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RESUMO
A demanda por combustíveis fósseis é alta em todo mundo, gerando grandes impactos
ambientais na sua extração e utilização em veículos. Outro fator que se torna notório é o descarte
de resíduos domésticos no meio ambiente agregando danos ecológicos. A partir desses dois
pilares, torna-se necessário a utilização de recursos renováveis no tocante a biomassa de óleos
vegetais e resíduos de óleos vegetais. Portanto, este trabalho se propõe a obtenção de
combustíveis renováveis através da pirólise na presença de catalisadores mesoporosos. As
biomassas elencadas para este trabalho foram o óleo da Pachira aquática, vulgarmente
denominada por munguba, e o óleo de fritura. Como catalisador foram utilizadas as peneiras
moleculares mesoporosas, KIT-6 e sua forma impregnada como molibdênio (MoKIT-6). Os
catalisadores foram caracterizados por: DRX, TGA/DTG, Adsorção e Dessorção N2 (BET),
FTIR e EDX. Através do estudo cinético foi possível avaliar a atividade do catalisador para o
óleo de fritura e munguba, observando-se que no tratamento térmico do óleo de fritura foram
identificados as menores energias de ativação, através do gradiente de temperatura e adicionado
com o catalisador MoKIT-6, forneceram menores energias de ativação em comparação as
demais amostradas analisadas. Através da análise TGA-FTIR conseguiu-se verificar que a
temperatura que teve como melhores produtos foi a de 400 ºC e verificou-se que as amostras
de biomassa com MoKIT-6 forneceram resultados com melhores índices de desoxigenação.
Para obter os bio-óleos, as biomassas foram submetidas à pirólise termocatalítica em forno
tubular e os produtos obtidos foram analisados por: viscosidade e massa específica. Na análise
de Py-CGMS, conseguiu-se obter como produtos majoritários hidrocarbonetos, para as
amostras de: óleo de cozinha + 10% KIT-6 (51,49%), óleo de fritura + 10% MoKIT-6 (56,31%)
e óleo de munguba + 10% MoKIT-6 (55,22%). De acordo com os dados obtidos
experimentalmente, pode-se concluir que a pirólise das biomassas na presença do catalisador
incorporado (MoKIT-6) direciona a conversão para hidrocarbonetos.
Palavras Chaves: Biomassa; Óleo de Pachira aquática; Óleo de fritura; KIT-6; Molibdênio
(Mo); Pirólise

ABSTRACT
A demand for fossil fuels is high worldwide, generating large environmental impacts in its
extraction and burning. Another factor that becomes notorious and discarded of household
waste is no environment adding ecological damage. From two pillars, it is necessary to use
renewable resources with regard to the biomass of residual vegetable oils. Therefore, this work
offers purposes to obtain renewable fuels through pyrolysis in the presence of mesoporous
catalysts. As biomass listed for the oil work of aquatic Pachira, commonly called munguba, and
frying oil, its reuse is necessary for reuse in fuel sources. As a catalyst, it was used as
mesoporous molecular sieves, KIT-6 and MoKIT-6. The catalysts were characterized by: XRD,
TGA / DTG, Adsorption and Desorption N2 (BET), FTIR and EDX. It was possible to evaluate
the catalyst activity for the frying oil and munguba, by observing that in the heat treatment of
the frying oil the lowest activation energies were identified through the temperature gradient
and added with the MoKIT- 6, provided lower activation energies in comparison to the other
samples analyzed. The TGA-FTIR analysis showed that the temperature of the best products
was 400 ºC and it was verified that the biomass samples with MoKIT-6 provided results with
better deoxygenation rates. To obtain the bio-oils, the biomasses were submitted to thermocatalytic pyrolysis in a tubular oven and the products obtained were analyzed by:, viscosity and
specific mass. In the Py-CG/MS analysis, hydrocarbons were obtained for the following
samples: cooking oil + 10% KIT-6 (51.49%), frying oil + 10% MoKIT-6 (56.31%) and
munguba oil + 10% MoKIT-6 (55.22%). According to the data obtained experimentally, it can
be concluded that the pyrolysis of the biomass in the presence of the incorporated catalyst
(MoKIT-6) directs the conversion to hydrocarbons.

Key-Words: Biomass; Pachira aquatic oil; Frying oil; Kit-6; Molybdenum (Mo); Pyrolysis

1. INTRODUÇÃO
O uso de combustíveis fósseis tem um impacto negativo não apenas à natureza, mas
também contribui para o aquecimento global. Portanto, cada vez mais, a sociedade necessita
desenvolver novos processos para produzir energia a partir de recursos renováveis (MOTA et
al., 2014). Neste contexto, o craqueamento térmico e termocatalítico de óleos vegetais são umas
das alternativas que devem ser consideradas para obtenção de bio-óleo e hidrocarbonetos
renováveis. Essa alternativa de rota possibilita a obtenção de hidrocarbonetos renováveis na
faixa da gasolina, querosene e óleo diesel, com a vantagem de não modificar o funcionamento
do motor (conceito drop in).
O bio-óleo é uma mistura complexa de compostos oxigenados com uma quantidade
significativa de água, originada da umidade da biomassa e das reações, podendo conter ainda
pequenas partículas de carvão e metais alcalinos dissolvidos oriundos das cinzas. A sua
composição depende do tipo de biomassa, das condições de processo, do equipamento e da
eficiência na separação do carvão e na condensação. O bio-óleo apresenta características bem
diferentes do óleo combustível que são, teor elevado de oxigênio (35-40%p/p) e de água (1530%), acidez elevada (pH ~2,5), maior densidade (1,2 kg/L), menor poder calorífico superior
(17MJ/Kg), que representa cerca de 40% do poder calorífico do óleo combustível (43MJ/kg).
O bio-óleo é parcialmente solúvel em água, é miscível em metanol, acetona e outros solventes
polares, mas totalmente imiscível em óleos derivados do petróleo. O bio-óleo é instável,
podendo sofrer polimerização e condensação ao longo do tempo. Essas reações são favorecidas
com o aumento de temperatura e na presença de ar e luz, resultando em aumento de viscosidade
e separação de fases (BRIDGWATER, 2003). Uma revisão dos mecanismos físicos e químicos
da estabilidade do bio-óleo na estocagem foi feita por DIEBOLD (2000). Ele mostrou que a
adição de solventes como metanol e etanol melhoram a estabilidade.
O bio-óleo é obtido através de matérias primas renováveis e de resíduos, que através de
suas características o torna concorrente à substituição dos combustíveis fósseis. Nesse contexto,
foram escolhidos para realizar este trabalho o óleo da Pachira aquática (Munguba) e o óleo de
fritura de alimentos residual. Neste âmbito, a utilização de óleos de origem vegetal traz o
aspecto renovável para tal feito, no caso do óleo de munguba há uma variedade de compostos,
como por exemplo o ácido Palmítico contendo 16 átomos de carbono, contidos nas sementes
que quando submetidos à pirólise catalítica pode-se adquirir o bio-óleo. No caso do óleo de
fritura há uma abordagem de reuso dos resíduos domésticos para aquisição do bio-óleo
13

utilizado. Para tanto, a conversão termocatalíticado resíduo de óleo de cozinha torna-se uma
maneira viável para retirada deste poluente do meio populacional, já que é descartado de forma
errônea no meio ambiente, agregando grandes malefícios. Segundo Hacevar (2005 apud
PASQUALETTO, 2008) cada litro de óleo despejado no esgoto urbano tem potencial para
poluir cerca de um milhão de litros de água, o que equivale à quantidade que uma pessoa
consome ao longo de quatorze anos de vida.
No contexto, de obtenção de hidrocarbonetos renováveis, surge atualmente a obtenção
do bioquerosene para aeronaves, pois somadas às preocupações ambientais e do futuro do
abastecimento de combustível, acelerou a busca pelo referido combustível. Por estas razões, o
principal foco das pesquisas tem sido em torno do desenvolvimento de combustíveis "drop in",
termo utilizado para combustíveis alternativos que podem ser usados na frota existente, sem
necessidade de alterações nos motores das aeronaves (BLAKEY, 2011).
Dentre as diversas rotas alternativas de produção de biocombustíveis, destaca-se a
desoxigenação de ácidos graxos, óleos e gorduras, com o emprego de catalisadores, como por
exemplo, de paládio suportado em carvão ativado (Pd/C) (MADSEN et al., 2011).
A reação termocatalítica se processa é realizada na biomassa juntamente, com material
mesoporoso, a peneira molecular KIT-6, que possui estrutura cúbica centrada na forma Ia3d
(FALAHATI et al., 2012) e sua forma incorporada com o metal molibdênio, metal este que
possui característica desoxigenante, com o intuito que os produtos obtidos possuam grandes
percentuais em hidrocarbonetos.
Portanto, os catalisadores KIT-6 e MoKIT-6 foram sintetizados e avaliado na reação de
pirólise termocatalítica do óleo de fritura e de munguba para obtenção de bio-óleo.
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2.

OBJETIVOS

2.1.

Objetivo Geral

Converter a biomassa (óleo de fritura e Munguba) em hidrocarbonetos, através da
pirólise termocatalítica na presença do KIT-6 e MoKIT-6.

2.2.

Objetivos Específicos
•

Obter o suporte catalítico mesoporoso KIT-6 e impregná-lo com o metal molibdênio,
caracterizando-os através das técnicas: DRX, TGA/DTGA, MEV, FTIR, EDX e
Adsorção e Dessorção de N2 (BET);

•

Realizar o estudo cinético das conversões térmicas e termocatalíticas, da biomassa
(óleos de fritura e munguba) utilizando a balança termogravimétrica;

•

Verificar ação catalítica nas conversões, através da diminuição da energia de ativação;

•

Efetuar o ensaio TGA-FTIR das amostras de biomassa (óleos de fritura e munguba) e
da biomassa com o percentual de 10 % de KIT-6 e 10% MoKIT-6;

•

Realizar a pirólise utilizando o PyCGMS e verificar qual perfil dos produtos obtidos nas
amostras de biomassa, biomassa + 10% KIT-6 e biomassa + 10% MoKIT-6, a fim de
averiguar a atividade desoxigenante do catalisador MoKIT-6.

15

3.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nos próximos capítulos, serão abordadas várias temáticas das quais, incluem fontes
renováveis, tendo como enfoque específico a biomassa de óleos vegetais, in natura e residual,
como por exemplo o óleo de munguba e óleo de fritura. Além de abordar a obtenção do bioóleo através da técnica de pirólise termocatalítica. Como serão verificados no decorrer dos
capítulos, apenas o processo térmico não é eficiente para obtenção de produtos com maior
quantidade de hidrocarbonetos, torna-se necessário a utilização de materiais especiais que
incrementem o processo termocatalítico.
Neste contexto, como a composição elementar dos óleos estão presentes ácidos graxos,
torna-se imprescindível a aplicação de certos materiais que favoreçam a desoxigenação.
Portanto, neste trabalho, a utilização da peneira molecular incorporada com molibdênio,
MoKIT-6 foi escolhida devido as suas características associadas ao suporte catalítico, KIT-6,
com a impregnação via umidade insipiente do molibdênio (Mo), contemplam atributos
essenciais para a quantificação dos produtos.
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3.1.

