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RESUMO 

 A borra oleosa (BO) de petróleo apresenta um agregado complexo de 

hidrocarbonetos, impurezas orgânicas, inorgânicas e água. Um dos principais problemas 

encontrados atualmente na indústria petrolifera é o gerenciamento (acondicionamento, 

armazenamento, transporte e destino) de resíduos. Os nanomateriais (catalisadores) 

mesoporosos e microporosos são considerados promissores em processos de refino de 

petróleo e como adsorventes para proteção ambiental. O foco deste trabalho foi estudar a 

BO de petróleo oriunda do processamento primário, com aplicação de degradação térmica 

e termocatalítica com nanomateriais, visando a produção de derivados de petróleo. O 

catalisador NaY foi sintetizado com uma razão molar de silício/alumínio de 50 (Si/Al = 

1,5), usando silicato de sódio (Na2SiO3) como fonte de silício e aluminato de sódio 

(NaAlO2) como a fonte de alumínio e, posteriormente feito uma troca iônica para 

obtenção de sua forma ácida - HY. As amostras dos materiais nanoestruturados foram 

caracterizadas por analise termogravimétrica (TG/DTG), difração de raios X (DRX), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). A caracterização mostrou que os 

materiais sintetizados resultaram em um catalisador nano estruturado de acordo com a 

literatura existente. A degradação térmica e catalítica da borra oleosa de petróleo foi 

realizada nas faixas de temperatura de 100, 200, 300, 400 e 500 °C, variando com o tempo 

de 0 a 60 min para cada temperatura. As curvas obtidas através da degradação, mostram 

uma deterioração mais acelerada da borra oleosa quando existe a presença de catalisador 

no meio. Esses dados foram corroborados pela energia de ativação e foram estudados 

pelos parâmetros de Arrhenius, onde foi possível observar a energia de ativação para 

degradação térmica e termocatalítica da borra oleosa. 

 
Palavras-Chaves: Borra Oleosa de Petróleo; Energia de ativação; Zeólita Y; 

Degradação. 
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ABSTRACT  

 The oily sludge presents a complete aggregate of hydrocarbons, organic and 

inorganic impurities, and water. One of the main bottlenecks currently found in oil 

industry it's the manegement (packaging, storage, transportation and destination) of 

waste. The nanomaterials (catalysts) mesoporous and microporous are considered 

promissing in oil refining processes and as absorvents to enviromental protection. The 

focus of this work was study de oily sludge from primary processing, with applications 

of thermal degradation and thermocatalytic with nanomaterials, aiming the production of 

oil derivates. The catalyst NaY was sintetized with a silica/aluminum molar ratio of 50 

(Si/Al = 1,5), using sodium silicate (Na2SiO3) as source of silicon e sodium 

aluminate (NaAlO2), as the aluminum source and, posteriorly was done a ion exchange 

to obtain its acid form - HY. The samples of the nanostructured materials by 

thermogravimetric analysis (TG/DTG), X-ray diffraction (DRX), scanning electro 

micorscopy (SEM), absorption spectroscopy in the infrared region with Fourier transform 

(FT-IR). The characterizations showed that the synthesized materials resulted in a 

nanostructured catalyest according to the existent literature. The thermal and catalytic 

degradation of the oily sludge was performed in the temperature ranges of 100, 200, 300, 

400 and 500 °C, varying with time of 0 to 60 min to each temperature. The curves 

obtained through degradation showed a faster deterioration of oily sludge when there a 

presence of catalyst on the midst. These datas were corroborated by the activation energy 

and were studied by Arrhenius parameter, where was possible to observe the activation 

energy to thermal and thermo-catalytic degradation of the oily sludge. 

 

Keywords: Oily Sludge; Activation Energy; Zeolite Y; Degradation. 
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1 Introdução 
 

A realização de atividades potencialmente poluidoras que geram produtos 

também poluentes faz com que a proteção ao homem e ao seu meio seja uma das 

principais preocupações das grandes indústrias. A indústria do petróleo é um dos 

principais segmentos da economia mundial e é reconhecidamente causadora de impactos, 

sendo os de maior significância associados a liberação de resíduos para o meio ambiente.  

O lançamento indevido de resíduos sólidos, líquidos e gasosos de diferentes 

fontes ocasiona modificações nas características do solo, da água e do ar, podendo poluir 

ou contaminar o meio ambiente. A poluição ocorre quando esses resíduos modificam o 

aspecto estético, a composição ou a forma do meio físico, enquanto o meio é considerado 

contaminado quando existir a mínima ameaça à saúde de homens, plantas e animais. 

Os resíduos sólidos tipicamente gerados na indústria de petróleo e de refino de 

petróleo incluem a lama dos separadores de água e óleo, a lama dos flotadores a ar 

dissolvido e a ar induzido, os sedimentos do fundo dos tanques de armazenamento do 

petróleo cru e derivados, borras oleosas, as argilas de tratamento, lamas biológicas, lamas 

da limpeza dos trocadores de calor e das torres de refrigeração, além de sólidos 

emulsionados em óleo (XU et al., 2014; MARIANO, 2005). 

O destino de um dos resíduos, denominado de borra oleosa, resultante desse 

processo, é um desafio para a produção de petróleo, uma vez que contem metais, óleo 

pesado e outros poluentes. O tratamento e a disposição da borra oleosa representam os 

maiores desafios para as indústrias de petróleo, nas quais diversas tecnologias 

convencionais têm sido executadas, tais como o landfill, o tratamento biológico, a 

incineração, entre outras. Porém, nenhuma tecnologia tem alcançado atualmente uma 

solução altamente satisfatória e eficaz do ponto de vista ambiental. Consequentemente 

existe uma necessidade de tecnologias ambientais capazes de neutralizar eficazmente a 

borra oleosa e de reduzir seus impactos adversos no ambiente (COSTA, 2010). 

A utilização de catalisadores heterogêneos, na degradação de resíduos de 

petróleo, tem sido um caminho promissor para aumentar o rendimento e a seletividade de 

produtos na faixa de hidrocarbonetos desejáveis (CORIOLANO et al., 2013). Diante 

disso, a realização da degradação térmica e catalítica do resíduo é de grande relevância, 
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pois através dela se detectam a composição do material, além do teor de coque gerado, e 

o seu provável reaproveitamento (LIMA, 2014). 

 

 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

Estudar a degradação de resíduos de borra oleosa de petróleo, através do método 

de degradação térmica e catalítica, utilizando material microporoso – Zeólita. 

 

1.1.2 Objetivo especifico 
 

Sintetizar a Zeólita Y na forma sódica – NaY e, através de uma troca iônica, 

transforma-la na forma ácida – HY, para então submetê-las a testes catalíticos de 

degradação de borra oleosa de petróleo. Analisar a conversão através da degradação, tão 

como a energia de ativação necessária para esse processo ocorrer. 
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2 Referencial teórico 
 

 O refino de petróleo 
 

O refino de petróleo constitui a separação da complexa mistura, através de 

processos físico-químicos, em frações derivadas, que são processados em unidades de 

separação e conversão até os produtos finais de maior valor agregado (SZKLO; ULLER 

,2008). 

Por se tratar de um processo complexo, o refino do petróleo abrange a passagem 

do produto por diversas unidades, seja de separação, conversão ou tratamento. 

(CARDOSO, 2006). 

As informações acerca de um petróleo são determinantes na planta ou no projeto 

de Refino, bem como em suas estruturas que serão montadas. Vários tipos de 

equipamentos, na unidade de refino, podem ser necessários para obtenção dos derivados 

de petróleo. Os esquemas de refino visam à obtenção da maior quantidade de derivados 

de petróleo de alto valor agregado, tendo um menor custo e um maior lucro (ECKERT et 

al., 2012). A grande necessidade por derivados de petróleo, ou seja, mercado consumidor 

e o tipo de petróleo a ser processado, são fatores importantes que definem um esquema 

de refino de uma região.  

Propriedades físico-químicas dos diferentes tipos de petróleo têm considerável 

influência sobre os processos que serão aplicados para o refino do mesmo e afetam 

diretamente a gama de produtos que podem ser obtidos. Assim, nem todos os derivados 

podem ser produzidos a partir de qualquer tipo de petróleo. Da mesma forma, não existe 

um processo único de refino aplicável a todos os tipos de petróleo (TAVARES, 2005). 

Essas propriedades do petróleo a ser processado (matéria prima) não são permanentes, 

mas podem variar durante muito tempo. Por exemplo, o petróleo pode ter diferentes 

composições, mesmo sendo da mesma região que é extraído. As mudanças de processos 

podem ser modificadas, isso irá depender de questões financeiras ou as condições do 

mercado (produção e demanda) (LIMA, 2014). 

 

 Processamento do petróleo 
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O petróleo processado nas refinarias, tem como grande objetivo gerar produtos 

derivados. As refinarias tendem a ter seus processos diferenciados, definidos em sistemas 

de operações múltiplas. Esses processos compreendem etapas de separação, conversão e 

tratamento, que será utilizado de acordo com o tipo de petróleo bruto que será processado 

na planta de refino, sendo a destilação atmosférica considerada como operação essencial 

do processo. (CARDOSO, 2006). 

