 

ar.  

 

4.4.4 - Espectroscopia na região do infravermelho com transformação de Fourier 

(FTIR) 

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

qualitativamente as frequências vibracionais e suas respectivas atribuições referentes aos grupos 

funcionais inorgânicos presentes nos materiais mesoporosos obtidos e aos grupos funcionais 

orgânicos presentes na estrutura do direcionador (P123) nos poros das amostras na forma não 

calcinada e verificar a eficiência do processo de calcinação na remoção do direcionador com 

desaparecimento de algumas bandas, e também, verificar quais são as principais frequências 

vibracionais e suas respectivas atribuições na estrutura das peneiras moleculares contendo 

lantânio e avaliar as diferenças entre os materiais com a variação da razão Si/Ce. 

Os espectros de absorção na região do infravermelho das amostras calcinadas e não 

calcinadas foram obtidos na região do infravermelho médio na faixa de 400 – 4000 cm-1 

resolução de 4 cm-1. Antes das análises as amostras foram secas na estufa a 100 ºC por 2 horas, 

para diminuir a umidade, e em seguidas diluídas em KBr numa concentração de 

aproximadamente 2 % em peso. O material obtido foi prensado (Prensa Carver) hidraulicamente 

com 5 toneladas e as pastilhas analisadas em um espectrômetro de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) da SHIMADZU modelo IRAffinity-1. 

 

4.4.5 - Adsorção e dessorção de nitrogênio 

A determinação da área superficial do material foi obtida através da adsorção de N2 a 77 

K usando o método BET em um equipamento da BEL JAPAN INC modelo BelsopII. Antes de 

cada análise cerca de 500 mg de amostra, previamente calcinada, foi pré -tratada a 200 °C sob 

vácuo por 3 horas. Esse tratamento visa remover a umidade da superfície do sólido. As isotermas 
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de adsorção de N2 para as amostras foram obtidas na faixa de p/p entre 0,1 e 0,9, permitindo-se 

obter informações importantes sobre os materiais, tais como: área superficial (Brunauer, S.; 

Emmett, P. H.; Teller, E., 1938), e volume mesoporoso (Barrett, E. P.; Joiyner, L. G.; Halenda, 

P. P., 1953).  

Os dados de área superficial são importantes para se avaliar a influência da incorporação 

de alumínio e cério no material mesoporoso SBA-15. As isotermas de adsorção e dessorção 

foram obtidas numa faixa de p/p de 0,01 até 0,95. Os dados relativos o a volume de gás adsorvido 

em função da pressão parcial foram correlacionados por modelos matemáticos para 

determinação da área superficial (Brunauer, S.; Emmett, P. H.; Teller, E., 1938), volume e 

distribuição de poros (Barrett, E. P.; Joiyner, L. G.; Halenda, P. P., 1953).  

 

4.5. - Estudo cinético 

 

A amostra de petróleo fornecida pela Petrobrás, como suas caracterizações serão citadas 

no próximo tópico. Esta amostra foi escolhida para testar a atividade catalítica do material 

obtido, devido ao seu grau API, utilizando assim para o estudo cinético. Esta amostra de óleo 

pesado foi caracterizada via análise térmica, termogravimetria, possibilitando realizar também 

o estudo cinético da sua degradação com a utilização dos materiais mesoporosos em estudo 

nessa tese.  

As análises térmicas foram realizadas em uma termobalança METTLER TOLEDO 

TGA/SDTA 851. Aproximadamente 12 mg de cada amostra foi analisada em cadinhos de 

alumina. As amostras foram preparadas realizando mistura catalisador + óleo a fim de se obter 

uma atividade catalítica, para tanto foi objetivado adicionar ao petróleo percentagens 

predeterminadas de catalisador CexAl50SBA-15: 8, 10 e 12%. 

O método de análise consistiu em submeter o petróleo a três razões de aquecimento não-

isotérmicas, da temperatura ambiente até 900°C, sendo o β = 5, 10 e 20 °C.min-1, sob fluxo de 

nitrogênio (N2) a 60 mL.min-1. O estudo cinético foi feito utilizando as informações de 

TG/DTG, sobrepondo as curvas obtidas para se escolher uma região de perda de massa comum 

do petróleo e, usando o modelo cinético de Ozawa Flynn Wall (OFW) (SALEHI, et al, 2012) 

obter os valores da energia de ativação de cada evento. 
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4.6 - Caracterização do petróleo 

 

A Tabela 4.1 apresenta a caracterização do petróleo, com as propriedades físico-

químicas, cedidas pela Petrobrás via métodos convencionais, a fim de se estudar o 

comportamento térmico e catalítico do petróleo em estudo. 

Tabela 4.1: Propriedades físico-químicas do petróleo em estudo. 

Caracterização Petróleo 

°API 14 

Densidade Relativa 0,9690 

Viscosidade (mm2/s) 

20°C 3465,0 

30°C 1423,0 

50°C 617,3 

Enxofre (% m/m) 0,310 

Enxofre Mercaptídico 

(mg/kg) 
28,0 

Número de Acidez total 

(mg KOH/g) 

9,51 

Hidrocarbonetos (% 

m/m) 

Saturados 47,80 

Aromáticos 27,90 

Resinas 23,30 

Asfaltenos 1,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5. Resultados e Discussões 

Neste capítulo serão apresentados os resultados encontrados das caracterizações e 

avaliações dos diferentes materiais preparados, no intuito de avaliar as condições de síntese e 

propriedades estruturais, bem como avaliar a atividade catalítica desses materiais.