Biomassa
Do ponto de vista energético, para fim de outorga de empreendimentos do setor elétrico,

biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal)
que pode ser utilizada na produção de energia (ANEEL, 2017). Embora grande parte do planeta
esteja desprovida de florestas, a quantidade de biomassa existente na terra é da ordem dos dois
trilhões de toneladas; o que significa cerca de 400 toneladas per capita. Em termos energéticos,
isso corresponde a mais ou menos 3.000 EJ por ano, ou seja, oito vezes o consumo mundial de
energia primária (da ordem de 400 EJ por ano) (RAMAGE e SCURLOCK, 1996).
Uma das principais vantagens da biomassa é que, embora de eficiência reduzida, seu
aproveitamento pode ser feito diretamente, por intermédio da combustão em fornos, caldeiras
etc. Para aumentar a eficiência do processo e reduzir impactos socioambientais, tem-se
desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias de conversão mais eficientes, como a gaseificação e a
pirólise, também sendo comum a cogeração em sistemas que utilizam a biomassa como fonte
energética.
Até o momento, a biomassa vem sendo utilizada na geração de eletricidade,
principalmente em sistemas de cogeração e no suprimento de eletricidade para demandas
isoladas da rede elétrica (ANEEL, 2017).
No Brasil, a biomassa, com 8,8% em 2016, voltou a ser a segunda fonte de geração mais
importante do Brasil na Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) superando os 8,1% de
participação do gás natural. As informações são do Boletim Mensal de Energia (referência dezembro/2016) elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O bom desempenho da
bioeletricidade e de outras fontes como hidráulica e eólica, continuam impulsionando o
crescimento da participação de renováveis no País (MME, 2016).
A biomassa pode ser obtida de vegetais não-lenhosos, de vegetais lenhosos, como é o
caso de madeira e seus resíduos, como também de resíduos orgânicos, nos quais encontramos
os resíduos agrícolas, urbanos e industriais, e dos biofluidos, como os óleos vegetais (por
exemplo, mamona e soja). Como observado na Figura 1.
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Figura 1- Fontes de biomassa.

Fonte: Brasil, 2008

A utilização das fontes de biomassa na produção de combustíveis renováveis é
crescente. Das fontes aqui relatadas, merecem destaque os resíduos orgânicos (industriais) e
biofluídos (óleos vegetais).
A reutilização de resíduos como fonte energética é vista como uma solução renovável
para a produção de combustíveis. Entre esses resíduos está o óleo de fritura, este é o que mais
polui o meio ambiente, devido ao seu difícil descarte. Muitas vezes esse descarte segue o
caminho dos mananciais aquáticos ou até mesmo o solo (AZEVEDO et al., 2009). Por ser
menos denso que a água, o óleo de cozinha forma uma película sobre a mesma, o que provoca
a retenção de sólidos, entupimentos e problemas de drenagem quando colocados nas redes
coletoras de esgoto. Nos arroios e rios, a película formada pelo óleo de cozinha dificulta a troca
de gases entre a água e a atmosfera, causando a morte de peixes e outros seres vivos que
necessitam de oxigênio. O óleo de cozinha jogado diretamente na pia pode prejudicar o meio
ambiente. Se o produto for para as redes de esgoto encarece o tratamento dos resíduos em até
45% e o que permanece nos rios provoca a impermeabilização dos leitos e terrenos, o que
contribui para que ocorram as enchentes. A solução para este problema é a reciclagem do óleo
vegetal. E existem várias maneiras de reaproveitar esse produto sem dar prejuízos ao meio
ambiente (LOPES e BALDIN 2009).
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A Tabela 1, mostra a concentração média dos principais ácidos graxos encontrados no
óleo de soja: palmítico (15:0), esteárico (18:00), oleico (18:1), linoléico (18:2), linolênico (18:3)
e etc.
Tabela 1- Composição dos principais ácidos graxos no óleo de soja

Nº de Carbonos

Ácidos graxos

Concentração
(%)

C12:0

Láurico

0,1 (máx)

C14:0

Mirístico

0,2 (máx)

C16:0

Palmítico

9,9 – 1,2

Palmitoléico

Traços – 0,2

Esteárico

3 – 5,4

Oléico

17,7 – 26

C18:2 (9,12)

Linoléico

49,7-56,9

C18:3 (9, 12, 15)

Linolênico

5,5 – 9,5

C20:0

Araquídico

0,2-0,5

C20:1 (5)

Gadolêico

0,1-0,3

C22:0

Behênico

0,3-0,7

C22:1

Erúcico

0,3 (máx.)

C24:0

Lignocérico

0,4 (máx.)

C16:1 (9)
C18:0
C18:1 (9)

Fonte: Neto e Rossi, 2000; CASTILHO-ALMEIDA et.al, 2012

Já nos biofluidos há vários estudos sobre o aproveitamento na produção de
biocombustíveis, como por exemplo óleos de mamona, licuri, algodão, girassol, etc. Nesta lista
de biofluidos pode-se levar em consideração o óleo da Pachira aquática, vulgarmente
conhecida como munguba, castanheira-do-maranhão, castanheira, cacau-selvagem. Trata-se de
uma árvore nativa do sul do México até o norte da América do Sul, na área compreendida pela
floresta amazônica, onde pode ser encontrada frequentemente em terrenos alagadiços e matas
ciliares, entretanto, apresenta a característica de facilmente se adaptar as condições edáficas e
climáticas diversas (PEIXOTO e ESCUDEIRO, 2002; PAULA et al. 2006).
Segundo Lorenzi (1992), a Pachira aquática Aublet foi introduzida em arborização
urbana na segunda metade do século XIX pelo botânico e paisagista francês Glaziou. Nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro se expandiu graças aos trabalhos paisagísticos de Roberto
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Burle Marx na década de 60. É uma arvore de rápido crescimento e nas condições edafoclimáticas apresenta porte médio.
Em estudos realizados por Pereira et al. (2002) e Lago et al. (1986/87) foram constatados
na composição das sementes elevado teor de óleo (44,1%), sendo o ácido palmítico o seu
principal componente PEREIRA et al. (2002) também observaram alto teor de triptofano,
aminoácido precursor de um importante neurotransmissor, a serotonina.
Oliveira et al. (2000), estudando a composição e as propriedades nutricionais de
sementes de Pachira aquatica, encontraram teores de 53,9% de óleo e 12,9% de proteínas.
A composição em ácidos graxos dos alimentos é de grande importância, principalmente
os poli-insaturados das famílias ômegas-3 e ômega-6, aos quais se atribuem numerosos
benefícios ao organismo humano. A família ômega-3 (PUFA-3) representado pelo ácido graxo
essencial α-linolênico (C18:3 n-3), que por alongamento e dessaturação, geram ácidos
eicosapentaenoico (EPA- C20:5 n-3) e decosahexaenoico (DHA- C22:6 n-3). A família ômega6 compreende o ácido graxo essencial linoleico, que pode originar o ácido araquidônico
(CAHOON et al. 2007; CAHOON e SCHMID,2008).

Tabela 2- Perfil de ácidos graxos presentes nas sementes de Pachira aquática

Ácidos graxos

Óleo de Pachira aquática (%)

Palmítico (C16:0)

44,93 ±0,12

Estreático (C18:0)

3,08 ± 0,08

Oleíco (C18:1)

39,27 ± 0,16

Linoleico (C18:2 n-6)

11,35 ± 0,10

Araquídico (C20:0)

0,87 ± 0,02

α-Linolênico(C18:3 n-3)

0,46 ± 0,05

Behênico (C22:0)

0,05 ± 0,03

Saturados

48,93

Monoinsaturados

39,27

Poli-insaturados

11,81
Fonte: JORGE, 2012.

A Tabela 2 apresenta os ácidos graxos identificados por cromatografia gasosa, presentes
na fração lipídica das sementes de Pachira aquática. O perfil de ácidos graxos indica um
importante destaque para os ácidos palmítico (44,93%), oleico (39,27%) e o linoleico (11,35%).
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A quantidade total de ácidos graxos saturados foi de 48,93% e insaturados de 51,07% dos quais
39,27% foram de ácidos monoinsaturados e 11,81% de ácidos poli-insaturados. Dentre os
ácidos graxos saturados, o ácido palmítico (C16H32O2) foi predominante no óleo, seguido pelo
ácido esteárico (C18H36O2). Este resultado é coerente com o fato de que o ácido palmítico é o
ácido graxo mais abundante nos lipídios vegetais, sendo o ácido esteárico menos comum
(JORGE; LUZIA, 2012).
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3.1.1. Cenário Mundial

Em 2010 o consumo total de energia para biomassa no mundo era de aproximadamente
53 EJ (10% do consumo mundial de energia primária) das quais 70% usados na forma com que
era usada até o século 19 (biomassa tradicional). Nas áreas rurais dos países menos
desenvolvidos da África e Ásia a biomassa tradicional continua a ser a principal fonte de energia
de cerca de 2,5 bilhões de habitantes, como esquematizado na Figura 2. Os 30% restantes
(biomassa moderna) são usados sob várias formas com tecnologias mais avançada:
biocombustíveis (etanol, biodiesel, biogás), calor e eletricidade queimando madeira e resíduos
agrícolas (GOLDEMBERG, 2017).

Figura 2-Bioenergia no Mundo (2010)

Fonte: Adaptado por REN 21, 2010.

A produção de bioenergia continuou a aumentar em 2015, ajudando a atender a demanda
crescente de energia em alguns países e a contribuir para objetivos ambientais. No entanto, o
setor também enfrentou uma série de dificuldades, em particular pelos baixos preços do petróleo
e incertezas de políticas públicas em alguns mercados. A produção de bioenergia térmica para
prédios e usos industriais cresceu lentamente em 2015, com usos aprimorados subindo
aproximadamente 3% em relação aos níveis de 2014(REN 21, 2016). De acordo com REN 21
(2016), houve um crescimento acentuado no uso de biomassa para aquecimento distrital nas
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regiões do Báltico e da Europa Oriental. O uso de eletricidade de biomassa aumentou mais
fortemente – uma média anual de cerca de 8% – com um rápido crescimento na geração
particularmente na China, Japão, Alemanha e Reino Unido. De acordo com o levantamento
estatístico de REN21 (2016), a produção de etanol aumentou 4% globalmente, com níveis
recordes de produção nos Estados Unidos e no Brasil. A produção mundial de biodiesel caiu
ligeiramente devido à restrição da produção em alguns mercados asiáticos, embora o
crescimento tenha continuado nos principais países produtores (Estados Unidos e Brasil).
Políticas mandatórias de mistura de biocombustíveis, protegeram a demanda por
biocombustíveis dos preços em queda dos combustíveis fósseis, mas a incerteza sobre mercados
futuros restringiu o investimento em capacidade adicional de produção durante o ano. Em 2015,
houve um progresso contínuo na comercialização e desenvolvimento de biocombustíveis
avançados, com a expansão da capacidade e produção de combustíveis tanto por vias térmicas
como biológicas (REN21, 2016). A Figura 3 relata o uso da biomassa por setor.