As refinarias também possuem uma grande importância devido a capacidade de 

remover impurezas presentes no petróleo bruto. A remoção dessas impurezas é de 

fundamental importância, pois ajuda a minimizar os impactos causados ao meio ambiente 

e, consequentemente, melhorar a qualidade dos produtos. (MARIANO, 2005). 

 

 Etapas do refino de petróleo 
 

O processo de refino é caracterizado por etapas complexas, que envolvem a 

passagem do produto por diversas unidades, seja de separação, conversão, tratamento e 

processos auxiliares, evidenciado na Tabela 1.1. (CARDOSO, 2006). 

 
Tabela 1.1: Processo de Refino 

Separação Conversão Tratamento 
Processos 

Auxiliares 

Destilação 

Atmosférica 
Viscoredução 

Dessalgação 

eletrostática 

Geração de 

hidrogênio 

Destilação a vácuo 
Craqueamento 

térmico 

Tratamento 

cáustico 

Recuperação de 

enxofre 

Estabilização de 

naftas 

Coqueamento 

retardado 
Tratamento merox Utilidades 

Extração de 

aromáticos 

Craqueamento 

catalítico 
Tratamento Bender - 

Desasfaltação a 

propano 

Hidrocraquemento 

(severo, 

moderado) 

Tratamento 

DEA/MEA 
- 
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Desaromatização a 

Furfural 
Reforma catalítica Hidrotratamento - 

Desparafinação a 

solvente 

Alquilação 

catalítica 
- - 

Adsorção de N-

parafinas 

Polimerização 

catalítica 
- - 

Fonte: adaptado de SZKLO; ULLER, 2008. 

 

2.3.1 Unidades de separação 
 

Essas unidades têm a finalidade de transformar o petróleo bruto em frações 

básicas, ou processar uma fração previamente produzida, no sentido de obter a partir dela 

um grupo específico de compostos. Os agentes responsáveis por estas operações são 

físicos, por ação de energia (na forma de modificações de temperatura e/ou pressão) ou 

de massa (na forma de relações de solubilidade na presença de solventes) sobre o petróleo 

ou suas frações (ABADIA, 2003). 

Nessa unidade, podem ser citados as principais formas de separação: Destilação 

atmosférica, Destilação a vácuo, Estabilização de naftas, Extração de aromáticos, 

Desasfaltação a propano, Desaromatização a Furfural, Desparafinação/Desoleificação a 

solvente, Desparafinação a solvente e Adsorção de N-parafinas.  

 

2.3.2 Unidades de conversão 
 

A unidades de conversão têm como objetivo principal transformar as frações 

pesadas do petróleo bruto em outras que de maior interesse econômico. Ao contrário dos 

processos de separação, possuem natureza química com reações de quebra, 

reagrupamento ou reestruturação molecular (MARIANO, 2005). 

As reações de conversão são amparadas por ação conjunta de temperatura e 

pressão sobre os cortes, sendo, geralmente, utilizado um agente – catalisador - para 

promover a reação. O processo de conversão pode ser classificado em dois grupos: 

catalíticos (presença do agente catalisador) e não catalíticos (ABADIA, 2003). 
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Os processos que estão envolvidos nas unidades de conversão são: Isomerização, 

Viscoredução, Coqueamento retardado, Hidrocraqueamento catalítico, Craqueamento 

catalítico, Craqueamento térmico, Alquilação catalítica, Reforma catalítica e 

Polimerização catalítica. 

 

2.3.3 Unidades de tratamento  
 

Essas unidades usam tratamentos químicos usados para eliminar ou modificar as 

propriedades indesejáveis associadas à presença de diversos contaminantes que o óleo 

bruto apresenta, com ênfase aos compostos oriundos que contêm compostos sulfurados, 

nitrogenados ou oxigenados, que promovem aumento no índice de poluição, corrosão. 

Tem como finalidade adequar os produtos dentro dos padrões de qualidade exigidos para 

sua comercialização (CARDOSO, 2006). 

São exemplos de processos de tratamento: Dessalgação eletrostática, 

Hidrotratamento, Tratamento caustico, Tratamento Bender, Tratamento Merox e 

Tratamento DEA/MEA. 

 

2.3.4 Processos auxiliares 
 

São processos que fornecem insumos à operação dos outros anteriormente 

citados, ou a tratar rejeitos desses mesmos processos. Incluem-se, neste grupo, a geração 

de Hidrogênio (onde o gás é fornecido às unidades de hidroprocessamento), a recuperação 

de Enxofre (a partir da queima do gás ácido rico em H2S) e as utilidades (vapor, água, 

energia elétrica, ar comprimido, distribuição de gás e óleo combustível, tratamento de 

efluentes e tocha), que, embora não sejam de fato unidades de processo, são 

imprescindíveis a eles (ABADIA, 2003). 

 

 Resíduos sólidos 
 

De acordo com a NBR 10004:2004 (ABNT,2004) são resíduos: resíduos nos 

estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Incluem-se, também, nesta 
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definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face 

à melhor tecnologia disponível. 

Os resíduos sólidos são classificados em três classes: Classe I – Perigosos; 

Classe II – Não perigosos; Classe II A – Não inertes; Classe II AB – Inertes - NBR 

10004:2004. (ABNT,2004). 

 

 Borra óleosa  
 

A borra oleosa – resíduo sólido – se caracteriza por é uma mistura de resíduos 

de petróleo, impurezas orgânicas, inorgânicas e água, gerada durante a exploração de 

petróleo e também na produção petroquímica. Esse resíduo contém não só uma 

quantidade significativa de resíduos de petróleo, mas também benzeno, fenol, antraceno, 

pireno e outras substâncias tóxicas. A grande geração e acumulo de borra, não apenas 

ocupa áreas de, mas também polui o solo, água e ar. Ela apresenta um grande número de 

agentes patogênicos, parasitas, cobre, zinco, crômio, mercúrio e outros metais pesados, 

sais, bifenilos policlorados (PCB), dioxinas, compostos radioativos e outros compostos 

perigosos persistentes. Se não for tratada de forma adequada, a borra não somente polui 

o meio ambiente, mas também pode ser um desperdício de recursos, caso não seja 

efetivamente tratado, para a recuperação de frações importantes de hidrocarbonetos 

(GUOLIN; MINGMING; TINGTING, 2011). 

Constituído de uma vasta mistura, a borra oleosa de petróleo apresenta: 15-50% 

de óleo, 30-85% de água e 5-46% de sólidos (LIANG; ZHAO; HOU,2017). A remediação 

efetiva de borra oleosa tem se tornado um problema a nível global, devido à sua natureza 

perigosa e seu crescente aumento em todo o mundo. Durante vários anos, foi desenvolvida 

uma variedade de métodos de tratamento desses resíduos, tais como landfarming, 

incineração, solidificação / estabilização, extração com solvente, tratamento com 

ultrassons, pirólise, fotocatálise, tratamento químico e biodegradação (HU; LI; ZENG, 

2013). 



10 
 

 
João Manuel Rêgo Silva, Junho/2017                                                                            

   

A produção de borra oleosa gerada pelos processos de refino de petróleo é 

dependente de muitas variáveis, como propriedades do petróleo bruto (densidade e 

viscosidade), esquema de processamento de refinaria, método armazenamento de 

petróleo e, mais importante, a capacidade de refino. De acordo com estudos da USEPA 

(United States Environmental Protection Agency), cada refinaria nos Estados Unidos 

produz uma média anual de 30.000 toneladas de borra oleosas. Na China, a produção 

anual de borra é estimada em 3 milhões de toneladas. Geralmente, uma grande capacidade 

de refino está associada a uma maior quantidade de produção de borras oleosas. Estima-

se que uma tonelada de resíduos de borras oleosas é gerada para cada 500 toneladas de 

petróleo bruto processado, e estima-se que mais de 60 milhões de toneladas de borra 

oleosa podem ser produzidas anualmente e mais de 1 bilhão de toneladas dessa borra 

acumulada em todo o mundo. Estima-se, também que a quantidade total de produção de 

borras oleosas continuem a aumentar a procura crescente de produtos petrolíferos 

refinados a nível mundial (HU; LI; ZENG, 2013). 

 

2.5.1 Disposição  
 

Com uma composição vasta em compostos perigosos, faz com que a deposição 

da borra oleosa seja um grave problema para indústria petrolífera. 

 Por muito tempo, por não existir legislação que explanasse como as borras 

oleosas deveriam ser tratadas, as principais disposições desses resíduos foram o descarte 

em trincheiras, valas, acondicionadas em tanques, tambores ou dispostas em aterros, de 

forma praticamente aleatória, mesmo em países desenvolvidos. Esses locais de deposito, 

ao passar dos anos, tornaram-se o principal foco de contaminação do solo e, 

posteriormente, devido a liquefação da borra e a percolação e infiltração das águas 

pluviais, acarretou na sua migração e de seus contaminantes para o lençol freático. As 

principais contaminações originadas são de hidrocarbonetos alifáticos (TPH), 

hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA) e BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) 

(Carmo, 2003). 