 

5.1 - Caracterização dos materiais mesoporosos  

5.1.1 - Difração de raios X (DRX) 

A difração de raios X utilizados para identificação da estrutura hexagonal, característica 

dos materiais mesoporosos obtidos, originalmente propostos por Zhao et al. (1998 a, b). Através 

dos difratogramas obtidos, verificou-se a presença de três picos principais de difração, referente 

aos planos cristalinos, cujos índices de Miller são (100), (110) e (200). Esses sinais são 

característicos de uma rede hexagonal bem ordenada, comprovando assim a organização 

estrutural dos materiais mesoporosos obtidos. 

As Figuras de 5.1 a 5.3 apresentam os difratogramas de raios X dos materiais 

mesoporosos do tipo SBA-15, Al50SBA na razão Si/Al de 50 e do tipo CexAl50SBA-15 com 

diferentes razões Si/Ce (5, 10, 15, 20 e 30%). Os difratogramas de raios X são utilizados para 

identificar a estrutura hexagonal característica dos materiais mesoporosos do tipo hexagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Difratograma SBA-15 calcinado. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 5.2: Difratograma Al50SBA-15, Si/Al = 50 calcinado. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Confirmando com os resultados de Castro (2013) e Paulino (2011) os resultados obtidos 

indicando que a impregnação do alumínio e a calcinação, não alteraram as estruturas dos 

materiais, mantendo assim o grau de ordenação e a alta qualidade dos materiais finais, obtendo-

se assim compostos de alta qualidade com estrutura hexagonal bem ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.3: Difratogramas de raios X de baixo ângulo, dos materiais mesoporosos do 

tipo CexAl50SBA-15 com diferentes razões Si/Ce; (a) Ce5Al50SBA-15 cal, (b) 

Ce10Al50SBA-15 cal, (c) Ce15Al50SBA-15 cal, (d) Ce20Al50SBA-15 cal, e (e) 

Ce30Al50SBA-15 cal. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Tabela 5.1 mostra os valores dos ângulos 2θ e suas respectivas distâncias interplanares 

no plano (hkl) e os parâmetros mesoporosos ao para o plano (100) das amostras SBA-15, 

Al50SBA-15 e CexAl50SBA-15 com diferentes razões Si/Ce. 

 

Tabela 5.1: Valores do ângulo 2θ e suas respectivas distâncias interplanares para as amostras 

de SBA-15, Al50SBA-15 e CexAl50SBA-15 com diferentes razões Si/Ce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Analisando os difratogramas de baixo ângulo (0,5 a 5,0°), dos materiais mesoporoso 

obtidos , apresentados na Tabela 5.1, SBA-15, Al50SBA-15 e CexAl50SBA-15, em diferentes 

razões Si/Ce (5, 10, 15, 20, 30%), mostraram valor do ângulo 2θ, do pico referente ao plano 

(100), deslocaram-se para valores menores com o aumento do teor de cério, indicando um 

aumento do parâmetro de rede (ao), indicando aumento do diâmetro médio de poros ou da 

espessura da parede, validando com a incorporação deste metal no interior das paredes. 

A Figura 5.4 apresenta os difratogramas de 5,0 a 70,0 º para as amostras calcinadas de 

CexAl50SBA-15 com diferentes razões Si/Ce. Nas amostras estudadas foi observada a fase 

cristalina do óxido de cério, sendo identificada através da carta cristalográfica deste óxido, 

encontrada na biblioteca do JCPDS (International Centre of Powder Diffracton Standarts). 

Através da pesquisa na carta cristalográfica foi observada a presença de CeO2 (Registro JCPDS: 

Nº 43 - 1002) com estrutura do tipo fluorita, estrutura cubica de face centrada. Os principais 

picos identificados baseados no JCPDS foram: 28,2; 33,1; 47,5; 56,3 e 58,9. Com indices de 

Amostras Índice (hkl) 2θ d (100) 

(nm) 

ao (nm) 

SBA-15 100 1,000 88,32 10,20 

Al50SBA-15 100 0,999 88,43 10,21 

Ce5Al50SBA-15 100 0,959 92,05 10,63 

Ce10Al50SBA-15 100 0,900 98,11 11,33 

Ce15Al50SBA-15 100 0,860 102,72 11,87 

Ce20Al50SBA-15 100 0835 105,13 12,15 

Ce30Al50SBA-15 100 0,820 107,73 12,45 
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(111), (200), (220), (311) e (222). Nem todos os picos de difração, referentes ao composto foram 

identificados em todas as amostras, devido a quantidades não identificadas pelo DRX por 

interferência com a radiação ou por estarem presentes na forma amorfa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5.4: Difratogramas de raios X de alto ângulo, dos materiais mesoporosos do tipo 

CexAl50SBA-15 com diferentes razões Si/Ce; (a) Ce5Al50SBA-15 cal, (b) Ce10Al50SBA-

15 cal, (c) Ce15Al50SBA-15 cal, (d) Ce20Al50SBA-15 cal, e (e) Ce30Al50SBA-15 cal. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir de todos estes dados acima apresentados, foi escolhida a amostra Ce5Al50SBA-

15, que apresentou todos os picos bem definidos, indicando que a incorporação dos metais, 

alumínio e cério, não alteraram a estrutura, tornando esta amostra como amostra padrão para o 

estudo. 