Figura 3- Participação da biomassa no consumo total final de energia e no consumo final de
energia por setor de uso final, 2014

Fonte: REN 21, 2016
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3.1.2. Cenário Nacional
No cenário nacional merece destaque a lei do Renovabio. A referida Lei foi publicada
em 26 de dezembro 2017 e sancionada pelo presidente da república Michel Temer. Através
desta Lei estabelece-se metas nacionais de redução de emissões para a matriz de combustíveis,
a serem cumpridas anualmente, para os distribuidores de combustíveis, conforme sua
participação no mercado de combustíveis (MME, 2017). De acordo com MME (2017), as metas
são fundamentais para trazer previsibilidade ao abastecimento nacional de combustíveis e
permitirão aos agentes privados melhores condições para a realização de planejamento e análise
de investimento em um ambiente com menos incerteza.
Com o Renovabio, de acordo com MME (2017), o país passa a contar com uma das
mais avançadas legislações ambientais para o setor de combustíveis com vistas ao comprimento
do Acordo de Paris. O Renovabio é uma política de estado que, pela primeira vez, objetiva
traçar uma estratégia conjunta para reconhecer o papel de todos os tipos de combustíveis
(etanol, biodiesel, biometano, bioquerosene etc.) na matriz energética brasileira, tanto no que
se refere à sua contribuição para a segurança energética, com previsibilidade de oferta para o
abastecimento, quanto para mitigação de redução de emissões de gases causadores do efeito
estufa no setor de combustíveis.
O RenovaBio visa a certificação individual da produção de biocombustíveis, que tem
por objetivo mensurar a exata contribuição de cada agente produtor para o alívio das emissões
de gases de efeito estufa em relação ao seu substituto fóssil.
Segundo MME (2017), através da Lei do RenovaBio cria-se o CBIO (Crédito de
Descarbonização), que une as metas de redução de emissões e a avaliação por ciclo de vida de
cada produtor de biocombustível. O CBIO será um ativo financeiro, negociado em bolsa,
emitido pelo produtor de biocombustível, a partir da comercialização. Os distribuidores de
combustíveis cumprirão a meta ao demonstrar a aquisição destes CBIOs. Além disso, através
da Lei 13.576/2017 define-se os prazos para estabelecimento das metas para a regulamentação
do RenovaBio pelo Poder Executivo. As metas compulsórias para o período mínimo de dez
anos serão definidas em até 180 dias a partir da sanção da Lei e a regulamentação dos
instrumentos do RenovaBio tem o prazo de até dezoito meses a partir da definição das metas
de redução de emissões.
De acordo MME (2016) com o Balanço Energético Nacional (BEN 16), que tem por
finalidade apresentar a contabilização relativa à oferta e ao consumo de energia no Brasil,
contemplando atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em
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formas secundárias, importação e exportação, a distribuição e uso final da energia, o Brasil
apresentou redução da demanda interna de energia (total disponibilizada no país). No ano 2015
foi ofertada 299,2 Mtep de energia registrando uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior.
A explicação para o referido déficit, contabilizado pelo BEM 2016, é devido ao comportamento
da oferta interna de petróleo e derivados, que retraiu 7,2% no período, em consequência do
superávit nos fluxos de exportação e importação destas fontes energéticas. Contribuiu ainda
para a queda da oferta interna bruta o enfraquecimento da atividade econômica em 2015, ano
que o PIB nacional contraiu 3,8%, segundo o último dado divulgado pelo IBGE, como mostra
a Figura 4.
De acordo com o déficit registrado no ano de 2015 (Figura 4), o consumo final, seja ele
energético ou não energético sofreram redução de 1,9% em relação ao ano anterior, destaque a
queda significativa de 3,1% e 2,6% nos consumos dos setores industrial e de transporte
respectivamente (BEN, 2016).

Figura 4- Queda da oferta interna de energia em relação ao consumo final e redução das perdas na transformação
em energia.

Fonte: EPE, 2016

De acordo com BEN 2016, o setor industrial respondeu a um decréscimo de 2,7 milhões
de tep em valores absolutos, liderando a redução da demanda energética no ano de 2015. Tal
efeito é explicado pela queda dos consumos de carvão vegetal (6,5%) e eletricidade (5,0%) no
setor siderúrgico e do bagaço de cana (3,9%) pelo declínio da produção de cana. Outro setor
que foi registrado uma queda no consumo foi o de transportes, com redução de 2,3 milhões de
tep, conferindo assim a segunda maior diminuição da demanda energética. Isto ocorreu
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principalmente em virtude da queda de 4,3% do consumo de óleo diesel, consequência da menor
atividade do setor de transporte de carga.
Foi registrado um recuo de 9,7% na produção de gasolina, enquanto no consumo deste
combustível reduziu 9,5%. Estas reduções foram compensadas pela produção e consumo de
etanol, que cresceram respectivamente 5,8% e 18,6% em relação ao ano anterior (BEM 2016).
Além disso, o recuo do mercado de venda de automóveis leves contribui para redução da
demanda de combustíveis para o uso no ciclo Otto. Estas substituições foram responsáveis pela
evolução do percentual renovável na matriz de consumo do setor de transporte, de 18% para
21% em 2015 (BEN, 2016).
De acordo com o BEN 2016, o consumo final de eletricidade no país em 2015 registrou
uma queda de 1,8%. Os setores que mais contribuíram para esta redução foram o residencial
(0,7%) e o industrial (5,0%).
Em 2015, o total de emissões antrópicas associadas à matriz energética brasileira atingiu
462,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (Mt CO2-eq), sendo a maior
parte (194,0 Mt CO2-eq) gerada no setor de transportes (BEN, 2016). De acordo com os dados
disponibilizados por BEN (2016), a intensidade de carbono na economia foi de 0,17 kg
CO2/US$ppp[2005]. A economia brasileira permanece sendo, em média, 26% menos intensa
em carbono que a economia europeia, 51% menos do que a economia americana e 73% vezes
menos do que a economia chinesa com base ainda nos dados da IEA de 2013. Em todo esse
cenário o setor elétrico brasileiro emitiu, em média, apenas 139,6 kg CO2 para produzir 1MWh,
um índice muito baixo quando se estabelece comparações com países da União Europeia, EUA
e China.
De acordo com BEN 2016, no ano de 2015 a participação de renováveis na Matriz
Energética Brasileira manteve-se entre as mais elevadas do mundo, com pequeno crescimento
devido particularmente à queda da oferta interna de petróleo e derivados (7,2%) como
observado na Figura 5.
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Figura 5- Participação de Fontes renováveis na Matriz Energética Brasileira e Mundial

Fonte: EPE, 2016

Na Figura 6 e 7, mostram respectivamente os tipos de energias utilizadas no País
e seu percentual de utilização.
Figura 6- Principais Fontes Renováveis de Energia e seu percentual de utilização no Brasil.

Fonte: EPE, 2016
Figura 7- Principais Fontes Não Renováveis e seu percentual de utilização no Brasil.

Fonte: EPE, 2016
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De acordo com as informações do BEN 2016, houve uma leve diminuição na utilização
de Fontes Não Renováveis e culminando num sútil consumo de Fontes Renováveis entre os
anos de 2014 e 2015, representado pelos acréscimos no percentual de consumo observado no
gráfico da Figura 8.

Figura 8- Percentual de participação na Matriz Energética Brasileira dos principais Fontes Renováveis e Não
Renováveis no período de 2014-2015.

Fonte: EPE, 2016

3.1.3 Processos de Transformação de Biomassa em Energia

Do panorama da geração da energia, o termo biomassa abrange os derivados recentes
de organismos vivos empregados como combustíveis ou para a sua produção. Do ponto de vista
da ecologia, biomassa é a quantia total de matéria viva presente num ecossistema ou numa
população animal ou vegetal. Os dois conceitos estão, portanto, interligados, embora desiguais
(ENERGIASALETERNATIVAS, 2018).
A biomassa é utilizada na produção de energia a partir de processos como a combustão
de material orgânico que se encontra presente num ecossistema, porém nem toda a produção
primária passa a incrementar a biomassa vegetal do ecossistema. Parte dessa energia acumulada
é empregada pelo ecossistema para sua própria manutenção (ALTERIMA, 2018).
Há quatro técnicas principais para transformar a biomassa em energia:
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•

Pirólise: através dessa técnica, a biomassa é exposta a altas temperaturas sem a presença
de oxigênio, mirando a acelerar da decomposição da mesma. O que sobra da
decomposição é uma mistura de gases, líquidos (óleos vegetais) e sólidos (carvão
vegetal);

•

Gaseificação: assim como a pirólise, aqui a biomassa também é submetida ao gradiente
de temperatura na ausência de oxigênio, originando como produto final um gás
inflamável. Esse gás ainda pode ser filtrado, visando à remoção de alguns componentes
químicos residuais. A diferença básica em relação à pirólise é o fato de a gaseificação
exigir menor temperatura e resultar apenas em gás;

•

Combustão: aqui a queima da biomassa é realizada a altas temperaturas na presença
abundante de oxigênio, produzindo vapor a alta pressão. Esse vapor geralmente é usado
em caldeiras ou para mover turbinas. É uma das formas mais comuns hoje em dia e sua
eficiência energética situa-se na faixa de 20 a 25% (ALTERIMA, 2018);

•

Cocombustão: essa prática propõe a substituição de parte do carvão mineral utilizado
em urnas termoelétricas por biomassa. Dessa forma, reduz-se significativamente a
emissão de poluentes. A faixa de desempenho da biomassa encontra-se entre 33 e 37%,
sendo por isso uma escolha bem atrativa e econômica atualmente (ALTERIMA, 2018).

3.1.3.1 Pirólise

A pirólise é um processo de degradação termoquímica que ocorre quando se aplica calor
a uma substância ou material, em ausência total de oxidante. Neste sentido, a pirólise é um
processo endotérmico que precisa de uma fonte externa de energia (calor) para seu
desenvolvimento. Este processo permite a transformação da biomassa em três frações: sólida,
gasosa e líquida (esta última considerada os gases condensáveis da fração gasosa) (LORA e
ANDRADE,2004).
A fração sólida consiste principalmente em compostos inorgânicos e carbono
(dependendo da temperatura empregada no processo), que podem ser utilizados como
combustível ou na fabricação de carvão ativado por meio da sua posterior ativação com CO2
e/ou vapor de água. A fração gasosa é também combustível, sendo composta por H2, CO, CO2,
CH4, e outros hidrocarbonetos (LORA, 2004).
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Segundo Méier e Faix (1999) a fração líquida, também chamada de óleos pirolíticos, ou
bio-óleo, é uma mistura complexa de componentes aromáticos e alifáticos oxigenados.
De modo geral, é possível afirmar que os óleos pirolíticos são alcatrões
(hidrocarbonetos) que possuem igualmente um importante conteúdo energético, e podem ser
aproveitáveis em câmaras de combustão, motores diesel e turbinas entre outros
(CHIARAMONTI et al, 2007).
As características dos produtos da pirólise em termos de quantidade e qualidade
dependem das condições de operação do processo. Neste sentido, a temperatura, a
granulometria do material, a velocidade ou taxa de aquecimento, o tempo de residência, o fluxo
do fluido de trabalho (geralmente nitrogênio) e as características próprias da biomassa são
variáveis importantes no desempenho do processo (LORA e ANDRADE, 2004).
Segundo Zabaniotou e colaboradores (2008), a temperatura é a variável que possui o
maior efeito sobre a pirólise. De acordo com estas características, a pirólise recebe diferentes
denominações, como indicado na Tabela 3.

Tabela 3- Características das tecnologias de pirólise

Tecnologia

Tempo de residência

Temperatura máxima Produto principal
(ºC)

Carbonização

Horas/dias

400-450

Carvão vegetal

Convencional

5-30min

até 600

Bio-óleo, carvão e
gás

Rápida

0,5-5s

500-550

Bio-óleo

Flash-líquido

<1s

<650

Bio-óleo

Flash-gás

<1s

>650

Gás combustível

A vácuo

2-30 s

400

Gás e líquido

Metano-pirólise

<10s

>700

Produtos químicos

Hidro-pirólise

<10s

>500

Bio-óleo e produtos
químicos

Fonte: GÓMEZ, 2002.
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3.1.3.2 Pirólise lenta ou carbonização

Utilizam-se baixas taxas de aquecimento (menos de 2 °C /s), baixa temperatura
(inferior a 500 °C) e tempos de residência dos produtos elevados (gás: maior do que 5 s e sólida
pode ser minutos, horas ou dias). Tem como objetivo maximizar o resíduo carbonáceo (sólidos)
como, por exemplo, na produção clássica de carvão, a partir da biomassa, devido à volatilização
lenta do combustível, bem como as reações secundárias de polimerização e de coque dos
produtos mais voláteis (PARADELA, 2012). Nos USA, desenvolveu-se um sistema para a
produção de carvão no ambiente rural, utilizando motor diesel, acoplando um sistema de
combustão para a produção de energia elétrica em pequena escala (PANNIRSELVAM et al.,
2005).
Quanto aos termos “pirólise lenta” e “pirólise rápida”, diferenciam-se entre si, através
de variáveis de processos, tais como: taxa de aquecimento, temperatura, tempo de residência
das fases sólida e gasosa e produtos desejados.
3.1.3.3 Pirólise rápida

Na pirólise rápida, tecnologia já desenvolvida no Brasil em projetos de média e grande
escala, o bio-óleo é o principal produto e é composto basicamente de alcatrões solúveis e
insolúveis e ácido pirolenhoso que contém produtos químicos valiosos como o ácido acético,
metanol e acetona. Observa-se, também, nesse tipo de sistema, a produção de carvão e gás. Para
esse tipo de pirólise, observa-se um melhor rendimento na recuperação de coprodutos (carvão
e gás), baixo impacto ambiental e aplicabilidade do bio-óleo em escala industrial
(PANNIRSELVAM et al., 2005).
Para Fernandes (2010), a pirólise rápida de biomassa pode ser realizada nos seguintes
reatores: – Leito fluidizado (borbulhante e circulante); – Reator de prato rotativo (Pirólise
ablativa); – Reator de cone rotativo (Pirólise ablativa); – Reator de vórtice (Pirólise ablativa);
– Reator de pirólise a vácuo. Marin Mesa (2011) utilizou um reator de leito fluidizado para a
pirólise de cana-de-açúcar. O sistema era constituído de: silo de alimentação, rosca de
alimentação reator de pirólise, revestido com material refratário, ciclone para separação do
material particulado, recuperador de bio-óleo, câmara de combustão acoplada a um trocador de
calor.
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O calor é aproveitado para aquecer o ar de fluidização. Um sistema de aquisição de
dados monitorou as pressões e temperaturas em diferentes alturas no reator e nas entradas e
saídas dos sistemas de recuperação de bio-óleo e carvão (MARIN MESA, 2011). A Figura 9
mostra esquematicamente uma planta de pirólise rápida.