Geralmente, uma estratégia para a gestão de resíduos de lamas borras oleosas 

devem ser tomadas. Esta estratégia está dividida em três camadas. Isto inclui, (1) 

empregar tecnologias para reduzir a quantidade de produção de borras; (2) recuperação e 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
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de combustível valioso; (3) a eliminação dos resíduos irrecuperáveis quando nenhuma 

das duas primeiras camadas forem aplicáveis. A primeira camada é para evitar a geração 

de borra oleosa e reduzir o seu volume de produção, enquanto os próximos dois níveis 

estão mais reluzentes com o tratamento eficaz da borra. Uma variedade de métodos foi 

desenvolvida para o tratamento de borras oleosas, como discutido abaixo na Figura 2.1 

(HU; LI; ZENG, 2013).  

 

Figura 2.1: Visão geral dos métodos de tratamentos de borra oleosa. 

 
Fonte: adaptado de HU; LI; ZENG, 2013. 

 

Os aterros industriais ou landfillings são áreas impermeabilizadas são 

construídos visando deposição de resíduos em células ou módulos, consistindo em uma 

forma de disposição no solo que, fundamentada em critérios de engenharia e normas 

operacionais especificas, objetivando garantir um armazenamento confiável, no que tange 

a poluição ambiental e a proteção à saúde pública, além de serem as mais baratas entre 

outras técnicas conhecidas, mesmo exigindo uma grande área para serem implantados. 

Todavia, para alguns tipos de resíduos industriais, essa técnica torna-se restrita mediante 

a necessidade de eles passarem antes por um pé-tratamento para depois irem ao 
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aterramento, quando nenhuma outra técnica de reuso ou reciclagem aplica-se a eles 

(GUIMARÃES, 2007).  

Devido a necessidade de grandes espaços físicos e por não impedirem totalmente 

o risco de contaminação, consequentemente, dos lençóis freáticos, esse tipo de tratamento 

para borra oleosa, no Brasil, é pouco indicado. 

No Brasil, assim como em alguns países europeus, o tratamento da borra oleosa 

é realizado por landfarming (Figura 2.2), que consiste em um sistema de tratamento 

biológico de resíduos misturados e dispostos na superfície do solo, em áreas preparadas 

e aradas para remediação de compostos orgânicos. O processo se dá via oxidação 

completa por microrganismos aeróbicos, os quais promovem a biodegradação dos 

resíduos oleosos (GUIMARÃES, 2007).  

A incineração é uma das alternativas mais empregadas para a destruição dos 

componentes perigosos de resíduos sólidos de características orgânicas. Entretanto, essa 

técnica não constitui uma forma absoluta e definitiva de eliminação de resíduos perigosos, 

pois, durante sua queima, muitos resíduos liberam gases extremamente tóxicos para o 

meio ambiente, exigindo a construção de equipamentos de lavagem dos gases associados 

ao incinerador (MARIANO, 2005). 

 

Figura 2.2: Tratamento da borra oleosa realizado por landfarming. 

 
 

Fonte: UNESP. 
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A reciclagem é a opção ambiental mais desejável para o tratamento de borras 

oleosas, uma vez que permite à indústria do petróleo reutilizar óleo de valor agregado 

para reprocessamento e reformulação ou recuperação de energia. Além disso, a 

reciclagem de borras oleosas pode reduzir o volume de resíduos perigosos fora da zona 

industrial, evitar a extensão da contaminação e diminuir o uso de recursos energéticos 

não renováveis. De acordo com a API (1989) (Operations, American Petroleum Institute), 

a principal consideração ambiental na manipulação de borras oleosas deve ser a 

maximização da recuperação de hidrocarbonetos. Foi relatado que nos EUA, mais de 80% 

dos resíduos de PHCs gerados dentro de uma refinaria são reciclados, sendo que os 20% 

restantes são gerenciados por algum método de descarte aceitável API (2010). Em geral, 

as borras oleosas contêm alta concentração (> 50%) de petróleo e uma concentração 

relativamente baixa de sólidos (<30%) são preferíveis a serem recicladas. Outros estudos 

sugeriram que as borras oleosas, mesmo contendo um teor de óleo relativamente baixo (> 

10%) ainda merecem um tratamento de recuperação de óleo (HU; LI; ZENG, 2013). 

 

 Zeólitas 
 

As Zeólitas são denominadas, também, como peneiras moleculares, são 

aluminossilicatos cristalinos formados por canais e cavidades ordenados e interligados. 

Geralmente são utilizados como catalisadores de forma seletiva, adsorventes e trocadores 

iônicos. Na indústria petrolífera, no processo de refino de petróleo e petroquímica, as 

zeólitas são amplamente utilizadas como catalisadores para craqueamento, 

hidrocraqueamento, isomerização, alquilação e reações de reforma catalíticas (GUO et 

al., 2005). As zeólitas foram, primeiramente, descobertas por Axel Fredrik Cronstedt 

(1722–1765) – Mineralogista suéco (COLELLA; GUALTIERI, 2007). 

Esses materiais apresentam estrutura cristalina, podendo ser encontrados na 

natureza ou sintetizados em laboratório e apresentam características comuns. Apresentam 

uma estrutura por combinações tridimensionais de tetraedros T(O4), onde T representa 

atómos de silício ou Alumínio, ligados através do compartilhamento de tomos de 

oxigênio, SiO4 e AlO4. Os átomos de silício e alumínio ocupam o centro dos tetraedros e 

os de oxigêno os vértices. Após a incorporação do Al na rede estrutural, a rede fica 

carregada negativamente, pois o Al apresenta carga 3+, desta forma, se faz necessário 

equilibrar cada tetraedro de AlO4 com uma carga positiva, requerendo, então, a presença 
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de cátions de compensação (M+), exemplificado na Figura 2.3. Estes cátions podem ser 

inorgânicos (Na+, K+, Ca2+, etc.) ou cátions orgânicos, que se encontrarão dentro da 

estrutura, mantendo a rede neutra (LOBO, 2003). 

O termo zeólita tem sido expandido para englobar outros materiais microporosos 

inorgânicos, através da substituição isomórfica dos átomos de Si e Al, baseados nas 

unidades de construção tetraédrica primária (T = B, P, Fe, Ga, Ge, Be). Qualquer rede 

tridimensional onde seja composta por átomos coordenados de forma tetraédrica e com 

uma densidade estrutural entre 19 e 21 átomos de oxigênio coordenados tetraedricamente 

por 1000Å3 podem ser considerados como sendo materiais semelhantes ás zeólitas. 

(BAERLOCHER; MCCUSKER; OLSON, 2007) 

Esse tipo de estrutura microporosa faz com que as zeólitas apresentem elevada 

área superficial e se diferenciem de outros sólidos porosos por impedir o acesso, ao seu 

interior, de moléculas maiores que a dimensão de seus poros, daí a propriedade que 

originou o termo peneira molecular (MARTINS; CARDOSO, 2006).  

 

Devido a substituições isomórficas que podem ocorrer na armação estrutural a 

fórmula da cela unitária de uma zeólitas pode ser descrita como: 

 
𝑀𝑀𝑥𝑥/𝑛𝑛 [ (𝐴𝐴𝐴𝐴O2)𝑥𝑥 . (𝑆𝑆𝑆𝑆O2)𝑦𝑦]. 𝑤𝑤𝑤𝑤2O 

 
Onde: 
 
 M: representará o cátion de compensação da carga negativa gerada pelo alumínio 
tetracoordenado;  
 
n: representa a valência do cátion; 
 
w: representa  o número de moléculas de água; 
 
(x+y) representa o número de tetraedros por cela unitária. 
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Figura 2.3: Ilustração das unidades básicas na estrutura de zeólitas e o cátion (M+) compensando a 

carga negativa gerada ao redor do átomo de Al. 

 
Fonte: adaptado de MARTINS; CARDOSO, 2006. 

 

As zeólitas possuem cavidades ou poros, que confere a estes materiais uma 

estrutura interna muito grande em relação à superfície externa (BIESEKI, 2012). 

Geralmente, classificadas para aplicações devido ao tamanho dos poros da estrutura 

cristalina. Sendo a abertura dos poros relacionadas com o número de tetraedros T que 

formam essa estrutura. Estes poros são ocupados por moléculas de água presente na 

síntese e também por cátions solvatados. A água e cátions podem ser removidos por 

processos térmicos ou químicos. Após processos térmicos ou químicos, os espaços 

intracristalinos nas zeólitas é mantido e consequentemente sua estrutura, isto não acontece 

com outros materiais porosos hidratados, como o CaSO4 (PAYRA; DUTTA, 2003). 