5.1.2 – Calcinação do material 

Para obtenção de materiais mesoporosos de alta qualidade, a etapa de calcinação é 

fundamental, pois nela é removido todo o direcionador da estrutura. A termogravimetria é a 

técnica utilizada para determinar as melhores condições de temperatura de calcinação, 

objetivando a remoção da totalidade do material orgânico e também a preservação da estrutura 

hexagonal bem ordenada. 
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Figura 5.5: Esquema representativo da remoção do direcionador dos poros de materiais com 

arranjo mesoporoso hexagonal.  

Fonte: Coutinho, 2006. 

 

A curva termogravimétrica (TG/DTG) para os materiais mesoporosos obtidos não 

calcinados apresentam tipicamente três perdas de massa na temperatura abaixo de 500 °C, 

encontrados nas mesmas faixas em estudos desenvolvidos por Castro (2013). Conforme mostra-

se na Figura 5.6 a 5.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Curvas TG/DTG da amostra SBA-15 não calcinada obtidas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 5.7: Curvas TG/DTG da amostra Al50SBA-15 não calcinada obtidas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Curvas TG/DTG da amostra Ce5Al50SBA-15 não calcinada obtidas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Analisando as três etapas, sendo confirmado com a base bibliografia pesquisada, pode-se 

dizer que esses eventos podem ser atribuídos a:  

 Na primeira faixa da perda, que compreende de 30 - 130 oC, ocorre dessorção de água 

fisiossorvida (fisicamente adsorvida) nos poros do material;  

 Na segunda faixa de 130 - 450oC, ocorre a remoção das moléculas direcionadoras 

(P123) e;  

 Na terceira faixa, que compreende 300 - 550 oC, acontece a remoção residual de água 

intersticial, proveniente do processo de condensação secundária dos grupos silanóis.  

 

5.1.3 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Um feixe de elétrons (altamente energético) ao interagirem com a amostra perdem 

energia por dispersão e absorção em um volume em forma de gota (volume de interação) que 

se estende para dentro da superfície da amostra. O tamanho do volume de interação (<100 nm 

a 5) depende da energia dos elétrons, do número atômico dos átomos da amostra e da densidade 

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

de uma série de radiações tais como: elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios X 

característicos, elétrons Auger, fótons, etc. Estas radiações quando captadas corretamente 

fornecem informações características da amostra (Araújo, 2016).  

A micrografias eletrônicas de varredura foi utilizada com o intuito de caracterizar 

morfologicamente materiais nanoestruturados sintetizados, do tipo SBA-15, Al50SBA15 e 

Ce5Al50SBA-15, sendo que a técnica permite verificar a morfologia utilizando ampliações de 

1000 e 5000 x. As microscopias obtidas dos materiais acima citados estão apresentadas nas 

Figuras 5.9 à 5.14.  
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Figuras 5.9 e 5.10: MEV da amostra SBA-15 obtida com ampliações de 1000 e 5000x, 

respectivamente. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 e 5.12: MEV da amostra AlSBA-15 com Si/Al = 50 obtida com ampliações de 1000 

e 5000x, respectivamente. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  



Capítulo 5. Resultados e Discussões 

77 
Larissa Cicianny Luz Ferreira de Araújo, Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 e 5.14: MEV da amostra Ce5Al50SBA-15 com Si/Ce = 5 obtida com ampliações de 

1000 e 5000x, respectivamente. 

Fonte: Elaborada pelo autor.

 

A morfologia das amostras de SBA-15, Al50SBA-15 e também em relação a amostra de 

Ce5Al50SBA-15 em todos os casos foram observadas fibras não uniformes, dando o aspecto de 

“colares de contas entrelaçados”, estruturas similares as encontradas na literatura (Coutinho, 

2006). Pode-se observar nas Figuras 5.9 à 5.14 que a morfologia não foi alterada com a 

impregnação dos elementos de alumínio e cério e posterior calcinação, mantendo-se a forma de 

fibras de sílica com dimensões micrométricas são formadas a partir da adesão linear de nódulos 

de partículas sub – micrométricas. Indicando ser provavelmente essa a fase correspondente a 

SBA-15, já que as análises de DRX e adsorção de nitrogênio mostraram que essas amostras são 

puras e apresentam alto grau de ordenação.

 

5.1.4 – Espectrometria por energia dispersiva (EDS) 
 

As amostras dos catalisadores foram analisadas por fluorescência de raios X com o 

intuito de determinar semi-quantitativamente o teor de materiais presentes na estrutura obtida 

como, silício, alumínio e cério. Através das análises por EDS observou-se as seguintes razões 

atômicas experimentais, relatadas na Tabela 5.2. Através das Figuras5.15 a 5.17, pode-se 

verificar os espectros na forma de óxidos suportados sobre o SBA-15. 
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Tabela 5.2: Composição química das amostras SBA-15, Al50SBA-15 e Ce5Al50SBA-15. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Espectro de fluorescência de raios X da amostra de SBA-15 calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16: Espectro de fluorescência de raios X da amostra de Al50SBA-15 calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor.