Figura 9 – Esquema de planta de Pirólise Rápida, Modelo PPR-20, tecnologia Bioware

Fonte: Marin Mesa (2011)

A pirólise rápida é utilizada em muitos trabalhos, nos quais são evidenciados dados
avaliativos a fim de comparar a viabilidade do processo. A Tabela 4, mostra um estudo
comparativo entre a pirólise lenta e a rápida, quando a biomassa em questão é o lodo de esgoto.

Tabela 4-Rendimento dos produtos da pirolise de lodo de esgoto coletado na ETE Norte -Palmas-TO

Repetição

Rendimento (%)
450 oC

550oC

Fração aquosa

12,7

15,4

Bio-óleo

11,6

11,4

Fração Sólida

62,1

58,7

Fração gasosa

13,7

14,8

De acordo com os estudos de Silva et al. (2012), os resultados na tabela acima mostram
que os rendimentos da fração aquosa e sólida apresentam diferenças com o aumento da
temperatura de pirólise. O rendimento em fração aquosa aumentou, enquanto que o da fração
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sólida diminuiu. No carvão, pode ser atribuído a um aumento de volatilização dos
hidrocarbonetos sólidos, assim como, à possível gaseificação parcial do resíduo de carbono. Na
fração aquosa, a diferença pode ser devido a uma maior quebra dos grupos funcionais dos
compostos voláteis, durante as reações secundárias.
Já os rendimentos em bio-óleo e fração gasosa não se diferenciaram estatisticamente
entre si. Dessa maneira, pode-se justificar o uso da temperatura de 450ºC em vez e 550ºC,
podendo, com isso, evitar o gasto desnecessário de energia (SILVA et al., 2012).

3.1.3.4 Pirólise instantânea

As velocidades de aquecimento são ainda mais elevadas (maiores que 1000 ºC/s). Além
disso, os tempos de residência são ainda menores (dos sólidos, menores que 1 s), através da
utilização de partículas muito pequenas do material a pirolisar, de modo a maximizar a
transferência de calor (PARADELA, 2012).

3.1.3.5 Pirólise analítica

A pirólise analítica é uma técnica de caracterização de determinado material, na
ausência de oxigênio, pelas reações de degradação químicas induzidas por energia térmica
(UDEN, 1993). A possibilidade da cromatografia gasosa (Figura 10) de separar os produtos
provenientes da pirólise e da espectrometria de massas de identificá-los faz da associação entre
essas técnicas uma poderosa ferramenta para caracterização de diversos materiais (NUNES,
2011). Na Figura 9, mostra, de forma sistemática, o pirolisador (py) acoplado ao sistema de
GC/MS Desenho esquemático do acoplamento do pirolisador (py) ao sistema GCMS.
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Figura 10- Sistema de Py-CG/MC usando pirolisador de microforno equipado com cromatografia a gás
(CG) acoplado ao espectrômetro de massas (MS) com quadrupolo.

Fonte: SILVÉRIO et. al. (2008 apud Miranda, 2011)

O processo de pirólise, pode ser potencializado com auxílios de catalisadores. Há uma
diversa gama de trabalhos que avaliam de forma comparativa a eficiência do processo
termocatalítico. Mihalcik e colaboradores (2010) examinaram a eficiência do catalisador,
zeólita H-ZSM-5, na pirólise de biomassa da lignocelulose utilizando para identificação dos
produtos obtidos através Py-CGMS. Nestes, avaliam que a escolha do catalisador afeta na
obtenção dos produtos tais como, gases não condensados (NCG´s) e resíduos sólidos. Enquanto
todos os catalisadores diminuem a quantidade de oxigênio nos vapores condensados, a H-ZSM5 é mais efetiva na produção de hidrocarbonetos aromáticos dos vapores pirolíticos.
Continuando os estudos sobre pirólise termocatalítica, Lliopoulou e colaboradores
(2012), estudaram o aprimoramento dos vapores oriundos da pirólise utilizando zeólita ZSM-5
modificada com metal de transição. No referido estudo, realizou-se um método comparativo
com séries de Níquel (Ni) e Cobalto (Co) modificando os percentuais dos metais (1-10 m%).
Pelos dados obtidos, toda a produção e composição do bio-óleo foi alterado pelo catalisador
ZSM-5 modificada pela inserção dos metais em comparação à pirólise flash, produzindo bioóleo de menor qualidade. Além da comparação dos processos térmicos e termocatalítico, houve
um comparativo entre os metais impregnados, nos quais constataram que a ZSM-5 incorporada
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com Ni, na forma do seu óxido (NiO), obteve-se produtos com diminuição da fase orgânica e
aumento de produtos gasosos em comparação com Co3O4. Contudo todos os catalisadores
modificados com os metais de transição apresentaram exibiram reatividade limitada na
produção de água e simultaneamente aumento na produção de aromáticos e fenóis.
No trabalho de Zhang e colaboradores (2015), houve um estudo comparativo da pirólise
em forno utilizando a zeólita intacta (FZ), usada (SZ) e regenerada (RZ), sendo os produtos
identificados e quantificados pelo equipamento Py-CGMS. Como resultados, foi minimizada a
produção de coque e favoreceu a formação do produto alvo com alto índice de hidrocarbonetos
e contendo níveis baixos de oxigênio. Entre os parâmetros estudados: área superficial
específica, volume de poro e total de sítios ácidos (ambos com fracos e fortes sítios ácidos), a
FZ apresentou o maior valor e a RZ o valor intermediário (FZ>RZ>SZ). As zeólitas SZ e RZ
diminuíram a produção total em comparada com FZ (produção FZ>RZ>SZ). A produção de
coque nestas zeólitas acompanharam a seguinte ordem reativa FZ>RZ>SZ. Além disso, RZ
promoveu levemente a produção fenóis, enquanto SZ reduziu drasticamente a quantidade de
fenóis

3.1.3.6 Gaseificação

Como o próprio termo indica, gaseificação é um processo de conversão de combustíveis
sólidos em gasosos, por meio de reações termoquímicas, envolvendo vapor quente e ar, ou
oxigênio, em quantidades inferiores à estequiométrica (mínimo teórico para a combustão). Há
vários tipos de gaseificadores, com grandes diferenças de temperatura e/ou pressão. Os mais
comuns são os reatores de leito fixo e de leito fluidizado. O gás resultante é uma mistura de
monóxido de carbono, hidrogênio, metano, dióxido de carbono e nitrogênio, cujas proporções
variam de acordo com as condições do processo, particularmente se é ar ou oxigênio que está
sendo usado na oxidação (ANEEL,2014).
A gaseificação de biomassa, no entanto, não é um processo recente. Atualmente, esse
renovado interesse deve-se principalmente à limpeza e versatilidade do combustível gerado,
quando comparado aos combustíveis sólidos. A limpeza se refere à remoção de componentes
químicos nefastos ao meio ambiente e à saúde humana, entre os quais o enxofre. A versatilidade
se refere à possibilidade de usos alternativos, como em motores de combustão interna e turbinas
a gás. Um exemplo é a geração de eletricidade em comunidades isoladas das redes de energia
elétrica, por intermédio da queima direta do gás em motores de combustão interna (SANCHEZ;
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LORA; GÓMEZ, 1997). Outra vantagem da gaseificação é que, sob condições adequadas,
produz gás sintético, que pode ser usado na síntese de qualquer hidrocarboneto.

3.1.3.7 Combustão

O processo de combustão é o principal processo de conversão das fontes de biomassa
sólida para extração da energia contida na mesma. Em condições ambientais normais a
biomassa não é auto-inflamável, pelo que a extração de energia passa por um processo de
conversão termoquímica complexo:
1. Aquecimento (<100ºC): quando os sistemas de combustão são alimentados, os
combustíveis sólidos estão geralmente à temperatura ambiente. Antes que as
reações possam começar, o combustível sólido necessita ser aquecido.
2. Secagem (entre 100 ºC e 150 ºC): Acima dos 100 ºC inicia-se a vaporização da
água existente no combustível. Esta liberta-se do combustível, na forma de vapor
de água.
3. Decomposição pirolítica (entre 150 ºC e 230 ºC): Neste processo, os
componentes de cadeia longa dos combustíveis sólidos são quebrados em
compostos de cadeia curta. Os produtos que surgem são gases e compostos líquidos
de alcatrão, tais como o monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos gasosos
(CnH2n+2). A decomposição pirolítica da madeira não necessita de oxigénio.
Os processos anteriores são endotérmicos (absorção de calor). Uma vez atingido o ponto
de inflamação (cerca de 230 ºC) iniciam-se as reações exotérmicas (libertação de calor) com a
entrada de oxigênio. A superfície exterior da madeira pode ser inflamada a cerca de 300 ºC e,
a partir dos 400 ºC, ocorre combustão espontânea.

3.1.3.8 Cocombustão

A cocombustão da biomassa encontra-se habitualmente associada à combustão de
biomassa e carvão para a produção de energia. Comparativamente à queima isolada de carvão
ou biomassa, a cocombustão apresenta vantagens, entre as quais se destacam a redução do total
de emissões por unidade de energia produzida, permitir diminuir os níveis de emissão de
poluentes associados à composição típica destes combustíveis como os óxidos de enxofre, os
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metais pesados ou as dioxinas e furanos, a minimização de desperdícios e, dependendo da
composição química da biomassa utilizada, a redução dos níveis de poluição do solo e água.

3.2 Peneiras moleculares

Por definição, peneiras moleculares são sólidos com porosidade definida e com
capacidade de distinção de moléculas por suas dimensões e geometrias. Segundo a IUPAC, as
peneiras moleculares podem ser classificadas pelo Diâmetro de Poro, como mostra a Tabela 5:

Tabela 5- Classificação dos sólidos de acordo com o diâmetro de poro.

Sólidos

Diâmetro de Poro (DP)

Microporosos

DP ≤ 2nm

Mesoporosos

2nm < DP ≤ 50nm

Macroporosos

DP > 50nm
Fonte: Santos et al., 2015

3.2.1 Peneira molecular KIT-6

Em 2003, Kleitz e colaboradores reportaram pela primeira vez um material cúbico a
base de sílica mesoporosa, por uma rota de síntese com baixa concentração de ácido, utilizando
o copolímero tribloco como agente direcionador e o butanol como codirecionador. Esse
material foi denominado de KIT-6, que é semelhante ao seu homólogo MCM-48, diferindo
somente no menor tamanho de poro final e menor estabilidade hidrotérmica para este último
(LI et al, 2010; RAMANATHAN et al. 2013; XU et al. 2014). Segundo Kalbasi e Mosaddegh
(2012), o KIT-6 foi assim denominado devido sua descoberta no Instituto Avançado de Ciência
e Tecnologia da Corea do Sul (“Korea Advanced Institute of Science and Technology-6”).
Esses materiais apresentam altas áreas específicas, largo volume de poro, boa estabilidade
físico-química, distribuição uniforme de tamanho de poros, textura homogênea de longo
alcance e ainda superfície quimicamente modificável por meio de funcionalização. Quando
funcionalizados com metais, substâncias orgânicas (pequenos grupos orgânicos ou polímeros
funcionais) mostram muitas aplicações interessantes, com destaque para a catálise heterogênea
e adsorvente molecular (SHAHBAZI et al.,2011; ASLAM et al.,2015). Esse material exibe
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estrutura simétrica cúbica tridimensional (3D) Ia3d, (Figura 11) com uma rede bicontínua de
canais interpenetrantes. Esses canais 3D possibilitam o fácil acesso de espécie hóspedes aos
poros grandes, além de gerar uma maior resistência ao seu bloqueio, facilitando o transporte
através de seus canais (FALAHATI et al., 2012; HUSSAIN et al., 2014; RAMANATHAN et
al., 2014; WU et al.,2014; ZHAO et al., 2015).