A entrada de íons ou moléculas no espaço intercristalino dos canais e cavidades 

será delimitada pelo tamanho de poros. Onde moléculas com dimensões maiores que a 

abertura do poro não poderão adentrar no espaço intercristalino, desde que a abertura de 

seus poros tenha, pelo menos, oito átomos T (T = Si ou Al) e oxigênio, definidos pelo 

número de átomos T (8, 10, 12 e 14 átomos) presentes nas aberturas dos poros 

(GUISNET; RIBEIRO, 2004), como mostrado na Tabela 1.2. O tamanho de abertura dos 

poros é dependente da quantidade de átomos de oxigênio presentes nos anéis por onde as 

moléculas ou íons tem acesso ao interior da zeólita. (PACE; RENDÓN; FUENTES, 

2000). Na Figura 2.4 é apresentado a classificação de algumas zeólitas, de acordo com o 

tamanho de poros. 
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Tabela 1.2: Classificação dos microporos das Zeólitas. 

Tipo de microporo Número de átomos T na 

abertura 

Diâmetro de microporo 

(Å) 

Pequeno 8 3 a 5 

Médio 10 4,5 a 6 

Grande 12 6 a 8 

Super grandes 14 7 a 10 

Fonte: adaptado de GUISNET; RIBEIRO, 2004. 

 

 
Figura 2.4: Classificação de algumas estruturas zeóliticas de acordo com o tamanho da abertura de 

poro. 

 
Fonte adaptado de: PAYRA; DUTTA, 2003. 

  Hoje, apenas a topologia da estrutura é o que define a classificação das zeólitas, 

sem relacionar a relação Si/Al, os cátions e as moléculas de água presentes nos canais 

zeolíticos (RIGO, 2013). A formação dessas estruturas pode ser visualizada através de 

unidades estruturais comuns ou unidades secundárias de construção (SBU), originadas 

pela união dos tetraedros (PACE; RENDÓN; FUENTES, 2000). As unidades de 

construção secundária (Secondary Building Unit-SBU) contêm até 16T- átomos, tendo-

se a formação de anéis simples ou duplos de quatro, seis ou oito tetraedros (S4R, D4R, 

S6R, D6R, S8R, D8R) (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Unidades de construção secundária. 

 

 
Fonte: adaptado de MEIER; OLSON, 1992. 

 

2.6.1 A Zeólita FAU  
 

Esses tipos de materiais encontram-se divididas em duas classes: as zeólitas X 

que possui uma razão Si/Al com valores entre 1,0 e 1,5 e as zeólitas Y – proporção maior 

de sílica – com razão Si/Al superior a 1,5. 

A estrutura cristalina da faujasita, natural ou sintética, é formada pela união de 

dois tipos de poliedros: um prisma hexagonal e um octaedro truncado denominado por 

cavidade sodalita. As faces hexagonais da cavidade sodalita são ligadas entre si através 

dos prismas hexagonais, formando assim uma super-cavidade, cujo diâmetro interno é 

aproximadamente igual a 12,40 Å e o diâmetro do poro de entrada de 7,40 Å. A 

combinação dessas duas cavidades dá origem a estrutura tridimensional, mostrada na 

Figura 2.6 (GIANETTO,1989; BRECK, 1974; FRISING; LEFLAIVE,2008). 

 

 

 



18 
 

 
João Manuel Rêgo Silva, Junho/2017                                                                            

   

Figura 2.6: Diagrama esquemático da Zeólita faujasita 

 

 
 

Fonte: adaptado de NAKANO et al., 2006; GIANETTO, 1989. 
 

De acordo com Giannetto et al. (2000) quando se encontram na forma sódica e 

hidratada e dependendo da relação Si/Al, apresentam parâmetro de célula unitária 

variável de 24,18 a 25,0 Å. A célula unitária apresenta 192 tetraedros (Si,Al)O4, sendo 

ordenada em um sistema cúbico cristalino (LUTZ, 2014). A zeólita Y mostra estrutura 

tridimensional com poros perpendiculares entre si no plano x, y, e z. Construída a partir 

de caixa sódalitas com estrutura cúbica cristalina, possuindo poros característicos de 7,4 

Å. Além disso, ele pode ser caracterizado pela sua razão de sílica e alumina de (4 a 6) 

(AHMEDZEKI; YILMAZ; BAN, 2016).  

 

2.6.2 Síntese de zeólitas 
 

Com o objetivo de controlar os processos de síntese e obter zeólitas com 

propriedades predefinidas, foram realizados estudos significativos, a fim de se ter uma 

maior compreensão do processo de cristalização desses materiais, tal como à influência 

de numerosas variáveis e seu impacto nas propriedades físico-químicas do produto final. 

Entre o número de fatores que controlam a síntese de zeólitas, os mais importantes a 

serem considerados estão divididos em dois grupos - parâmetros químicos e físicos, 

ilustrado na Figura 2.7.  
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Figura 2.7: Principais parâmetros que regem a síntese de Zeólitas. 

 

 
 

Fonte: adaptado de ZAAROUR et al.,2014 
 

A síntese hidrotérmica de zeólitas pode ser descrita da seguinte forma (CUNDY; 

COX, 2005): 

I. Os reagentes amorfos, contendo sílica e alumina são misturados juntamente com 

uma fonte de cátions, comumente em meio básico (pH elevado). 

II. A mistura reacional aquosa é aquecida, geralmente, com temperaturas superiores 

a 100 ° C, numa autoclave selada. 

III. Após certo período de aquecimento, os reagentes, ainda, permanecem amorfos. 

IV. Após o período de indução com a temperatura de II, já pode ser detectado produtos 

cristalinos; 

V. Ao passar o período de cristalização, o material amorfo é transformado em 

material cristalino, que serão recuperados por filtração, lavagem e secagem.  



20 
 

 
João Manuel Rêgo Silva, Junho/2017                                                                            

   

Um esquema sobre a síntese hidrotérmica de zeólitas é exibida na Figura 2.8  

 

Figura 2.8: Síntese hidrotérmica de Zeólitas. 
 

 
Fonte: adaptado de CUNDY; COX, 2005. 

 

2.6.3 Troca iônica 
 

 A troca iônica é uma propriedade das zeólitas associada à presença dos cátions 

que compensam a carga negativa relacionada aos tetraedros [AlO4]- estruturais. Estudos 

relacionados a tal propriedade têm sido conduzidos com as zeólitas FAU do tipo X e Y 

trocadas com cátions de metilamônio, contendo diferentes grupos metila. (VICENTE; 

LIMA; CARDOSO, 2016). Essa propriedade é gerada pela substituição dos cátions 

alcalinos e alcalinos terrosos por prótons, que se ligam fracamente aos átomos de oxigênio 

(ligados aos átomos de silício e alumínio), gerando grupos hidroxila ligados em ponte 

(sítios ácidos de Brönsted) mostrados na Figura 2.9 (GRECCO; RANGEL, 2013). 

A troca iônica pode ser aplicada para introduzir H+ ou íons metálicos (Pt2+, Cu2+, 

Co2+, Fe2+), não na rede estrutural, mas nas posições de balanceamento de carga. Com 

isso, a zeólita apresentará atividade catalítica para reações de craqueamento, alquilação, 

isomerização e hidrogenação/desihidrogenação (WEITKAMP, 2000). 
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A presença do átomo de Alumínio, em seu estado trivalente, gera uma carga 

negativa na rede da zeólita, o qual é balanceada por cátions trocáveis, definidos como 

“cátions de compensação” ou “contracátions”. Através de um simples processo de troca 

iônica, seja completa ou parcial. Na estrutura zeolítica, a quantidade de alumínio na rede 

é inversamente proporcional à razão Sílica/Alumina (SAR), e diretamente proporcional à 

capacidade de troca catiônica (CTC) (LIMA, 2016). 

Uma das propriedades fundamentais das zeólitas, é a capacidade de trocar seus 

cátions por outros íons, sem alteração de sua estrutura. No entanto, a substituição 

isomórfica dos cátions proporciona modificações pertinentes da estabilidade térmica e 

capacidade de adsorção destes materiais (BRAGA; MORGON, 2007). 

 

Figura 2.9: Etapas de troca iônica para a geração de acidez de Brønsted e desidratação para geração de 

acidez de Lewis: (a) troca do íon sódio pelo íon amônio; (b) decomposição do íon amônio com 

liberação do amoníaco e geração do sítio ácido de Brønsted; (c) desidratação de sítio ácido de Brønsted 

para geração de sítio ácido de Lewis 

 
. 

Fonte: MORENO; RAJAGOPAL, 2009. 
 

2.6.4 Acidez da Zeólita 
 

Os catalisadores são frequentemente utilizados pelas suas propriedades ácidas. 

Os centros ácidos são classificados em duas categorias: centros de Brõnstéd (protónicos) 

e centros de Lewis (capazes de aceitar um par de elétrons). Apenas os centros protónicos 
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são ativos em catálise ácida, mas os centros ácidos de Lewis podem desempenhar um 

papel relevante, por exemplo, aumentando à força ácida dos centros protónicos. 

(GUISNET; RIBEIRO, 2004). 