  

Amostras SiO2 (%) Al2O3 (%) CeO2 (%) 

SBA-15 25,123   

Al50SBA-15 23,680 0,496  

Ce5Al50SBA-15 21,411 0,368 4,463 
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Figura 5.17: Espectro de fluorescência de raios X da amostra de Ce5Al50SBA-15 calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor.

 

5.1.5. Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

A espectroscopia de infravermelho é um tipo de espectroscopia de absorção e usa a 

região do infravermelho do espectro eletromagnético. Fundamentada pelas vibrações 

especificas das ligações químicas das substâncias, conhecidos como níveis vibracionais.  

A radiação infravermelha provoca vibração de átomos ou grupos de átomos em um 

composto e estas vibrações podem ter amplitudes e velocidades diferentes. As energias das 

vibrações são quantizadas, ou seja, existem determinadas quantidades de energia que fazem os 

grupos vibrarem.  

As frequências vibracionais de ressonância são determinadas pelos modos normais 

correspondentes à superfície de energia potencial do estado eletrônico padrão. Não obstante, as 

frequências de ressonância podem ser em uma primeira aproximação relacionadas ao 

comprimento da ligação e às massas dos átomos em cada ponta dela. As ligações podem vibrar 

de seis modos: estiramento simétrico, estiramento assimétrico tesoura, torção (twist), balanço 

(wag) e rotação (Holler; Skoog; Crouch, 2009). 

Para os materiais estudados a importância dessa técnica é de poder identificar as diversas 

bandas de absorção, referentes tanto às deformações e estiramentos dos grupos funcionais 

inorgânicos, como também da molécula orgânica direcionadora (P123), presentes na estrutura 

da SBA-15.  

Nas Figuras 5.18 a 5.20 apresentam os espectros de infravermelho na faixa de 4000 - 

400 cm-1 para as amostras de SBA-15, Al50SBA-15 e Ce5Al50SBA-15. As análises foram 
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conduzidas com os seguintes objetivos: identificar as frequências vibracionais e suas 

respectivas atribuições referentes aos grupos funcionais orgânicos presentes na estrutura do 

direcionador (P123) e inorgânicas presentes na estrutura das amostras; e verificar quais são as 

principais frequências vibracionais e suas respectivas atribuições na estrutura das peneiras 

moleculares contendo os óxidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Espectro de Infravermelho do SBA-15 não calcinada e calcinada.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 19: Espectro de Infravermelho do Al50SBA-15 não calcinada e calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.20: Espectro de Infravermelho de Ce5Al50SBA-15 não calcinada e calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nas amostras estudadas, não calcinada e calcinada, foram observadas várias absorções, 

referentes tanto a deformações e estiramentos dos grupos funcionais inorgânicos, como também 

a molécula orgânica utilizada como direcionar (P123). A presença de uma banda larga com pico 

de vibração centrado entorno de 3500 cm-1 referente às vibrações de estiramento dos grupos 

hidroxilas internos e externos na estrutura mesoporosa. a confirmaçao da presença do grupo 

CeO2 em 3000-3800 cm-1 estiramento nessa região proporcinando um O-H. Em 2930 cm-1 

apresenta estiramento das ligações C-H dos grupos CH2 do direcionador. 

A banda de vibração com pico em torno de 1630 cm-1 é atribuída à água interagindo 

com a superfície de suporte. Foram observadas ainda bandas típicas referentes a estiramentos 

assimétricos da ligação M-O-M (M = Si, Al, Ce) em 1080 cm-1 com um ombro em 1230 cm-1 

a estiramentos simétricos das ligações M-O-M (M = Si, Al, Ce). O pico em torno de 940 cm-1 

pode ser atribuído a vibrações Si - OH geradas pela presença de sítios defeituosos na estrutura. 

No entanto, o aumento na intensidade de pico a 805 cm-1 com cério quantidade sugere que os 

átomos de cério estão em interacção com o SBA-15 e em 470 cm-1, também oriundas das 

ligações M-O-M (M = Si, Al, Ce). 
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A Tabela 5.3: Frequências vibracionais observadas e suas respectivas atribuições feitas 

para o espectro de infravermelho dos materiais SBA-15, Al50SBA-15 e Ce5Al50SBA-15. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.1.6 - Adsorção e dessorção de nitrogênio 

Através da técnica de adsorção/dessorção de nitrogênio podemos analisar as 

características dos materiais calcinados, que estão representadas na Tabela 5.4 As áreas 

superficiais (SBET) dos materiais calcinados analisados foram obtidas a partir dos dados das 

isotermas de adsorção de nitrogênio a 77K pelo modelo de BET (Brunauer et al., 1938). As 

distribuições de diâmetros de poros (DP) obtidas a partir do método BJH proposto por Brunauer 

e colaboradores (1938). Como mostra a tabela 5.4. 

 

Comprimento de Onda (cm-1)   Atribuições 

3500 Estiramento dos grupos hidroxilas 

internos e externos na estrutura 

mesoporosa. 

3000-3800   Vibração de alongamento região OH 

devido ao Ce 

2930 Estiramentos das ligações C-H dos 

grupos CH2 do direcionador P123. 

 

1630 Água adsorvida na superfície do material 

1230 – 1080 Estiramentos assimétricos das ligações 

M-O-M (M = Si, Al). 