Figura 11 - Estrutura cúbica simétrica tridimensional do KIT-6

Fonte: FERNANDES et al., 2015

De acordo com Falahati et al.,(2011), dentre suas vantagens, o KIT-6 possui alta
estabilidade hidrotérmica, superfície específica elevada, parede de poros larga e grande
diâmetro de poro que pode variar entre 5 a 12 nm. Os microporos complementares, com
diâmetro de 1,8 nm, interconectam os dois principais sistemas de poros existentes em
determinados pontos especiais no KIT-6. Os tamanhos de poros bem como os volumes de
microporos podem ser ajustados de acordo com as alterações na temperatura de calcinação
(QIAN et al., 2012; DUAN et al., 2015).
A sua forma tridimensional (3D) de poros interligados também é uma característica
vantajosa, porque facilitam tanto a difusão de reagentes para os microporos, como a dispersão
de produtos desses durante reações químicas. Isso os torna superiores aos materiais
mesoporosos com estruturas bidimensionais semelhantes, como MCM-41 e o SBA-15 (XU et
al.,2014).
A possibilidade de obtenção de diversos tipos de materiais que utilizam como suporte o
KIT-6 propicia as mais diversas aplicações, gerando um amplo campo de pesquisa que cresce
a cada ano, com diversas e promissoras aplicações. O foco de suas aplicações está em catálise,
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separação e adsorção (MERKACHE et al. 2015). De acordo com Ramanathan et al. (2015), o
KIT-6 contendo zircônio mostrou possuir quase exclusivamente sítios ácidos de Lewis
altamente ativos e estáveis para a desidratação de isopropanol e etanol. Quando usado como
compósito, juntamente com materiais com eletroatividade, pode mostrar uma significativa
sensibilidade do tipo sanduíche em sensores eletroquímicos (WANG et al. 2014b). Ao serem
introduzidas espécies de cobre ou níquel, o KIT-6 mostrou interessante desempenho em
dessulfurização adsortiva (SUBHAN et al. 2014; ASLAM et al. 2015). Interessantes
quantidades de CO2 foram observadas para o KIT-6, quando funcionalizado com espécies
orgânicas contendo grupos aminas (LIU et al. 2010; KISHOR; GHOSHAL, 2015). Hussain et
al., (2013a) mostram redução fotocatalítica do CO2 para metano, usando Ti-KIT-6. Ainda
conforme descrito por Wang et al., (2014a), tem sido utilizado como template para obtenção de
materiais mesoporosos, (não a base de sílica), incluindo carbonos mesoporosos, metais, óxidos
metálicos e cerâmicas. A peneira molecular KIT-6 apresenta muitas aplicações. Como por
exemplo, Zhao e colaboradores (2015) sintetizaram um compósito de KIT-6 incorporado com
cloreto de Lítio, com o intuito de fabricar um sensor de umidade. Como resultados obtidos, o
LiCl-KIT-6 apresenta distribuição uniforme de poros, impedância optimizada na troca pelo
sensor com 3% de LiCl-KIT-6 apresentou magnitude de terceira ordem sobre um alcance de
umidade relativa no intervalo de 11-95 %, e com tempos de resposta e recuperação de 15s e
28s, respectivamente. O KIT-6 pode ser funcionalizado com grupos orgânicos apresentando
certas características interessantes, como mostra Cao e colaboradores (2017), que através da
mudança das propriedades superficiais através da incorporação de Níquel e Vanádio para o
aumento de CO na metanação. As séries de x Ni-yV/KIT-6 com várias composições de Níquel
e Vanádio foram preparadas através do método de umidade insipiente. Através dos dados
obtidos verificou-se que as espécies modificadas com V são capazes de promover
significantemente a performance catalítica à baixas temperaturas em volta de 350 ºC em
comparação com as espécies não modificadas Ni/KIT-6, que era comumente adequado para o
aumento da absorção de H2 acompanhado pelo aumento da dissociação de CO devido a forte
transferência de elétrons das espécies de V para às de Ni. O catalisador correspondente xNiyV/KIT-6 exibiu um aumento distinto na conversão de CO, seletividade e produção não
modificada de CH4. Entre todos os catalisadores, 20Ni-2V/KIT-6 mostrou melhor performance
catalítica, correspondendo a aproximadamente 100% de conversão de CO e 85% na produção
de CH4 a baixas temperaturas (300 ºC).
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Em um outro trabalho, Kayalvizhi e Pandurangan (2017), trabalharam a
desidroxigenação da vanilina utilizando Pd-KIT-6 no reator de fase vapor. Pelos dados
coletados mostraram que 5% do catalisador Pd/KIT-6 conseguiu uma taxa de conversão de
98% de vanilina e 94% de seletividade do p-cresol na temperatura de 600 ºC por 6 h. O estudo
do tempo também foi conduzido por todos catalisadores por uma variação de 100 – 300 ºC
revelando que Pd/KIT-6 teve alta conversão e máxima seletividade em 6 h. A atividade do Pd
incorporado ao catalisador foi comparativamente melhor por três ciclos. A seletividade do
vanilil álcool foi preferencialmente observada pelo Pd incorporado (1%) em tempo curto (1 h)
enquanto p-cresol a seletividade foi observada no longo período (6 h).

3.3 Desoxigenação

Níquel e Cobalto promovidos em catalisadores em base de Modibdênio são comumente
usados na hidrodesulfurização de frações de petróleo. Recentemente, tiveram aplicações no
processo de eliminação de oxigênio dos óleos de plantas (desoxigenação) (SIMACEK et al.
2010). As duas principais rotas reacionais foram identificadas no processo de desoxigenação,
denominadas hidrocarbonilização/decarbonilação (HDC) e hidrodesoxigenação (HDO)
(KUBICKA e KALUZA, 2010). HDC envolve a quebra das ligações C-C produzindo
hidrocarbonetos com um número menor de carbonos que seus respectivos ácidos graxos,
enquanto a reação HDO produz hidrocarbonetos com o mesmo número de carbonos que os
ácidos graxos nos triacilglicerídeos. Já que a maioria dos triacilglicerídeos possuem 18
carbonos na cadeia, a razão C18/C17 tem sido para identificar a desoxigenação primária nas rotas
de reacionais (HUBBER, O´CONNOR e CORMA, 2007).
Muitos trabalhos sugeriram que o HDO domina o caminho reacional no hidrotratamento
de triacilglicerídeos independente dos tipos de promotores (TOBA et al., 2011). Krar et al.
(2010), apoiaram a ideia de produzir razões C18/C17 entre 3 e 20 sobre o catalisador incorporado
por Cobre. Novamente, catalisador incorporado com Co, no hidrotratamento dos resíduos de
óleo de cozinha, apresentou como produtos majoritários cadeias com C18( TOBA et al.,2011).
No entanto, outros grupos de pesquisa mostraram diferentes observações. Bezergianni et al.,
2010, mostraram que mais C17 foram produzidos e que a razão C18/C17 foi menor que quando o
resíduo de óleo de cozinha foi hidroxigenado sobre Ni-MoS2. Baixa razão C18/17 foi obtida
(<1) quando hidrotratamento no refinado óleo de Colza sob pressão de hidrogênio 2,3 Mpa
sobre o suporte Co-MoS2 (KUBICKA, BEJBLOVA e VLK, 2010).
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Zhang e colaboradores (2014), investigaram o impacto inerente do Ni e Co nas
principais rotas de desoxigenação. O Níquel incorporado no catalisador exibiu alta seletividade
para reação de hidrodesoxigenação (HDO) sobre hidrodescarbonilização/descarbonização
(HDC), enquanto o Cobalto incorporado no catalisador apresentou maior tendência para o
HDC. Baseado nas atualizações de produtos e catalisadores, uma nova maneira foi proposta
para interpretar o impacto da estrutura do catalisador no caminho da desoxigenação. O NiMoS
criou abundantes vacâncias sulfônicas para melhorar a capacidade de hidrogenação (ZHANG,
LIN e ZHENGA, 2014). O catalisador CoMoS2 mostra como vantagem sítios saturados em
atmosfera de hidrogênio, facilitando o hidrocraqueamento (C-C hidrogenolisis). O
melhoramento da reação HDO pelo Ni é devido primeiramente ao efeito sinérgico do Mo e Ni
nos sítios insaturados da banda do metal. Segundo Zhang e colaboradores (2014), em contraste,
a reação HDC é facilitada pelo Cobalto incorporado no MoS2 através da adsorção átomos de
Carbono nas ligações com Enxofre que é adjacente ao Cobalto.
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4.

METODOLOGIA
Esta seção foi subdivida em duas partes: Síntese, incorporação com molibdênio e

caracterização através das técnicas: DRX, TGA/DTGA, FTIR, EDX, MEV e Adsorção e
Dessorção de N2 e o estudo da conversão térmica e termocatalítica dos óleos (Muguba e fritura)
através do estudo cinético, TGA-FTIR e pirólise (Py-CG/MS).
4.1 Síntese do KIT-6
A síntese padrão do catalisador mesoporoso KIT-6 foi realizada seguindo a razão molar,
proposta por Kleitz e colaboradores:
1 TEOS: 0,017 P123: 1,83 HCl: 195 H2O: 1,31BuOH
De acordo com a Figura 12, iniciou-se a síntese adicionando-se o direcionador orgânico
pluronic P123 (P123-(EO)20(PO)70(EO)20), à água com ácido clorídrico (HCl) concentrado.
Submeteu-se a mistura a agitação magnética por 6 h a 35ºC. Adicionou-se, em seguida, o
butanol à mistura que manteve-se por mais 1 h sob as mesmas condições. Logo após, adicionouse a fonte de sílica (TEOS) permanecendo o conjunto pelas condições descritas inicialmente no
intervalo de tempo de 24 h. A mistura reacional foi transferida para um recipiente de teflon,
sendo o conjunto levado à estufa e submetido ao tratamento hidrotérmico a 100 ºC por um
período de tempo de 24 h. Em seguida, o material foi resfriado e prontamente lavado com uma
solução alcoólica a 2% de HCl. Posteriormente, o catalisador foi submetido a calcinação em
forno mufla a 550 ºC, com rampa de aquecimento de 1 ºC/min e um intervalo de tempo de 6 h
(KLEITZ, et al., 2003; ZAMANI et al., 2009).
Figura 12-Esquema da síntese do KIT-6
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4.2. Impregnação por umidade insipiente
Pesou-se inicialmente a massa do suporte catalítico KIT-6. Anotado o valor, calculouse a massa de sal de molibdênio, Molibidato de amônio tetrahidratado ((NH4)6Mo7O24.4H2O)
correspondente ao valor de 10% em relação a massa do catalisador. Logo após, da pesagem do
sal de molibdênio, dissolveu-se em água (≈ 1 mL) suficiente para que a maior parte do sal seja
solubilizado. Com o auxílio de uma pipeta, a solução de molibdênio foi gotejada sob o suporte
catalítico KIT-6, até que se formasse uma pasta (ALMEIDA, 2015).
Levou-se então a pasta para a estufa, 120 ºC e por 2 h. O sólido resultante foi removido
para o recipiente cadinho de porcelana e posto no forno mufla por 2 h a uma taxa de
aquecimento de 10 ºC/ min e uma temperatura de 600 ºC.
Em seguida, as amostras foram direcionadas para as caracterizações de: DRX,
TGA/DTGA, Adsorção e Dessorção de N2, FTIR e EDX.
4.3 Caracterizações dos catalisadores
4.3.1 DRX
As amostras não calcinada, calcinada e impregnada foram submetidas a técnica de
caracterização de difratograma de raio X ( DRX) , obedecendo os seguintes padrões para
análise: para as amostras não calcinada e calcinada, foram feitas a medição a baixo ângulo, com
2𝜃𝜃 variando de 0,6 a 3,0º, abertura de fenda 0,015º e passo 0,01º; Na análise da amostra

incorporada, foi realizada a alto ângulo, com 2𝜃𝜃 variando de 3,0 a 70º, a abertura de fenda

0,015º e passo 0,02º. Todas as amostras foram feitas no equipamento de difração de raios X
Bruker D2 Phaser utilizando radiação CuKα (λ=1,54 Å) com um filtro de Ni, corrente de 10

mA, voltagem de 30 kv, utilizando o detector Lynxeye. Através do pico mais intenso (211)
pode-se calcular a distância interplanar e o parâmetro mesoporoso para a estrutura cúbica do
KIT-6. Para tanto deve-se encontrar a distância interplanar, através da Lei de Bragg (Equação
1), onde substitui-se o valor do plano para as estruturas cúbicas.
Equação 1.