As zeólitas constituídas apenas por unidades SiO4 são neutras, mas quando um 

átomo Si4+ é isomorficamente substituído pelo cátion trivalente Al3+, na unidade 

tetraédrica TO4  resultam uma rede de carga negativa, que é balanceada por um contra íon 

(por exemplo: H+, NH4
+, Na+, etc.). O sítio ácido de Brønsted nas zeólitas caracteriza-se, 

particularmente, pela ligação entre o próton e o átomo de oxigênio, em que este está 

conectado, também, aos átomos vizinhos silício e alumínio [O-Al-OH-Si-O], originando 

sítios hidroxila (PIETERSE, 1999). 

 

 Principais técnicas utilizadas na caracterização da zeólita 
 

2.7.1 Difração de raios-x (DRX)  
 

A difração de raios X é um fenômeno físico, onde ocorre o espalhamento da 

radiação eletromagnética em sítios espalhadores, os que possuem um espaçamento da 

mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação. Os raios X 

compreendem um intervalo de comprimento de onda curto, cerca de 10-5 a 100 Å, 

produzida pela desaceleração de elétrons de alta energia ou pela transição eletrônica de 

elétrons dos orbitais internos dos átomos. 

A técnica consiste no resultado de interferências construtivas e destrutivas dos 

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

interação do vetor elétrico da radiação com os elétrons do cristal (HOLLER; SKOOG; 

CROUCH, 2009). Ao ser incidido um feixe de raios X na superfície de um cristal a um 

ângulo θ, partes destes raios são espalhados pela camada de átomos na superfície, a outra 

parte penetra nas camadas de átomos posteriores, com distâncias interplanares d do 

cristal, ocasionando sucessivos espalhamentos, conforme é mostrado na Figura 2.10. O 

espalhamento ocorre como um resultado da interação da radiação com átomos localizados 

em O, P e R.  
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Figura 2.10: Difração de raios-x. 

 

 
 

Fonte: adaptado de HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009. 

 

Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições 

para que ocorra a difração de raios X (interferência construtiva ou na mesma fase) vão 

depender da diferença do caminho percorrido pelos raios X e o comprimento de onda da 

radiação incidente.  

Esta condição é expressa pela lei de Bragg, na qual é representada pela equação 2.1. 

                                                        nλ = 2d. senθ                                                        (2.1)                                                                                                                      

Onde λ corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente, “n” é a 

ordem de reflexão [n = (1, 2, 3, ...) ], “d” é a distância interplanar para o conjunto de 

planos cristalográficos hkl, denominados (índice de Miller), referentes aos eixos (X, Y e 

Z) da estrutura cristalina, e θ é o ângulo de incidência dos raios X (medido entre o feixe 

incidente e os planos cristalinos).  

Esta técnica é bastante utilizada, e tem como objetivo estudar as propriedades de 

um material, podendo determinar: 

• Identificação das fases presentes pela posição dos picos no difratograma; 
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• Tamanho dos cristalitos; 

• dimensão da célula unitária; 

• nível de cristalinidade; 

• presença de material amorfo; 

• tensões na estrutura (falhas de empilhamento, deslocamentos). 

A faixa de obtenção de difratogramas de um sólido sintetizado (zeólitas) é 

geralmente obtido na faixa de 2θ = 5 a 40º, pois é nesta faixa onde aparecem os picos 

mais intensos e característicos das estruturas zeoltíticas formadas. Acima de 40º os picos 

têm pouca intensidade e conforme a cristalinidade da amostra pode não ser possível 

observá-los. (SZOSTAK, 1989). 

 

2.7.2 Termogravimetria / Termogravimetria derivada (TG/DTG) 
 

A termogrivimetria (TG) é uma técnica baseada na medição mássica de um 

composto em função da temperatura, ou seja, nessa técnica é acompanhado a variação 

mássica de um dado material através de um aquecimento controlado. A medição da massa 

se dá por uma termobalança, sob atmosfera dinâmica de gás inerte ou oxidante.  

As curvas termogravimétricas fornecem informações empíricas relevantes, 

referentes à composição da amostra inicial, tais como: estabilidade térmica, composição 

de qualquer composto intermediário que pode ser formado e composição do resíduo 

resultante. Estas informações são resultantes da eliminação de produtos voláteis oriundos 

da amostra inicial, a partir de algum processo físico ou químico (MOTHÉ; AZEVEDO, 

2009). 

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

quantidade de amostra para os ensaios, apresenta variedade de resultados em um único 

gráfico, não exige preparo da amostra), e sua aplicabilidade ocorre em diversas áreas: 

alimentícia, farmacêutica, catálise, petroquímica, de polímeros, dentre outras (MOTHÉ; 

AZEVEDO, 2009; LIU ET AL., 2000).  

Através da primeira derivada (DTG), é possível visualizar com mais precisão os 

eventos que estão ocorrendo, visto que algumas perdas de massa acontecem em 

temperaturas muito próximas, onde tais eventos não seriam bem identificados, usando 

apenas as curvas TG, como mostra a Figura 2.11. 
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Figura 2.11: Representação das curvas TG e DTG. 

 

 
Fonte: MOTHÉ; AZEVEDO, 2002. 

 

 

2.7.3 Infravermelho por transformada de fourrier (FTIR) 
 

A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) é uma 

técnica de análise que obtém o espectro infravermelho mais rapidamente. Em vez de 

coletar os dados variando-se a frequência da luz infravermelha monocromática, a luz IV 

(com todos os comprimentos de onda da faixa usada) é guiada através de um 

interferômetro. Depois de passar pela amostra o sinal medido é o interferograma. 

Realizando-se uma transformada de Fourier no sinal, resultando em um espectro idêntico 

ao da espectroscopia IV convencional (dispersiva) (RIGO, 2013). 

A região espectral do infravermelho (IV) compreende a radiação com número 

de onda (ν) que varia de cerca de 12.800 a 10-1. O espectro IV é usualmente subdividido 

em três regiões, denominadas de IV – próximo, IV – médio, IV – distante, de acordo com 

os tipos de aplicações e de instrumentação (LIMA, 2015). 

Durante as vibrações, as ligações covalentes se comportam como se fossem 

pequenas molas unindo os átomos. Essas vibrações são quantizadas e, quando ocorrem, 
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os compostos presentes no material absorvem energia IV em certas regiões do espectro, 

onde as ligações acabam sofrendo várias deformações, e ao retornarem ao estado original, 

liberam energia, que é detectada pelo espectrômetro (LIMA, 2011). 

As bandas observadas no infravermelho o foram classificadas em duas 

categorias principais, bandas devido às vibrações internas do tetraedro TO4 (T = Si ou Al) 

e vibrações externas de ligações tetraédricas, por exemplo, em anéis duplos (como em 

Zeólitas do tipo A, X, Y) ou aberturas de poros (como, por exemplo, em mordenita). Isso 

está ilustrado na Figura 2.12, onde as vibrações internas de tetraedros são indicadas por 

linhas contínuas (1), enquanto que as vibrações de ligação externa são indicadas por 

linhas tracejadas (2) (FLANIGEN; KHATAMI; SZYMANSKI, 1971). Na Tabela 2.1 

estão listadas algumas atribuições observadas no infravermelho para as estruturas 

zeolíticas. 

 

Figura 2.12: Vibrações da rede da Zeólita Y. 

 
Fonte: Adaptado de FLANIGEN; KHATAMI; SZYMANSKI, 1971. 
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Tabela 2.1: Tipos de vibrações no IV – médio para zeólitas. 

Tipos de Vibração ν (cm-1) 

Interna aos Tetraedros  

Estiramento assimétrico 1250 – 950 

Estiramento simétrico 720 – 650 

Ligações TO (T = Si ou Al) 420 – 500 

Externa aos Tetraedros  

Anel duplo 650 – 500 

Abertura do poro 300 – 420 

Estiramento assimétrico 1050 – 1150 

Estiramento simétrico 750 – 820 

Fonte: FLANIGEN; KHATAMI; SZYMANSKI, 1971. 

 

 

2.7.4 Microscopia eletrônica de varredura 
 

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de elétrons 

por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 kV. Essa variação de voltagem permite 

a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o aquecimento do filamento. A 

parte positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente 

os elétrons gerados, o que resulta numa aceleração em direção ao eletrodo positivo (MEV, 

2017). 

Segundo Maliska (2011), na microscopia eletrônica de varredura os sinais de 

maior interesse para a formação da imagem são os elétrons secundários e os 

retroespalhados. A medida que o feixe de elétrons primários vai varrendo a amostra estes 

sinais vão sofrendo modificações de acordo com as variações da superfície. Os elétrons 

secundários fornecem imagem de topografia da superfície da amostra e são os 

responsáveis pela obtenção das imagens de alta resolução, já os retroespalhados fornecem 

imagem característica de variação de composição. Uma vantagem do MEV em relação 

ao microscópio ótico é sua alta resolução, na ordem de 1 a 5 nm (10 a 50 Å) enquanto 

que no ótico é de 0,5 μm. 
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A elevada profundidade de foco (imagem com aparência tridimensional) e a 

possibilidade de combinar a análise microestrutural com a microanálise química são 

fatores que em muito contribuem para o amplo uso desta técnica.  