940 Vibrações Si-OH de sítios defeituosos na 

estrutura. 

805 Estiramento simétrico das ligações M-O-

M (M = Si, Al, Ce). 

470 Deformação da ligação M-O-M (M = Si, 

Al, Ce). 
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Tabela 5.4: Propriedades estruturais das amostras dos materiais calcinados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sendo:  

SBET = área específica (obtida através do método de BET);  

Vp = Volume de poro;  

Dp = Diâmetro do poro;  

ao = Parâmetro mesoporoso;   

Wt = Espessura da parede de sílica (obtida através da equação Wt = ao - Dp). 

 

Na Tabela 5.4 foi observado um aumento no parâmetro mesoporoso ao com a adição dos 

metais alumínio e cério, sendo que no primeiro observou um aumento muito suave. Já para a 

amostra de SBA-15 esse parâmetro teve valor correspondente com as referências pesquisadas. 

O diâmetro médio dos poros variou significativamente com a incorporação do alumínio e do 

cério. Os valores das espessuras de parede (Wt) ficaram na faixa de 2,96 a 4,07 nm, observando 

assim um aumento deste parâmetro que deve-se a incorporação dos metais na parede. Foram 

estimados através da diferença entre o parâmetro mesoporoso ao e os respectivos diâmetros 

médios de poros. Os volumes de poros (Vp) ficaram numa faixa de 1,09 a 1,06 cm3g-1 ficando 

próximos, indicando que a incorporação do cério, não bloqueou os mesoporos. O acréscimo de 

alumínio reduziu a area superficial (SBET) de 893 para 763 m2g-1, no entanto com o acréscimo 

do cério esta área aumentou para 826 m2g-1. Conferindo assim a esses materiais alta resistência 

mecânica e a possibilidade de aplicação como suportes catalíticos em processos industriais de 

refino de petróleo, onde os catalisadores são submetidos muitas vezes a condições operacionais 

com altas temperaturas e pressões. 

  

Amostras ao  

(nm) 

Dp 

(nm) 

Wt  

(nm) 

Vp  

(cm3g-1) 

SBET  

(m2 g-1) 

SBA-15 10,20 7,24 2,96 1,09 893,29 

Al50SBA-15 10,21 7,03 3,18 1,08 763,89 

Ce5Al50SBA-15 10,63 6,56 4,07 1,06 826,35 
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As Figuras 5.21 a 5.23 mostram as isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio a 

77 K para as amostras sintetizadas SBA-15 e Al50SBA-15 e do Ce5Al50SBA-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21: Isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio da amostra SBA-15 calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22: Isotermas de adosrção e dessorção de nitrogênio da amostra Al50SBA-15 

calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 5.23: Isotermas de adosrção e dessorção de nitrogênio de Ce5Al50SBA-15 calcinada. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As amostras apresentaram nas Figuras 5.21 a 5.23 isotermas do tipo IV, característica 

de materiais mesoporoso, 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 e do cério nas amostras de SBA-15 não 

provocou alterações destrutivas na estrutura das peneiras moleculares estudadas.  
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5.2. Estudo cinético da degradação térmica do petróleo 

 

A exposição à temperatura elevada pode alterar a estrutura química, consequentemente 

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

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

quando submetido a uma varredura de temperatura (Mothé & Azevedo, 2002). 

As Figuras 5.24 e 5.25, apresentam as curvas termogravimétricas (TG/DTG) obtidas 

com a degradação térmica da amostra estudada de petróleo pesado, na qual foi submetida ao 

método dinâmico (não-isotérmico). Nessa metodologia, a variação da taxa de aquecimento (β) 

provoca no material analisado diferenças sensíveis nas temperaturas inicial e final de 

degradação térmica assim como nos picos máximos de DTG, a variação, diminuindo ou 

aumentando, essas temperaturas a medida que o aquecimento é mais ou menos lento, isto é, o 

provimento de energia para a quebra das ligações químicas é colocado de modo gradual (lento) 

ou rápido. 

Para a amostra de petróleo estudada, cuja medição é realizada sob um fluxo de gás 

nitrogênio, passou por um processo de perda de duas perdas de massa (Gonçalves et al, 2002).  

Sendo a primeira perda de massa ocorrendo entre 100 - 400 ºC e a segunda entre 400 - 600 ºC.  

Segundo Gonçalves et al. (2001), o primeiro evento é provavelmente devido à 

evaporação de compostos leves ao invés de craqueamento, e o segundo é devido à quebra de 

compostos de alto peso molecular que existem neste tipo de material. Mostrando que o petróleo 

estudado por apresentar o grau ºAPI baixo, tem o teor de material carbonáceo aumentado, ou 

seja, há uma quantidade considerável de componentes poliaromáticos em óleo pesado, levando 

o craqueamento para temperaturas maiores. 
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Para o petróleo puro, as Figuras 5. 24 e 5.25, com grau ºAPI igual à 14,0, a perda de 

massa ocorre semelhante ao descrito na literatura, para ambas as taxas de aquecimento. A 

Tabela 5.6 mostra as temperaturas e as perdas de massas relativas a cada evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24:  Curvas TG do petróleo puro. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 25: Curvas DTG do petróleo puro, detalhando os eventos I e II. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 5.5: Valores de temperaturas e perdas de massas relativas a cada evento de degradação 

térmica do petróleo puro. 