λCuKα = 2d(211)senθ

Onde o comprimento de onda (λ) para o CuKα= 1,54Å. Com os cálculos das distâncias
interplanares (d211), encontrados através da equação 1, pôde-se calcular o parâmetro
mesoporoso (a0) para a estrutura cúbica, utilizando-se a equação 2 (GUAN; NUR; ENDUD,
2006).
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4.3.2

TGA/DTGA

Equação 2.

𝑎𝑎0 = 𝑑𝑑211 √6

O suporte catalítico mesoporoso (KIT6) e sua forma funcionalizada (MoKIT-6) foram
submetidas a análise térmica TGA/DTGA. Utilizou-se para tanto uma termobalança modelo:
TG 209 F1 Libra, fabricante NETZSCH, acoplado a um espectrômetro de infravermelho com
transformada de Fourier, modelo ALPHA, da Bruquer. Para este ensaio, realizou-se os
seguintes parâmetros: cadinho de alumina, gás de purga nitrogênio, vazão do gás de purga 20
mL/min, razão de aquecimento 10 ºC/min, temperatura final 900 ºC e massa da amostra de 5mg.

4.3.3 FTIR
As amostras foram submetidas à análise de FTIR no equipamento modelo Alpha, com
os seguintes parâmetros: número de scans: 16, número de scans para background: 50, faixa:
650-4400 cm-1, resolução 4cm-1 e temperatura da amostra 200 ºC
4.3.4

EDX
Para verificar se a quantidade do metal, molibdênio, é o mesmo do que o representado

pelo os cálculos iniciais de impregnação, utilizou-se a técnica EDX. Para tanto utilizou-se o
instrumento EDX- 7000 com as seguintes condições: atmosfera de ar, colimador de 3 mm e o
copo de amostra de polipropileno.

4.3.5 Adsorção e Dessorção de N2 (BET)
Os materiais para a realização desta análise foram previamente desgaseificados a uma
temperatura de 300 ºC por 10 h. As medidas foram realizadas em uma faixa de pressão que
variou de 0,05 a 0,98 P/P0. A área superficial específica foi determinada pelo método BET e o
volume total dos poros foram obtidos na pressão P/P0 0,98. O diâmetro médio dos poros, bem
como o volume de poros, foram obtidos usando o método BJH. O equipamento usado foi um
ASAP 2020 da micrometrics que encontra-se no LabSop-UNSL.
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4.4

Aplicação dos catalisadores

4.4.1

Estudo Cinético
Para a avaliação do estudo cinético da conversão térmica dos óleos de fritura e munguba,

utilizou-se amostras dos óleos (fritura e munguba); óleos (fritura e munguba) + 10% de KIT-6
e óleos (fritura e munguba) + 10% de MoKIT-6. As amostras foram analisadas na termobalança,
modelo SDT Q600, marca TA. Tendo como condições de ensaio, gradiente de temperatura: 5,
10 e 20 ºC/min, atmosfera de N2 com vazão de 100 mL/min, massa de 10 mg de amostra,
cadinho de platina (110 µL) e razão de aquecimento da temperatura de 25ºC a 600 ºC/min. Para
parâmetros dos cálculos de energia de ativação foi utilizado o - software Specialty Library que
possui norma ASTM E1641-16 Standard Test Method for Decomposition Kinetics by
Thermogravimetry Using the Ozawa_Flynn_Wall Método.

4.4.2

TGA-FTIR
O KIT6 e MoKIT6 foram analisados por FTIR. Para este ensaio, realizou-se os seguintes

parâmetros: número de scans de 16, número de scans com background de 50, na faixa de 6504400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e temperatura da amostra de 200 ºC, no equipamento
analisador termogravimétrico, modelo: TG 209 F1 Libra, fabricante: NETZSCH, acoplado a
um espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier, modelo: ALPHA, fabricante:
Bruquer .

4.4.3

Caracterização

4.4.3.1 Py-CGMS
A análise dos produtos de pirólise da biomassa foram realizadas pelo Py- GCMS QP2010 SE de marca Shimadzu, com os seguintes parâmetros de ensaio: Coluna ponna,
Temperatura do forno da coluna 40,0 ºC, temperatura de injeção 250,0 ºC, modo de injeção
Split, modo de controle de fluxo: pressão, pressão 49,5 kPa, fluxo total 203,9 mL/min, fluxo de
coluna 1,00 mL/min, velocidade linear 36,1 cm/s, fluxo de purga 3,0 mL/min, razão de Split
3,0 mL/min. Parâmetros de pirólise: Temperatura de forno 500 ºC e tempo 0,30 s.
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5

RESULTADOS
Com o intuito de melhorar a compreensão dos resultados obtidos, este capítulo foi

divido em três tópicos: (a) Caracterização dos catalisadores KIT-6 e MoKIT-6; (b) Aplicação
dos catalisadores por meio do estudo cinético da termodecomposição da biomassa com a
presença 10% KIT-6 e 10% MoKIT-6 e estudo da conversão térmica e termocatalítica dos
óleos de fritura e munguba com 10% de KIT-6 e 10%MoKIT-6 por meio TGA-FTIR; (c)
Análise dos produtos formados por Py-CGMS.
5.1 Caracterização dos catalisadores
5.1.1 Difração de Raios X (DRX)

Na Figura 13, mostra os DRX da amostra calcinada do KIT-6, feita a baixo ângulo. Tal
caracterização demonstra que a amostra está com estrutura bem definida e organizada,
ratificada pelos índices de Müller 211, mais intenso, 220 e 332, menos intensos (XIA et al.,
2015).

Figura 13- DRX a baixo ângulo KIT-6 amostra calcinada.
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Na Figura 14, encontra-se o DRX da amostra incorporada com o metal molibdênio
(Mo), nota-se que em relação a amostra calcinada, mantêm-se os picos 211, mais intenso, e os
picos 220 e 332 menos intensos o que evidencia que o material ainda possui uma estrutura
organizada pós impregnação.

Figura 14- DRX a baixo ângulo do MoKIT-6
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Através dos dados obtidos pelo DRX, consegue-se calcular a distância interplanar (d211)
e o parâmetro mesoporo (a0) para estrutura cúbica, através das equações 1 e 2 respectivamente,
conforme apresentados na tabela 6.
Tabela 6 - Valores das distâncias interplanares e dos parâmetros das células unitárias das amostras de KIT-6 na
forma não calcinada, calcinada e incorporada

Amostras

d (211) (nm)

a0(nm)

Kit -6 Calcinada

4,30

10,53

Mo KIT-6

4,22

10,34

De acordo com os dados da Tabela 6 verifica-se que há uma diminuição da distância
interplanar entre a amostra pura de KIT-6 e a amostra incorporada, de acordo com Soni e
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colaboradores (2009), no que refere-se a amostra incorporada, pode-se inferir que esta
diminuição no valor do parâmetro mesoporoso está associada a inserção do metal Mo,
resultando-se num decréscimo da distância interplanar.
Na Figura 15, mostra o DRX da amostra do MoKIT-6 a alto ângulo. De acordo com a
análise, verifica-se a dispersão do Molibdênio, sob toda superfície do suporte catalítico, que de
acordo com Soni e coloboradores (2009), este arranjo amorfo é característico dos suportes
incorporados com o Mo.
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Figura 15- DRX alto ângulo MoKIT-6
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Na Figura 15, pode-se supor que há formação do óxido de molibdênio (MoO3), devido
a formação dos picos com índice de Müller, respectivamente, 020, 040 e 060 (LIU; ZHANG;
LI, 2011) e a comparação do referido DRX a alto ângulo com a carta cristalográfica 1011043.cif
(CRISTALOGRAPHY, 2018), ratificando assim a presença do referido óxido.
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5.1.2

Análise Térmica (TGA/DTGA)
Através dos resultados de TGA/DTGA da amostra não submetida a calcinação, pode-se

averiguar quais são as perdas de massas que o composto possa ter, a temperatura na qual podese calcinar o material, além de sua estabilidade térmica. Na Figura 16, observa-se que a amostra
não calcinada de KIT-6 apresenta dois eventos de perdas de massa, sendo caracterizada pela a
água adsorvida, mais precisamente na temperatura de 64,26 ºC, e direcionador orgânico por
volta de 337, 94 ºC.
Figura 16- Curvas de (a) TGA e (b) DTGA da amostra de KIT-6 não calcinada
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Através do ensaio térmico, TGA/DTGA, da amostra não calcinada de KIT-6, pode-se
concluir que a temperatura ideal para que a amostra seja calcinada é acima de 337, 4 ºC,
garantindo assim que todo direcionador orgânico seja eliminado do material. De acordo com as
informações obtidas do ensaio térmico da análise não calcinada, submeteu-se o material à
calcinação a temperatura de 550 ºC com rampa de aquecimento de 1 ºC/min. Como observada
na Figura 17, o suporte catalítico apresentou duas perdas, sendo a primeira mais acentuada
estando associada a saída de água quimisorvida e uma mais discreta que é água fisissorvida,
além de ratificar a estabilidade térmica do material durante o gradiente de temperatura.
Figura 17- Curvas de (a) TGA e (b) DTGA da amostra de KIT-6 calcinada.
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Na amostra de MoKIT-6, observado na Figura 18, verifica-se que há duas perdas de
massa, sendo a mais acentuada relacionada com a saída de água quimisorvida e mais discreta
relacionada com a água fisissorvida, mantendo a estabilidade térmica quando submetida ao
gradiente de temperatura.
Figura 18- Curvas de (a) TGA e (b)DTGA da amostra MoKIT-6.
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Através dos ensaios térmicos representados nas Figuras 18 e 19, pode-se construir a
Tabela 7 que visualiza-se as temperaturas bem como os eventos de perda de massa. Com isso,
pode-se concluir que a calcinação foi efetuada de maneira bem-sucedida, não deixando
qualquer resquício de material orgânico.
Tabela 7- Eventos de perda de massa par as amostras de KIT-6 e MoKIT-6.