O objetivo de uma análise de MEV para o campo da catálise é adquirir 

informações morfológicas e topográficas sobre as superfícies dos sólidos, abrangendo a 

identificação de diferentes compostos presentes na superfície e a sua dispersão (MA; 

BANDO; KURASHIMA, 2001). 
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3 Materiais e métodos 
 

Este capítulo refere-se ao desenvolvimento da metodologia experimental 

adotada para a realização desse estudo, onde serão apresentadas as descrições dos 

principais métodos e procedimentos experimentais usados nas etapas na síntese do 

catalisador, caracterização e teste catalítico utilizando o resíduo: Borra oleosa de petróleo. 

 

 Síntese da Zeólita Faujasita Nanométrica 
 

A zeólita NaY foi preparada utilizando o método de síntese hidrotérmica. Esta 

metodologia foi baseada em (GINTER; BELL; RADKE, 1992), com a seguinte 

composição de gel final:  

4,62 Na2O : Al2O3 : 10 SiO2  : 180 H2O 

 A preparação do gel de sementes foi realizada, primeiramente, fazendo 

uma mistura de 6,650 g de água com 1,382 g de hidróxido de sódio e 0,70 

g de aluminato de sódio, até ficar totalmente dissolvido. Logo após, foi 

adicionado 7,573 g de silicato de sódio, sob agitação na mistura anterior, 

por 10 minutos.  O gel com sementes foi deixado sob envelhecimento por 

24 h.  

 

 A preparação do gel de alimentação foi realizada, primeiramente, fazendo 

uma mistura de 43,656 g de água com 0,0476 g de hidróxido de sódio e 

4,363 g de aluminato de sódio, até ficar totalmente dissolvido. Logo após, 

foi adicionado 47,476 g de silicato de sódio. Essa mistura permaneceu sob 

agitação em um dispersor com 1300 RPM, até formar uma espuma 

completamente homogênea.  

 

 A preparação do gel final foi realizada adicionando-se 5,5 g do gel com 

sementes ao gel de alimentação. A mistura total permaneceu em repouso 

por 24 horas à temperatura ambiente, para o envelhecimento. Em seguida, 

o gel obtido foi colocado numa autoclave de aço inoxidável e levado para 
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a estufa, onde permaneceu por 24 h a uma temperatura de 100 ºC para o 

tratamento hidrotérmico.  

 

 Após o tratamento hidrotérmico, a amostra foi retirada da estufa, filtrada 

a vácuo e lavada com água destilada. O sólido úmido foi então levado à 

estufa para o processo de secagem a uma temperatura de 100 ºC por um 

período de 24 horas. Após esse processo a amostra foi triturada em um 

almofariz para posterior calcinação a 500 oC e caracterização.  

Um fluxograma do processo de síntese é mostrado na figura 3.1 à seguir: 

Figura 3.1: Fluxograma da síntese de Zeólita. 
 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Análise térmica dos materiais sintetizados 
 

A termogravimetria - TG/DTG - do material foi realizado em um equipamento 

METTLER TOLEDO TGA/SDTA 851, com razão de aquecimento de 10 °C/min, 

partindo da temperatura ambiente (25ºC) até 900 °C, utilizando atmosfera dinâmica de 

nitrogênio, com vazão de 25 mL/min, cadinhos de alumina de 150 μL e aproximadamente 

9 a 10 mg de amostra.  

Através dessa análise foi possível determinar a melhor temperatura de calcinação 

para eliminar possíveis contaminantes, como também a água fisissorvida e presente nos 

poros do catalisador. 

 

 Tratamento térmico (Calcinação) 
 

O tratamento térmico (calcinação) foi realizado em um forno mufla, em um 

sistema com suporte horizontal de vidro borossilicato, no qual foi inserido 10g da amostra 

sintetizada.  

As zeólitas foram secas em estufa a 120º C por 12 horas para remoção da umidade, 

e em seguida foram submetidas a um tratamento térmico.  

A amostra foi submetida inicialmente a uma rampa de aquecimento de 10º C/ 

min-1, partindo da temperatura ambiente até atingir 500º C, por 3 horas, sob fluxo de ar 

sintético a uma vazão de 100 mL/min-1, como mostra a Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Diagrama esquemático do sistema de calcinação das Zeólitas. 
 

 
Fonte: adaptado de CALDEIRA, 2011. 

 

 

 Troca iônica 
 

O processo de troca iônica consiste na substituição dos cátions Na+, íons que 

equilibram a carga da estrutura de rede da zeólita, por cátions NH4
+ que continuam a 

compensar a mesma carga e após tratamento térmico decompõem-se em NH3(g) deixando 

um próton H+ ligado à estrutura, transformando-a em sua forma protonada (H-Y).  

A partir da zeólita Y em sua forma sódica (Na-Y), no estado sólido seco e 

calcinado foi possível realizar a troca iônica em um sistema de refluxo, com solução 0,6M 

de Cloreto de amônio (NH4Cl), conforme mostrado na Figura 3.3. 

 
Figura 3.3: Esquema da reação de troca iônica na zeólita NaY. 

 
Fonte: CALDEIRA, 2011. 

 

O procedimento para realização da troca iônica é descrito nas seguintes etapas: 
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1) Adicionar uma quantidade de amostra (cerca de 2g) previamente 

calcinada e seca em um balão de fundo chato de 250 mL; 

2) Adicionar aproximadamente 200 mL de solução 0,6 M de NH4Cl; 

3) Aquecer a 80ºC, e manter sob forte agitação por 2 horas utilizando um 

sistema de refluxo (Figura 3.4); 

4) Filtrar a vácuo, lavando o sólido com cerca de 1 litro de água destilada a 

80 ºC para remover os íons amônio (NH4 +) não trocados e os íons cloreto 

(Cl-); 

5) Secar o sólido filtrado em estufa a 120ºC por 12 horas. 

 
 

Figura 3.4: Representação do sistema de refluxo na troca iônica. 

 
 

Fonte: CALDEIRA, 2011. 
 

Após processo de troca iônica, a zeólita Y encontra-se em seu estado amoniacal 

(NH4-Y). A partir disso, faz-se necessário posterior tratamento térmico, onde a amostra 

foi aquecida da temperatura ambiente até 500 ºC com uma rampa de aquecimento de 10ºC 

min-1, em atmosfera de ar sintético com vazão de 100 mL min-1. Após atingir 500ºC, 

manteve-se o sistema nestas condições por 3 horas. Este processo de calcinação possui a 
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finalidade de decompor os íons NH4
+ ligados na estrutura da zeólita liberando NH3(g) e 

um H+, conforme esquema representado na Figura 3.5. Este próton originado da 

decomposição do íon amônio se liga aos oxigênios próximos do alumínio estrutural 

gerando um sítio ácido de Brönsted, tornando a superfície da zeólita ácida (ARAUJO et 

al.,2005). 

 
 

Figura 3.5: Esquema da reação de decomposição sob tratamento térmico. 

 
 

Fonte: CALDEIRA, 2011. 
 

 Caracterização das zeólitas 
 

3.5.1 Difração de Raios X (DRX) 
 

As amostras NaY e HY foram analisadas por difração de raios X (DRX) com o 

intuito de verificar a formação da estrutura microporosa. 

Após processo de cristalização hidrotérmica, os difratogramas de raios-X das 

zeólitas são necessários para identificação da estrutura cristalina e de fases contaminantes 

em comparação com a literatura (IZA – Internacional Zeolite Association). Como 

também, a obtenção dos difratogramas de raios-X após cada processo (Troca Iônica e 

Tratamentos Térmicos) é importante na verificação da integridade das estruturas das 

zeólitas. 

Para todas as amostras, a caracterização foi realizada através do método do pó 

em um equipamento da Bruker, eco D8 ADVANCE, utilizando fonte de radiações CuKα 

e filtro de Ni, com uma voltagem e corrente do tubo de 40 kV e corrente de 25 mA, 

respectivamente. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 3-70 graus, com incremento 

de 0,02º. 
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Através da equação de Scherrer foi possível determinar o tamanho médio dos 

cristalitos do material sintetizado, analisando o DRX, a partir dos picos característicos da 

estrutura de uma zeólita Y na forma sódica-NaY, referentes aos índices de Miller [(111), 

(220), (331), (311), (440), (533), (642), (555)] (TREACY; HIGGINS, 2001), e foram 

calculadas pela equação 3.1. 

 

                                                           𝐷𝐷 = 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽

                                                                           (3.1) 

  

Onde:  

D: tamanho médio dos cristalinos 

K: fator de forma, relacionado com a forma do cristalito, normalmente com o valor de 0,9 

para cristais esféricos com células cúbicas unitárias; 

λ: Comprimento de onda do raio-X; 

β: largura da metade do pico de difração; 

θ: ângulo de Bragg. 