 Faixa de temperatura (oC) Temperatura do 

pico máximo  

DTG (oC) 

Coque 

residual 

(%) 

Taxa de 

aquecimento 

Evento 

I 

Massa 

(%) 

Evento II Massa 

(%) 

Evento 

I 

Evento 

II 

 

5 oC/min 30 - 380 63,94 380 - 505 31,85 291 441 7,21 

10 oC/min 34 - 378 58,79 378 - 520 29,49 309 451 10,72 

20 oC/min 30 - 395 56,14 395 - 545 23,02 341 470 13,85 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para o primeiro evento, considerando a taxa de aquecimento de 5 oC/min, o percentual 

de perda de massa variou de 63,94%, correspondendo à decomposição de uma quantidade 

significativa de hidrocarbonetos saturados. O segundo evento, cuja perda de massa foi de 

31,85%, atribuiu-se a eliminação dos demais componentes presentes de elevada massa 

molecular, tais como aromáticos, resinas e asfaltenos. Para as demais taxas de aquecimento, o 

comportamento se repete, com degradação de compostos leves no evento I e de compostos 

pesados no evento II. Sendo assim, a Tabela 5.5 mostra os valores correspondentes.  

Realizando as misturas do óleo com os percentuais do material mesoporoso, 

Ce5Al50SBA-15, submetidas a degradação termogravimétrica, sendo os resultados associados a 

atividade catalítica do Ce5Al50SBA-15 no óleo pesado.  

As Figuras 5.26 e 5.27, mostram os termogramas (TG/DTG) das misturas de petróleo 

pesado – Pet, com o Ce5Al50SBA-15, nas porcentagens 8, 10 e 12%, simulando essa variação 

dentro de uma torre de destilação atmosférica ou em outro processo de refino. Para melhor 

visualização dos eventos de perdas de massa e melhor comparação dos resultados, optou-se por 

apresentar a curva TG/DTG com apenas uma taxa de aquecimento, β = 10 ºC.min-1.  
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Figura 5.26: Curvas TG (β = 10oC/min) do petróleo puro e misturas de Pet + Ce5Al50SBA-15, 

com 8%, 10% e 12%. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Curvas DTG do petróleo puro e misturas de Pet + Ce5Al50SBA-15, 8%, 10% e 

12%. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 5.6: Valores extraídos das curvas TG/DTG (β = 10 ºC min-1) relativas a cada evento de 

degradação térmica do petróleo puro e das misturas Petróleo puro + % catalisadores. 

 Faixa de temperatura (oC) Temperatura do pico 

máximo  

DTG (oC) 

Coque 

residual 

(%) 

Ce5Al50SBA-15 Evento I Massa 

(%) 

Evento II Massa 

(%) 

Evento I Evento II  

Puro 130 - 378 55,79 378 - 514 33,49 309 451 10,72 

8% 80 - 376 51,60 376 - 522 31,96 312 451 16,44 

10% 79 - 381 53,35 381 - 530 32,35 308 455 14,30 

12% 76 - 376 51,37 376 - 515 28,92 312 447 19,71 

 

Para uma mesma razão de aquecimento, β = 10 ºCmin-1, considerando as Figuras 5.26 e 

5.27 com seus valores na Tabela 5.6 demonstra que à medida que se aumentou a quantidade de 

material mesoporoso Ce5Al50SBA-15, ocorreu uma diminuição das temperaturas inicial e final 

do processo de decomposição, a temperatura do pico máximo de DTG foi atingida 

antecipadamente e, um aumento na percentagem de perda de massa na etapa de craqueamento 

(evento II), mostrando que o catalisador atuou evaporando os materiais leves, antecipando a 

saída de materiais menos densos e do tipo carbonoso (coque) formados durante o craqueamento 

térmico. Indicando uma maior atividade do catalisador nesse caso e, conforme Ciola (1981) a 

atividade é uma medida da eficiência do sólido em transformar moléculas de reagente em 

moléculas de produto. A atividade na zona de craqueamento foi provavelmente devido tanto à 

presença do cério e do alumínio na estrutura superficial do material mesoporoso. 

O teor de coque formado nas amostras com catalisador foi maior do que com petróleo 

puro. Isso provavelmente foi devido à atuação do catalisador na etapa de 

degradação/craqueamento (resinas, asfaltenos e aromáticos), no evento II, cujas as moléculas 

são mais pesadas, permitindo o resíduo/coque mais denso a medida que se aumentou a 

quantidade de catalisador usada in situ, aumentou o teor residual. 
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5.3 - Estudo cinético através da termogravimetria  

Os compostos catalíticos são aplicados em reações específicas para se obter produtos de 

interesse, modificando o equilíbrio da reação a fim de se obter novo caminho reacional, sem 

comprometer a qualidade do produto desejado, reduzindo o consumo de energia da reação e 

aumentando os rendimentos. Fazendo-se necessário conhecer os parâmetros cinéticos dessa 

reação, para saber se os resultados propostos com o Ce5Al50SBA-15 são ou não satisfatórios.  

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. Paulino (2011), realizou estudos provenientes 

da indústria petrolífera e selecionou uma faixa de temperatura, que vai de 200 a 500ºC.  