Eventos (ºC)

Amostras

Perdas de massa (%)

I

II

I

II

KIT-6

27,0-87,0

102,0-772,0

5,35

3,24

MoKIT-6

28,5-88,5

103,5-783,5

5,99

2,24
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5.1.3 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)
As Figuras 22 e 23 mostram a análise de FTIR para as amostras de KIT-6 e MoKIT-6.
Para a amostra de KIT-6, existem bandas de absorção características para grupos inorgânicos
que são: 3443, 1637, 1227, 1075, 959, 806 e 445 cm-1. Através da Figura 22 pode-se observar
as bandas de absorção características citadas. A banda de absorção por volta de 3443 cm-1,
refere-se às vibrações de estiramento dos grupos hidroxilas, atribuídas à O-H dos grupos Si-OH
encontrados nas amostras (SHUKLA, et al. 2011). A banda de absorção por volta de 1637 cm1

é atribuída a interação da água com a superfície do suporte (WANG et al., 2005). As bandas

de absorção 1227 e 1075 cm-1 são referidas à estiramentos assimétricos da ligação Si-O-Si, em
806 cm-1 refere-se à estiramento simétrico das ligações Si-O-Si e a banda de absorção 959 cm1

é atribuída a estiramento simétrico das ligações Si-O dos grupos Si-OH. Na banda de absorção

por volta de 445 cm-1, que está relacionada com o estiramento assimétrico das ligações Si-O
dos grupos Si-OH.
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Figura 19-FTIR KIT-6.
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Na Figura 23 é observado o gráfico de FTIR para a amostra de MoKIT-6. As bandas
características nessa região estão relacionadas com as formas tetraédricas, octaédricas,
poliédricas e cristalinos do MoO3 (PRINETTO et al., 1995). As bandas de absorção entre 1085
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e 799 cm-1 aparecem para as espécies de octaédricas e tetraédrica do Mo (SONG,2003). As
vibrações das espécies tetraédricas do Mo aparecem nas bandas de absorção entre 930-830 cm1

e para as espécies octaédricas e poliédricas aparecem nas bandas de absorção entre 990-930

cm-1 (SONG, 2003). A banda características das interações Mo-O-Si é encontrada por volta de
914 cm-1 (Thanabodeekij et al., 2007).

930

Figura 20- FTIR MoKIT-6
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5.1.4

Espectroscopia de Fluorescência de Raio X (EDX)
Nesta técnica, verificou-se o percentual do metal, molibdênio, impregnado no suporte

catalítico. Com a radiação de raios X na amostra, os átomos constituintes absorvem e emitem
uma radiação característica de cada átomo constituinte do analito averiguado. Como a emissão
do raio X de cada átomo é função da concentração, pode-se calcular semiquantitativamente os
valores percentuais de cada elemento constituinte na amostra averiguada. Como proposto
inicialmente, estima-se que cerca de 10% do metal em relação a massa do KIT-6, fosse inserido
ao suporte catalítico, através da técnica de umidade insipiente. Essas prerrogativas, foram
confirmadas através do EDX, ratificando a presença do respectivo metal na porcentagem
proposta inicialmente, como é vista através da Tabela 8.
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Tabela 8 Valores percentuais de Silício e Molibdênio presentes na amostra incorporada MoKIT-6.

Analito

Resultado (%)

Si

89,924

Mo

10,076

5.1.5 Adsorção e Dessorção de N2 via BET
Na Figura 24, encontra-se as isotermas das amostras de KIT-6 e MoKIT-6. Através
desta técnica pôde-se determinar alguns parâmetros texturais, com o intuito de diferenciá-las
como observado na Tabela 9.

Figura 21- Isotermas de Adsorção e Dessorção de N2 das amostras (a) KIT-6 e (b) MoKIT-6
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Tabela 9- Parâmetros texturais das amostras de KIT-6 e MoKIT-6

Amostra
KIT-6
MoKIT-6

𝑎𝑎
S𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
(m2/g)
437
365

V𝑃𝑃𝑏𝑏 (cm3/g)
0,62
0,24

D𝑐𝑐𝑃𝑃 (nm)
6,4
5,1

𝑊𝑊 𝑑𝑑 (nm)
4,0
5,2

𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (m2/g)
82
129

a) A área superficial foi calculada usando o método BET; b e c) O Volume de Poro (VP) e o Diâmetro de Poro
(DP) foram calculados utilizando as medidas de dessorção pelo método BJH; d) A espessura da parede (W) é
calculada através da diferença entre o parâmetro mesoporoso (a0), calculado na seção 5.1, e o Diâmetro de Poro
(DP) (a0-DP).

Através da Figura 24 percebe-se que ambas as amostras, KIT-6 e MoKIT-6, apresentam
isotermas do tipo IV com loop de histerese H2, ou seja, possui conexões em seus poros
(SUBHAN et al., 2014; KISHOR; GOSHAL, 2015). Ainda na mesma Figura, observa-se que
na amostra do MoKIT-6 há diminuição significativa da área específica, bem como o diâmetro
e volume de poro, em relação a amostra do KIT-6 pura. Isso pode ser explicado devido a
incorporação do metal Molibdênio, na forma de óxido de molibdênio (MoO3), tornando os
poros parcialmente obstruídos. Tais evidências são ratificadas através dos dados contidos na
Tabela 9. Analisando as isotermas (a) e (b), presentes na Figura 24, verifica-se que a área
específica (SBET) do MoKIT-6 foi diminuída após a incorporação, por causa da dispersão do
óxido de molibdênio (MoO3) na superfície do suporte, reduzindo drasticamente a área
específica do MoKIT-6. Tanto o volume de poro (VP) quanto o diâmetro de poro (DP), do
MoKIT-6, sofreram reduções quando comparados, com o KIT-6. Tal diminuição, está
relacionada com o preenchimento parcial do MoO3 nos poros, podendo ser ratificado através
da Figura 24, onde pode-se observar que isoterma (b) apresenta menores volumes adsorvidos
quando em comparação a isoterma (a). A espessura da parede do MoKIT-6 sofreu alteração
considerável em relação à do KIT-6. Como há a dispersão do óxido de molibdênio sob a
superfície do suporte, a espessura da parede (calculada pela diferença entre o parâmetro
mesoporoso (a0) e o diâmetro de poro (DP)) resulta em um valor superior ao resultado
encontrado para o KIT-6. Na área do microporo do MoKIT-6, houve um aumento significativo
comparando-se com a peneira molecular KIT-6. O referido aumento pode estar relacionado
com a presença do MoO3 disperso sobre a superfície do microporo, resultando no aumento
desta.
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5.2 Estudo cinético
5.2.1 TGA/DTGA das amostras do óleo de fritura, óleo de fritura com 10% KIT-6 e óleo de
fritura com 10% MoKIT-6
As Figuras 25 e 26 são observadas as curvas de TGA/DTGA que evidenciam os eventos
de perdas de massa que ocorrem nos óleos de acordo com o gradiente de temperatura. Cada
evento é contabilizado através da Tabela 10.
Figura 22- TGA das amostras de: (a) óleo de fritura, (b) óleo de fritura + 10% KIT-6 e (c) óleo de fritura +
10% MoKIT-6
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Figura 23 - DTGA das amostras de: (a) óleo de fritura, (b) óleo de fritura + 10% KIT-6 e (c) óleo de fritura +
10% MoKIT-6
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Tabela 10- Eventos de perda de massa das amostras de óleo de fritura
Amostras
Óleo

de

fritura
Óleo

de

fritura

+

Gama de temperatura (ºC)

Perda de massa (%)

Pico

de

I

II

III

I

II

III

temperatura (ºC)

250-320

320-430

430-490

3,5

84,5

10,6

388

250-430

430-490

-

80,0

8,9

-

385

250-320

320-420

420-490

10,0

73,0

7,8

373

10% KIT-6
Óleo

de

fritura

+

10%
MoKIT-6

Os dados de perda de massa e resíduos podem ser vistos na Tabela 10. Através da
referida tabela, consegue-se evidenciar que tanto a amostra de óleo e óleo com 10% MoKIT-6
há três eventos de perda de massa, enquanto na amostra que possui o óleo e 10% de KIT-6 há
apenas dois eventos de perda de massa. As perdas de massas cessam devido o óleo ter sua
conversão conferida restando apenas o residual de 10%, referente aos catalisadores (KIT-6 e
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MoKIT-6). Através do gráfico da Figura 26 pode-se avaliar a degradação térmica das amostras.
Na amostra contendo apenas óleo, verificou-se que apenas com o gradiente de temperatura foi
afirmado o pico máximo por volta da temperatura de 388 ºC. Na curva (b), amostra de óleo de
cozinha + 10% KIT-6, observa-se como ponto máximo da perda de massa a uma temperatura
de 385 ºC. Nesta curva, ocorre uma maior conversão devido à amostra de óleo ter acesso aos
microporos, tem uma maior conversão. Na curva (c), amostra contendo óleo de fritura + 10%
MoKIT-6, possuem como ponto máximo de perda de massa a uma temperatura em volta de 373
ºC. Nesta curva, pode-se averiguar que a perda de massa é inferior às outras duas, a e b, devido
as reações não ocorrerem dentro dos microporos e sim na superfície do catalisador.
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5.2.2. TGA das amostras do óleo de munguba, óleo de fritura com 10% KIT-6 e óleo de fritura
com 10% MoKIT-6

As Figuras 27 e 28 são observados os gráficos de TGA/DTGA que evidenciam os
eventos de perdas de massa que ocorrem nos óleos de fritura e munguba de acordo com o
gradiente de temperatura.
Figura 24- TGA das amostras: (a) Óleo de munguba; (b) Óleo de munguba + 10% KIT-6; (c) Óleo de munguba +
10% MoKIT-6.
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Figura 25- DTGA das amostras: (a) Óleo de munguba; (b) Óleo de munguba + 10% KIT-6; (c) Óleo de munguba
+ 10% MoKIT-6.
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Tabela 11- Eventos de perdas de massa das amostras de óleo de munguba
Pico de
Amostras

Gama de temperatura (ºC)

(ºC)
I

óleo

temperatura

Perda de massa (%)

II

III

I

II

III

de

255-415

415-460

-

86,6

12,5

-

389

de

255-430

430-475

-

85,6

5,3

-

389

255-327

327-475

-

13,0

70,8

-

377

munguba
óleo

munguba +
10% KIT-6
óleo

de

munguba +
10%
MoKIT-6

No estudo de TGA e DTGA, verifica-se através dos gráficos, que há tanto na amostra
de óleo de munguba + 10% KIT-6 e o óleo com 10% MoKIT-6, apenas dois eventos de perdas
de massa em comparativo com a conversão do óleo de munguba que possui três eventos de
perdas de massa. Através da Figura 28, observa-se que a curva (a), amostra de óleo de munguba,
apresenta como temperatura de maior perda de massa 389 ºC. Na curva (b), a temperatura de
maior perda de massa situa-se por volta de 389 ºC. Assim como comentado no item do estudo
cinético do óleo de fritura, a reações ocorrem dentro dos microporos o que permite uma perda
de massa mais acentuada, em relação a curva (c). Na curva (c), a maior perda de massa situase a uma temperatura ao redor de 377 ºC, temperatura inferior às observadas nas curvas (a) e
(b). Outro fator de extrema importância é que no residual das três amostras apresentam um leve
aumento percentual das massas, o que pode ser explicado devido as reações de polimerização.
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5.2.3 Óleo de fritura, óleo de fritura + 10% KIT-6 e óleo de fritura + 10% MoKIT-6
Nesta etapa realizou-se o estudo cinético através da degradação térmica do óleo de
fritura, óleo de fritura + 10% KIT-6 e óleo de fritura + 10% MoKIT-6, como mostra a figura 29
logo abaixo:
Figura 26-Taxa de conversão pela Energia de ativação da análise térmica do óleo de fritura, óleo de fritura +
10% KIT-6 e óleo de fritura + 10% MoKIT-6.