 

3.5.2 Espectroscopia na região do infravermelho 
 

A análise de Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR) foi executada em todas as zeólitas Y, com o objetivo de estudar a 

superfície do material, proporcionando a determinação de grupos funcionais contidos em 

sua estrutura. Os espectros de absorção foram obtidos na região do infravermelho médio 

de 400 a 4000 cm-1 em um espectrofotômetro da SHIMADZU modelo RAffinity-

1 Fourier Tranform Infrared Spectrophotometer. Para análise, as amostras foram 

preparadas usando KBr como agente dispersante, em proporções de concentração de 

aproximadamente 1 mg de amostra com uma quantidade suficiente de KBr para se atingir 

a concentração de 1% em massa. Em seguida, a mistura foi homogeneizada em um 

almofariz, submetida a uma pressão de 4,5 t*cm-2, por 3 minutos, para obtenção das 

pastilhas a serem analisadas. 
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3.5.3 MEV 
 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos catalisadores 

foram realizadas em um equipamento Philipps modelo XL30-ESEM. O MEV é um 

aparelho que pode fornecer rapidamente informações sobre a morfologia e identificação 

de elementos químicos de uma amostra sólida. Outra característica importante é a 

aparência tridimensional da imagem das amostras, resultado direto da grande 

profundidade de campo. 

 

 Borra oleosa 
 

A borra utilizada nesse trabalho vem de um separador água/óleo, apesentando 

cerca de 94,88 % de componente orgânicos, e 5,22% de componentes inorgânicos. A 

Tabela 3.1 apresenta a composição química inorgânica e a tabela 3.2 apresenta a 

concentração de enxofre presente para borra estudada. 

Tabela 3.1: Análise elementar da parte Inorgânica da borra oleosa. 

Parâmetro Borra (%) 

Alumínio 0,07 

Bário 1,51 

Cálcio 0,67 

Cobre - 

Cloro - 

Enxofre 2,16 

Ferro 0,17 

Fósforo - 

Magnésio - 

Níquel 0,21 

Potássio - 

Silício 0,33 

Sódio 0,09 

Fonte: LIMA, 2014. 
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Tabela 3.2: Concentração de enxofre da borra oleosa. 

Enxofre (ppm) 

Borra 4037   

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.6.1 Densidade da Borra Oleosa de Petróleo 
 

A determinação da densidade do petróleo, em graus API foi baseada no método 

ASTM D 1298 (Massa Específica, Densidade Relativa e Grau API de Petróleo e Produtos 

Líquidos de Petróleo pelo Método do Hidrômetro), de acordo com a Portaria ANP nº 255 

de 15/09/2003. Onde, cerca de 70-80 mL da amostra de borra oleosa foi adicionada em 

uma proveta. Foi inserido um densímetro de vidro no líquido, aguardando a estabilização 

dele por alguns minutos. Após a estabilização, foi possível observar o valor da densidade 

no densímetro e, calculado, a densidade em °API, de acordo com a equação 3.2. 

                                                 °API = 141,5
d

− 131,5                                                  (3.2) 

3.6.2 Análise elementar de enxofre 
 

A borra oleosa estudada foi submetida à uma análise por fluorescência de raios-

x, para determinação concentração de Enxofre presente na amostra. A análise foi 

realizada num equipamento HORIBA - MESA-7220 X-ray fluorescence (XRF) analyzer.  

Para a análise, a amostra foi adicionada em uma célula graduada de 5 mL com 

ajuda de uma pipeta, sendo posteriormente coberta com um filme especifico e adicionado 

ao equipamento para análise. O tempo de análise é em torno de 3 minutos. 

Foi necessário obter uma curva de calibração para análise da borra oleosa, devido 

não se estimar a concentração aproximada da amostra analisada. Essa curva foi obtida 

através da análise de padrões, sendo possível calibrar uma curva ideal para determinação 

da concentração de enxofre da amostra estudada. 
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 Degradação térmica 
 

O processo de degradação térmica e termocatalítica da borra oleosa foi dividido 

em duas partes: na primeira, ocorreu a degradação térmica da borra oleosa sem a presença 

de catalisadores e a segunda degradação ocorreu com a introdução do material 

microporoso HY na borra oleosa.  

O catalisador utilizado na degradação térmica, foi zeólita HY obtida nesse 

estudo. Para o processamento, Cerca de 1 g de borra e 10% em massa de catalisador. As 

amostras foram designadas como Borra e Borra/HY. As massas relacionadas às 

degradações das amostras foram analisadas por meio de uma balança de precisão, modelo 

Marte, nas temperaturas de 200; 300; 400 e 500 ° C, variando o processo de tempo de 0 

a 60 min para cada temperartura. O reator utilizado consiste em um sistema semi-batelada, 

reator de vaso aberto, inserido no forno com temperatura controlada, sistema de escape e 

trapp, como pode ser visualizado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Esquema do sistema gravimétrico utilizado para degradação da borra. 
 

 
Onde 1: forno-mufla (forno); 2: reator de vaso aberto; 3: borra com catalisador; 4: 

pirômetro e controlador de temperatura; 5: sistema de escape; 6: trapp para gases; 7: 

coletores de líquidos; 8: condensação; 9: saída de gás. 
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3.7.1 Estudo cinético da borra oleosa de petróleo 
 

A cinética de decomposição térmica e temocatalítica da borra de petróleo foram 

estudados pelos parâmetros de Arrhenius linearizado (equação 3.3) (GONCALVES et al., 

2005; 2008). Essa equação, mostra a dependência da constante de velocidade com a 

temperatura 

                                                       𝐴𝐴𝑛𝑛𝑙𝑙 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴 − (𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

)                                                  (3.3) 

Onde:  

k: constante de velocidade; 

A: constante de Arrhenius; 

Ea: energia de ativação; 

R: Constante dos gases (8,314 J.K-1.mol-1); 

T: Temperatura absoluta 
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4 Resultados e discussão 
 

 Analise da densidade da borra oleosa 
 

Essa borra apresenta valores elevados de óleo, sendo viável o coprocessamento. 

A borras oleosa analisada apresentou densidade (d) de 0,86789 g/cm3 e °API = 31. Essa 

borra tratada é oriunda de campos de petróleo do Estado do Rio Grande do Norte, 

classificados como médio (33 > °API > 27). 

A Figura 4.1 apresenta a variação da viscosidade com a temperatura de diferentes 

petróleos. A variação da viscosidade com a temperatura de petróleo pode depender do 

tamanho da molécula e do seu tipo, pois hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e 

aromáticos podem apresentar diferentes perfis de variação. Com os dados de densidade 

calculados anteriormente foi possível calcular a viscosidade da borra estudada. A 

temperatura que a borra foi analisada foi de 77 °F, sua densidade foi calculada em 31 

°API. Obtendo, assim, uma viscosidade de aproximadamente 19 centiPoise (cP). 

 

Figura 4.1: Variação da viscosidade com a temperatura de petróleos. 

 
Fonte: Silva et al., 2007 
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 Caracterização dos materiais sintetizados 
 

4.2.1 Difratometria de raios-x (DRX) 
 

As análises de difratometria de raios-X foram executadas nas zeólitas Y 

sintetizadas na ausência de direcionador orgânico. As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam os 

difratogramas para as zeólitas Y. 

Os difratogramas de Raios X (Figuras 4.2 e 4.3) dos materiais, apresentaram 

todos os picos característicos da estrutura de uma zeólita Y na forma sódica-NaY e na 

forma ácida (HY), respectivamente, onde foram observados os principais picos de 

difração, referentes aos planos cristalográficos, cujos índices de Miller são (111), (220), 

(331), (311), (440), (533), (642) e (555) (TREACY; HIGGINS, 2001). Evidenciando, 

assim, que as metodologias empregadas foram eficientes para obtenção de materiais com 

boa cristalinidade, indicando a formação do sólido cristalino, na forma sódica (Na-Y). 

 

Figura 4.2: DRX da Zeólita NaY 
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Figura 4.3: DRX da Zeólita HY 
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Através das figuras acima, pode-se notar que pelas metodologias aplicadas – ao 

fazer a troca iônica- o material tem uma redução significativa em sua cristalinidade. Isso 

indicou que o material pode ser termicamente instável e poderia ter sofrido de 

desintegração da estrutura cristalina inicial como resultado do efeito da calcinação 

(SALAHUDEEN et al., 2014). 

Para a zeólita sintetizada na forma sódica o tamanho médio do cristalito foi 

determinado a partir do espectro de difração de raios-X utilizando a equação (3.1), foi 

encontrado uma distribuição média de 38 nm. 

 

4.2.2 Termogravimetria 
 

Com o objetivo de obter maior compreensão sobre a remoção de moléculas do 

interior dos poros das zeólita Y, tais como água fisicamente adsorvida, foi executado 

análise termogravimétrica na amostra não calcinada. A Figura 4.4 apresenta curva 

TG/DTG para as zeólita sintetizada na ausência de direcionador orgânico. Para a amostra 

de NaY a perda de massa se estabiliza acima de 300 °C. 
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Figura 4.4: Curvas TG/DTG da Zeólita NaY na ausência de direcionador orgânico na forma não 

calcinada. 
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A amostra de NaY na ausência de direcionador orgânico apresenta uma única 

perda de massa na faixa de 30 a 600ºC e aproximadamente 20% em peso, a qual 

corresponde às reações múltiplas sobrepostas de remoção de água fisicamente adsorvida 

e coordenada. 