O modelo cinético não isotérmico de Ozawa Flynn Wall (OFW) foi aplicado para a 

amostra de petróleo e todas misturas com catalisador (8, 10 e 12%). Nas equações 

isoconversionais propostas por Ozawa Flynn Wall para a determinação dos parâmetros 

cinéticos, como energia de ativação (Ea/kJ mol-1) foram utilizados dados integrais das curvas 

TG em diferentes razões de aquecimento lineares (por exemplo 5, 10 e 20 ºC min1), onde os 

valores de Ea foram estimados para cada grau de conversão (α) selecionado da curva TG.  

Dessa forma, a velocidade da decomposição de cada óleo depende de parâmetros como 

conversão (), temperatura (T) e tempo de reação (t), onde em cada processo, a velocidade de 

reação é dada como uma função da conversão f() (Kobelink, 2009). Portanto Eα é obtida da 

inclinação do gráfico logβ versus 1/T num valor fixo de α, com mínimo de três razões de 

aquecimento diferentes. Usando a Equação (22) e rearranjando, tem-se a Equação (27) usada 

para se obter os valores experimentais de Ea e seus gráficos:  

 

)/1(

log
2.18

T
Ea







     (27) 

 

onde β é a razão de aquecimento, T é a temperatura absoluta (K) e Ea é a energia de ativação 

aparente (kJ mol-1). 
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A curva ln
𝛽

𝑇2
  versus 

1

𝑅𝑇
  permite a determinação da energia de ativação aparente a partir 

de qualquer valor selecionado do grau de conversão α. As aproximações da temperatura integral 

são obtidos sob a suposição de que a energia de ativação não depende do grau de conversão. 

Para as reações que mostram apenas moderado aumento ou diminuição da Ea com α, os desvios 

são geralmente menos de 10% entre o OFW. 

Os resultados mostraram que a decomposição térmica do 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 Ce5Al50SBA-15 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 5.28 a 5.31, apresentam-se as curvas de 

conversão obtidas para as decomposições térmica e catalítica do óleo pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28: Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a degradação térmica 

do petróleo puro. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 5.29: Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a degradação térmica 

do petróleo pesado + 8% de Ce5Al50SBA-15. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30: Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a degradação térmica 

do petróleo pesado + 10% de Ce5Al50SBA-15. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 5.31: Conversão (α) em função da temperatura (oC) para a degradação térmica 

do petróleo pesado + 12% de Ce5Al50SBA-15. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.32: Curva da energia de ativação aparente versus a conversão (α) para o 

petróleo puro, e suas misturas com Ce5Al50SBA-15. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Analisando as curvas apresentadas nas Figuras 5.28 a 5.31, observou-se que na razão de 

aquecimento 5 ºC/min há um maior percentual de conversão, ou seja, como nesse passo a 

amostra é aquecida gradualmente, a conversão ocorre de uma forma mais completa para todas 

amostra. As amostras petróleo bruto pesado puro (com ºAPI igual à 14,0), e das misturas do 

petróleo + % Ce5Al50SBA-15, para uma mesma razão de aquecimento, razão 5 ºC/min, é 

verificado que à medida em que se aumentou a quantidade de Ce5Al50SBA-15 in situ, ocorre 

uma diminuição nos valores da energia de ativação aparente. Ocasionando uma aceleração no grau 

de conversão, além dessas conversões terem se iniciado antecipadamente, ou seja, em 

temperaturas menores que sem o catalisador, mostrado na Figura 5.32. A Tabela 5.7 mostra os 

valores de energias de ativação aparente.  

 

Tabela 5.7- Valores da energia de ativação aparente (Ea) do petróleo puro e Petróleo + 

catalisadores. Os valores de Ea foram extraídos em α = 50% ± 10%. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Avaliando esses parâmetros, analisou a cinética das reações do petróleo puro, e das 

misturas com catalisador, Ce5Al50SBA-15, a partir de alguns parâmetros cinéticos como a 

energia de ativação, para averiguar a atividade do Ce5Al50SBA-15 com diferentes percentuais 

de aplicação no meio reacional. É notório que as reações com petróleo bruto são complexas, 

devido ao óleo ser uma mistura de centenas de espécies químicas diferentes. Comparando as 

Ea do petróleo puro e ao petróleo + % catalizador, ocorreu um abaixamento de Ea no model 

free da ordem de 89,0 a 104,9 kJ mol-1 em α = 50% ± 10%, e se repetiu desde o primeiro 

percentual até último e à atuação do Ce5Al50SBA-15 enquanto catalisador.  

As Figuras 5.33 e 5.34 mostram as retas do logaritmo da taxa de aquecimento (logβ) 

versus inverso da temperatura (K) assim como os valores do coeficiente de correlação (R2) do 

óleo puro e da mistura dele com 12% Ce5Al50SBA-15, pois apresentou menor Ea. O coeficiente 

de correlação (R2) dá o grau de linearidade e confiabilidade que o modelo cinético de OFW 

teve com relação a essa amostra de petróleo.  