 

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura  
 

A análise de microscopia eletrônica de varredura foi executada com a finalidade 

de identificar a morfologia, tamanho das partículas e homogeneidade das zeólita Y na 

forma sódica. A micrografia apresentada na Figura 4.5 foi obtida com ampliação de 4.000 

vezes e medição da barra de escala de 20 µm 
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Figura 4.5: Micrografia da zeólita Y na forma sódica. 

 
 

Os resultados mostram a micrografia cristalina da zeólita sintetizada tendo 

pequeno tamanho médio de partículas nanométricas e sua distribuição de forma 

aglomerada, mostram um bom acordo com o mostrado na literatura que revela um 

tamanho de partícula uniforme com forma regular. 

 

4.2.4 Espectroscopia na região infravermelho 
 

A química da superfície do catalisador incluindo a acidez superficial foi medida 

usando infravermelho. A estrutura de faujasita é caracterizada pelos grupos funcionais e 

regiões encontrados na Figura. 4.6. 
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Figura 4.6: FTIR das amostras de zeólitas. 

 
 

 As bandas que aparecem na região entre 3365-3489 cm-1 revelam a banda de 

estiramento OH na caixa sodalita que pertence aos prótons ácidos de Bronstest, - também 

chamada banda de baixa frequência - moléculas de SiO4 e Al-OH. Bandas na faixa de 

1010-1019 cm-1 indicam a Presença de grupos Si-O, atribuída ao alongamento 

assimétrico, enquanto que a banda 600 cm-1 é atribuída ao tetraédrico interno, 

alongamento simétrico. O pico em cerca de 1600 cm-1 corresponde à vibração de flexão 

de moléculas de água na estrutura da zeólita. Absorção na faixa de 443-465 cm-1 foi 

atribuída ao alongamento Si-O-Al onde Al está no octaédrico coordenado. Por 

conseguinte, concluiu-se que a os espectros FTIR da zeólita sintetizadas apresentaram os 

picos de absorção típicos (AHMEDZEKI; YILMAZ; BAN,2016). 
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 Degradação térmica e termocatalítica 
 

Atualmente, muitas empresas adotaram a intensificação do processo, criando 

técnicas e métodos inovadores para aumentar a eficiência do processo. Neste caso, a 

destilação catalítica ou reativa aparece como um processo que pode ser usado para refinar 

resíduos gerados em refinarias. A separação associada ao processo de reatividade se 

tornou uma técnica muito promissora na área de petróleo, já que através dela se podem 

obter produtos leves e valiosos no mercado, como gasolina e óleo diesel do petróleo bruto 

e seus resíduos (SIDDIQUI,2010). 

As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam os resultados para a degradação termocatalítica 

e térmica, respectivamente – utilizando a zeólita Y na forma protonada (HY) – nas faixas 

de temperatura 100, 200, 300, 400 e 500 °C. 

 
Figura 4.7: Conversão termocatalitica da borra utilizando zeólita HY. 
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Figura 4.8: Conversão térmica da borra. 
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Com o decorrer do processo, pôde-se observar a taxa de conversão para a 

degradação térmica e termocatalítica. Foi verificado que, com a utilização do catalisador 

foi possível obter uma melhor faixa de produtos derivados da quebra de frações de 

hidrocarbonetos pesados em hidrocarbonetos mais leves.  

Os gráficos PEV-modificados, mostram a faixa de obtenção de hidrocarbonetos 

de acordo com a variação dos pontos de ebulição. Através das curvas foi possível observar 

o comportamento térmico, gerado pelo desempenho diferenciado na decomposição da 

borra na presença e ausência de catalisador (Figura 4.9). 
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Figura 4.9: Curva PEV da degradação com Borra e Borra + HY 

 
 

A Figura 4.9, mostra a fração de obtenção de hidrocarbonetos ao decorrer da 

degradação térmica e temocatalítica, onde é possível observar uma conversão 

ligeiramente maior para degradação na presença de catalisador. A Tabela 4.1 mostra os 

pontos de obtenção de hidrocarbonetos para faixas de temperatura de ebulição e suas 

respectivas conversões. 
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Tabela 4.1: Faixas de cortes de hidrocarbonetos e suas respectivas conversões 

Fração Teb (°C) Composição 
Conversão 

Borra (%) 

Conversão 

Borra/HY 

(%) 

Gás residual, 

Gás liquefeito de 

petróleo - GLP 

< 40 
C1 – C2 

C3 – C4 
3,44 4,23 

Gasolina 40 – 175 C5 – C10 40,93 53,59 

Querosene 175 – 235 C11 – C12 17,07 20,62 

Gasóleo leve 235 – 305 C13 – C17 8,75 6,88 

Gasóleo pesado 305 – 400 C18 – C25 8,45 6,68 

Resíduos 400 – 510 C25+ 21,36 8,00 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Ao observar a Tabela 4.1 é possível visualizar que para todas as faixas de cortes 

que a degradação termocatalítica se mostrou mais eficaz que a degradação térmica, 

evidenciando uma maior obtenção de hidrocarbonetos leves de maior valor agregado. Em 

hidrocarbonetos mais leves.  

Isso corrobora com o fato dos catalisadores acelerarem o processo conversão de 

hidrocarbonetos de cadeias longas para hidrocarbonetos de menores, em temperaturas 

menores. Tal fato é evidenciado com mais clareza nas faixas de obtenção de gasolina e 

lubrificantes.  

Pôde-se observar que, para faixa de corte da gasolina, há uma conversão 12,66 

% maior para a degradação termocatalítica comparado com a degradação térmica. Na 

faixa de lubrificantes é notado uma conversão de 21,36 % na degradação térmica, 

enquanto na catalítica, 8,00 %. Esse último fato mostra que mesmo em temperaturas 

elevadas, ainda foi possível observar que, na ausência de catalisador na degradação, há 

uma faixa de hidrocarbonetos de cadeias maiores que não conseguiram a quebra em 

frações menores. 
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 Cinetica de decomposição 
 

A cinética de decomposição térmica e temocatalítica da borra de petróleo foram 

estudados pelos parâmetros de Arrhenius (GONÇALVES et al., 2005; 2008). Foi possível 

observar a energia de ativação para degradação térmica e termocatalítica da borra, 

mostrados nas Figuras 4.10 e 4.11.  

As figuras mostram que na presença de catalisador, a energia de ativação sofre 

uma redução, comprovando uma maior facilidade na degradação do material. 

 

Figura 4.10: Energia de ativação da degradação térmica. 
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Figura 4.11: Energia de ativação da degradação termocatalítica. 
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Através da observação das figuras acima, para estudos na faixa de temperatura 

de 200, 300, 400 e 500 ° C é possível notar a eficiência da Zeólita HY no teste de 

degradação realizado nesse estudo, onde é observado uma redução na energia de ativação 

quando se faz uso desse material.  

Esses valores de energia de ativação podem corresponder as frações de oxidação 

de moléculas de benzeno que apresentam energia de ativação na faixa de 12,7 KJmol-1 

(WANG et al., 2016). 
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5 Conclusões 
 

Este trabalho analisou uma amostra de borra oleosa de petróleo, proveniente de 

um campo petrolífero no estado do Rio Grande do Norte. A borra oleosa de petróleo foi 

caracterizada através do método de determinação do grau API e considerada um petróleo 

médio; 

Os materiais microporosos sintetizados neste trabalho, NaY e HY, foram 

caracterizados, chegando-se as seguintes conclusões relativas as suas atividades 

catalíticas: O material microporoso foi sintetizado com êxito por meio do método 

hidrotérmico, conforme comprovado pelas caracterizações realizadas. Na espectrometria 

de infravermelho, pode-se dizer que os espectros para todos os materiais apresentaram 

bandas características dos materiais microporosos NaY e HY. As análises de difração de 

raios X mostraram os picos característicos dos materiais estudados, comprovando a 

existência de estrutura faujasita.  

Ao se fazer o estudo do processo de degradação térmica da borra oleosa, esse 

estudo mostrou resultado satisfatório quando incluído a Zeólita HY nesse processo. Ao 

se realizar a degradação catalítica da borra oleosa de petróleo com esse material 

microporoso, o efeito do craqueamento é perceptível apresentando uma aceleração na 

conversão dos materiais em relação a temperatura, assim como uma redução da energia 

de ativação necessária no processo de degradação térmica.  

Diante do exposto, pode-se concluir que o reaproveitamento da borra oleosa 

através da degradação catalítica é promissor no tocante a redução dos resíduos sólidos 

gerados pela indústria petrolífera, pois com a redução da energia de ativação apresentada 

pela aplicação dessa técnica permite extrair uma quantidade de materiais leves e de maior 

valor agregado, contida no resíduo, gerando, dessa forma, uma melhoria no meio 

ambiente e na indústria petrolífera e possibilitando ganhos econômicos com os produtos 

resultantes. 
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