Amostra Ea (kJ mol-1) 

Pet puro 104 

Pet + 8% de Ce5Al50SBA-15 102 

Pet+ 10% de Ce5Al50SBA-15 100 

Pet + 12% de Ce5Al50SBA-15 89 
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Figura 5.33: Retas do logaritmo da taxa de aquecimento logβ versus inverso da temperatura K 

para o petróleo puro.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.34: Retas do logaritmo da taxa de aquecimento logβ versus inverso da temperatura K 

para o Pet + 12% de Ce5Al50SBA-15. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os coeficientes de correlação (R) dão o grau de linearidade e confiabilidade que o 

modelo cinético de OFW teve com relação à amostra de petróleo bruto pesado. A partir delas, 

confirma-se a adequação do modelo OFW ao petróleo aplicado. A utilização do método 

isoconversional possibilita os cálculos dos valores confiáveis de Ea sem ter que assumir 

previamente um modelo cinético definido para o mecanismo da reação estudada. Dessa forma, 

considera-se que as frações de conversão devem ser num intervalo de 0,3 ≤ α ≤ 0,7, cujos 

desvios são de aproximadamente 10% nos valores obtidos de Ea, Castro (2013). 

A determinação das curvas de isoconversão foi importante, uma vez que delimita o 

início e o final da decomposição térmica e catalítica. Essa isoconversão foi determinada a partir 

da diferença entre as massas inicial e final da amostra, provenientes das curvas da TG. Em 

geral, a massa inicial é normalmente a massa na temperatura ambiente e a massa final é a 

resultante da degradação total, conforme mostrada na curva DTG. Neste estudo, não foi 

escolhida uma faixa de perda de massa versus temperatura, incluindo-se toda a faixa de 

decomposição para não ocorrer a exclusão de alguns eventos de perda de massa significativos, 

já que o petróleo bruto pesado apresenta componentes com diferentes pesos moleculares.  

Esse estudo também serviu para desenhar um perfil da atividade catalítica do 

Ce5Al50SBA-15, desde seu uso em um petróleo pesado, o qual ainda não passou por nenhum 

processo de refino. Com os resultados desse trabalho pode-se constatar que o Ce5Al50SBA-15 

apresentou uma atividade catalítica relevante para a aplicação em óleo pesado, inclusive numa 

quantidade mínima de 12% de Ce5Al50SBA-15 in situ. Concluiu-se também que para o 

craqueamento catalítica numa termobalança, esse material mesoporoso foi eficiente, com 

apreciável abaixamento das energias de ativação aparente dos sistemas. 
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6. Conclusão  

 

Diante dos resultados obtidos durante a execução deste doutorado, é possível formular 

algumas conclusões pertinentes sobre o mesmo, em relação às amostras sintetizadas pelo 

método hidrotérmico de síntese e caracterização por diferentes técnicas de análise é possível 

concluir que os matériais mesoporosos utilizados como catalisadores do tipo, SBA-15, 

Al50SBA-15 e CexAl50SBA-15 com razão Si/Ce = 5, foram sintetizados com êxito, conforme 

comprovados pelas análises de caracterização realizadas: 

 as difrações de raio X mostraram através de picos característicos que a estrutura 

hexagonal foi formada, verificando que a melhor razão foi Si/Ce = 5 devido a 

sua intensidade em alto ângulo; 

 os espectros de infravermelho apresentaram absorções características de 

materiais da família SBA-15;  

 a adsorção de nitrogênio, obtendo-se parâmetros compatíveis aos encontrados 

na literatura, que lhes conferem serem promissores na área da degradação de 

petróleo, devido aos seus mesoporos facilitarem o acesso de grandes moléculas; 

 o diâmetro médio dos poros variou significativamente com a incorporação do 

alumínio e do cério. A espessuras de parede (Wt) ficou na faixa de 2,96 a 4,07 

nm, observando assim um aumento deste parâmetro que deve-se a incorporação 

dos metais na parede, indicando que a incorporação do cério, não bloqueou os 

mesoporos. O acréscimo de alumínio reduziu a area superficial (SBET) de 893 

para 763 m2g-1, no entanto com o acréscimo do cério com o alumínio esta área 

aumentou para 826 m2g-1. 

Quanto ao estudo térmico e catalítico do petróleo concluiu-se que, para curvas TG: 

  para o petróleo a temperatura inicial e final de perda de massa; apresentando 

apenas dois eventos devido ao teor de enxofre mercaptídico, o qual influencia 

no surgimento do terceiro evento, já que esse teor é medido pela quantidade de 

enxofre nos anéis aromáticos (HC pesados); 

 a mistura do Petróleo + 12% de Ce5Al50SBA-15 evidenciando a atividade 

catalítica deste material; 

A termogravimetria mostrou uma ferramenta importante para avaliar o grau de atividade de 

um catalisador, e nesse estudo, a melhor atividade se manifestou na zona de craqueamento, 
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provavelmente devido tanto a presença do alumínio e do cério na estrutura superficial do 

material mesoporoso, quanto aos mesotubos estruturados de Si-O-Al e Si-O-Ce. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Testar a incorporações de outros metais aos materiais mesoporosos; 

 

 Usar outras rotas de sínteses; 

 

 Avaliar a atividade catalítica a partir da troca de direcionador na estrutura dos 

mesoporosos  

 

 Analisar a eficiência do material obtido em outras amostras de petróleo; 

 

 Usar outras técnicas analíticas, tais como cromatografia com destilação simulada, 

termogravimetria com espectrômetro de massas e pirolisador acoplado a um 

cromatógrafo para melhorar a análise dos resultados obtidos com aplicação de em 

amostras de petróleo. 
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