Energia de ativação (kJ/mol)

260
240
220
200
180
160

(b)
(a)

140
120

(c)

100
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Taxa de conversão (%)

De acordo com os dados obtidos para as conversões das três amostras, aqui retratadas
como: (a) óleo de fritura, (b) óleo de fritura + 10% KIT-6 e (c) óleo de fritura + 10% MoKIT6. Na curva (a), verifica-se que a conversão do óleo de fritura possui energias de ativação
inferiores às encontradas na curva (b), no intervalo de conversão de 10-58 %, o que permite
concluir que um gradiente de temperatura é suficiente para iniciar a uma quebra das ligações.
Isto também é devido pelo fato do óleo residual já ter sido utilizado em determinadas
temperatura na fritura de alimentos, que neste caso de peixes, o que torna suas ligações mais
susceptíveis a quebras pelo fator térmico. No intervalo entre 59-100% ocorreu, na curva (a),
um aumento ascendente na energia de ativação devido à quebra térmica das ligações e a
formação por polimerização de compostos que possuem fortes interações entre seus átomos o
que ratifica o aumento da energia de ativação. Como no óleo de fritura o ácido graxo majoritário
é o linoleico (Figura 30), com 18 átomos de carbonos e duas insaturações, pode-se ocorrer
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através da quebra e produção de radicais que pode ocorrer a formação de novos compostos
como interações mais fortes.
Figura 27-Estrutura do ácido linoléico

Na curva (b), nota-se que no início da conversão (10-58 %) evidencia um aumento na
energia de ativação em comparativo com a curva (a). Isto é devido a ação do KIT-6, potencializa
a polimerização nesta taxa de conversão, ou seja, a polimerização acentuada. Na faixa entre 6080 %, ocorre uma diminuição na energia de ativação, em relação a curva (a), que pode-se supor
que nesta faixa de conversão há formação de compostos cuja as interações são mais fracas,
tornando suscetíveis uma quebra menos energética. No decorrer da conversão, nota-se que que
tanto a curva (a) quanto a curva (b) possuem uma sobreposição nas curvas de faixa de conversão
entre 80-90%, sendo justificado que neste ponto as amostras se comportam na conversão de
maneira semelhantes, diferindo-se no intervalo entre 91-99%.
Na curva (c), em toda conversão, evidenciou-se energias de ativação inferiores às curvas
(a) e (b). Tal efeito é devido a modificação estrutural do KIT-6 através da incorporação do metal
molibdênio. Através desta, verifica-se a presença de sítios ativos capazes de aumentar a
velocidade de conversão, ratificada pelas baixas energias de ativação. Embora tal efeito seja
nítido, há reações de polimerização, principalmente nas faixas de conversão 10-60% e 85-99%
sendo confirmada pelo aumento no valor energético de sua produção. O percentual de
diminuição da energia de ativação foi mais evidente na taxa de conversão de 10%, com uma
diminuição da energia de ativação entre as curvas (a) e (c) no valor de 39,73 %. Enquanto, que
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entre as curvas (b) e (c), a diferença entre as energias de ativação foi observada na taxa de
conversão de 10% com o valor da diminuição em torno de 43,49%.
5.2.4 Estudo cinético do óleo de munguba, óleo de munguba com 10% KIT-6 e óleo de fritura
com 10% MoKIT-6
De acordo com a Figura 31, verifica-se a conversão do óleo de munguba (a), óleo de
munguba com 10% KIT-6 (b) e óleo de munguba com 10% MoKIT-6. Na curva (a), verificase o processo térmico do óleo de munguba, na referida curva numa taxa de conversão entre 1039 %, a energia de ativação é inferior à da curva (b) e superior à da curva (c), isto pode ser
explicado devido a formação de produtos em que possuem interações energéticas mais fortes.
No intervalo entre 40-60 %, ocorre um aumento na energia de ativação, o que por suposição
deve-se a formação de produtos que possuam energias levemente maiores que aos das curvas
(b) e (c). No intervalo de entre 65 -99 % ocorre um aumento linear na energia de ativação. Tal
efeito é devido às reações de polimerização que produzem compostos alto valor energético nas
ligações e o que ratifica o acréscimo na energia de ativação. Parte desse comportamento é
devido ao ácido majoritário constituinte no óleo de munguba, ácido palmítico (Figura 32).
Figura 28- Taxa de conversão pela Energia de ativação da análise térmica do (a) óleo de munguba (b) óleo de
munguba + 10% KIT-6 e (c) óleo de munguba + 10% MoKIT-6.
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Em sua composição, o ácido palmítico encerra 16 átomos de carbonos saturados e um
grupo polar, representado pela carboxila. Na conversão térmica pode-se haver quebra de suas
ligações, como dito anteriormente e a conversão de novas estruturas com valores energéticos
acentuados.

Figura 29- Estrutura do ácido palmítico

Na análise da curva (b), nota-se que na taxa de conversão entre 10-35% há um acréscimo
energético em comparação das curvas (a) e (c), devido a formação de compostos por
polimerização. A polimerização torna-se mais evidente a partir do percentual de conversão de
60 % e mais intensificada a partir de 89%, neste caso a reação de polimerização é incrementada
pela ação do KIT-6 e que é confirmada pelo acréscimo da energia de ativação bem mais
evidente que nas curvas (a) e (c).
Na curva (c), onde há uma mistura de óleo de munguba com 10% MoKIT-6, verificase que em grande parte do processo de conversão, 10-90%, a energia de ativação encontra-se
bem inferior à das curvas (b) e (c), o que denota que a peneira molecular KIT-6 incorporada
com molibdênio teve uma eficácia, como prevista para catalisadores. No entanto, entre 91-99%,
há um acréscimo na energia de ativação, superando os valores da curva (a) e bem inferior aos
da curva (b), o que evidencia que a reação de polimerização é levemente favorecida. Na taxa
conversão de 10%, verifica-se que houve uma queda de energia de ativação entre as curvas (a)
e (c) de 13,34%, enquanto que entre as curvas (b) e (c) houve uma queda da energia de ativação
de 17, 76%, na conversão de 10%.
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5.3 TGA-FTIR
5.3.1 TGA-FTIR óleo de fritura, óleo de fritura com 10% KIT-6, óleo de fritura com 10%
MoKIT-6.
A Figura 33 mostra o FTIR dos produtos gasosos obtidos na pirólise térmica e
termocatalítica do óleo de fritura. Durante a pirólise do óleo, gases (CH4, CO, CO2, H2O,
CH3OH, HCOOH e alguns hidrocarbonetos) são facilmente detectados no comprimento de
onda específico (FIGEN, 2012).
No FTIR do óleo de fritura Figura 33a pode ser observado a volatização dos produtos
gasosos em torno de 400 ºC. Através do gráfico da Figura 33 verifica-se a conversão térmica
do óleo de fritura. Na banda de absorção corresponde ao intervalo de 2960-2850cm-1,
correspondente ao grupo C-H alifático dos alcanos, com o ápice a temperatura de 400 ºC. A
partir da temperatura de 400 ºC nota-se a presença das bandas características de grupos C=O,
específicos de ácidos carboxílicos na banda de absorção, que corresponde a aproximadamente
1760-1710 cm-1. Através do gráfico apresenta as bandas de absorção 1420, 1300-1200 cm-1,
representando as bandas de deformação axial, devido ao acoplamento da deformação angular
do plano da ligação O-H e a deformação axial de C-O. Nesta amostra representada na Figura
33b, mistura de óleo de fritura com 10% KIT-6 verifica-se bandas de absorção características
C-H alifático, dos alcanos compreendido entre 2960-2850 cm-1, tendo como pico mais intenso
na temperatura de 400 ºC. Verifica-se a presença mais intensa do pico de absorção de H2O
(3000 -2800 cm-1, 1550-1380 cm-1) e a banda de absorção do CO2, 2350 cm-1 foi observado
entre os produtos, que caracteriza a ocorrência das reações de desoxigenação/descarbonização.
Foi observado que os produtos apareceram em temperaturas mais baixas em relação ao óleo de
fritura puro. De acordo com as literaturas (TWAIQ, MOHAMED, BHATIA, 2003; OOI
et al. 2004). Verifica-se também a 400 ºC bandas de absorção mais intensas
características dos grupos C=O, pertencentes a ácidos carboxílicos, região essa correspondente
a 1760-1710 cm-1. Há também, as bandas de absorção 1420, 1300-1200 cm-1, representando as
deformações axiais, devido ao acoplamento da deformação angular do plano da ligação O-H e
a deformação axial de C-O.
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Na análise do óleo de fritura com 10% de MoKIT-6 com mostrado na Figura 33c,
verifica-se que a banda de absorção de CO2, em comparação aos outros dois gráficos, é mais
intensa na temperatura de 250 ºC. A medida que ocorre um aumento na temperatura, mais
precisamente na temperatura 400 ºC, nota-se a formação de bandas de absorção mais intensas
na região correspondente a 2960-2850 cm-1, que são características das ligações C-H alifático
dos alcanos. Nota-se que o MoKIT-6, como agente desoxigenante, apresenta uma eficiência
melhor em comparativo às outras conversões.

Figura 30- TGA-FTIR das amostras a) Óleo de Fritura; b) Óleo de Fritura + 10% KIT-6;
c) Óleo de Fritura + 10% MoKIT-6
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Tomando como base a temperatura de melhor conversão, que foi analisada a 400 ºC
(Figura 34), verificou-se que em todas as conversões há a presença da banda de absorção
correspondente a C-H alifático, de 2960-2850 cm-1. No espectro representativo da amostra de
óleo de fritura + 10% de KIT-6 há a presença da banda de absorção característica do CO2 (2350
cm-1). Nos três espectros, nota-se a região do grupo C=O dos ácidos carboxílicos, 1760 cm-1,
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sendo menos evidente na amostra de óleo de fritura + 10% MoKIT-6, devido nesta mistura, o
catalisador incorporado com molibdênio possuir características de desoxigenação diminuindo
assim a intensidade de absorção.

Figura 31- Gráfico de conversão a 400ºC das amostras de: óleo de fritura, óleo de fritura + 10% KIT-6 e óleo
de fritura + 10 % MoKIT-6.
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5.3.2 – TGA-FTIR das amostras de óleo de munguba, óleo de munguba com 10% de KIT-6 e
óleo de munguba com 10% MoKIT-6.

A Figura 35a mostra os produtos gasosos da pirólise térmica e termocatalítca do óleo de
munguba. Os produtos da pirólise do óleo de munguba mostram como principais bandas de
absorção características do C-H (2960-2850 cm-1) e C=O (1760-1710 cm-1). A banda de
obsorção do CO2 (2350 cm-1) aumenta a intensidade com o aumento do gradiente de
temperatura. A presença do suporte catalítico KIT-6 no óleo, Figura 35b, não muda o perfil dos
produtos quando em comparação com o óleo de munguba, que corrobora que o presente estudo
cinético não houve significativa alteração na energia de ativação. Mas na presença do MoKIT6, Figura 35c, apresenta alta absorção do CO2, bandas C-O e O-H, caracterizando a
desoxigenação dos produtos.

Figura 32- TGA-FTIR das amostras a) Óleo de Munguba; b) Óleo de Munguba + 10%
KIT-6; c) Óleo de Munguba + 10% MoKIT-6
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Em todos os gráficos, a temperatura que apresenta melhores taxas de conversão é de
400 ºC. Resume-se estas informações na Figura 36.
Através da figura 36, verifica-se que em todos os espectros está presente a banda de
absorção do grupo C-H alifático (2960-2850 cm-1) característico dos alcanos. Nos espectros das
amostras do óleo de munguba + 10% MoKIT-6 e óleo de munguba, observa-se a banda
característica do CO2 (2350 cm-1), sendo mais discreta no espectro do óleo de munguba. No
que diz respeito a banda característica do grupo C=O, nota-se que no espectro da amostra de
óleo de munguba + 10% MoKIT-6 há um decréscimo na intensidade da banda de absorção, o
que pode-se inferir que devido a ação desoxigenante proveniente da peneira molecular
incorporada com molibdênio provoca uma diminuição de compostos C=O, evidenciado no
gráfico 39.

Figura 33- Gráfico de conversão a 400 ºC das amostras de: óleo de munguba, óleo de munguba + 10% KIT-6 e
óleo de munguba + 10 % MoKIT-6
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5.4 Identificação dos produtos de pirólise por meio Py-CGMS
No tratamento térmico dos óleos de fritura e munguba, observou-se que os produtos de
pirólise apresentaram, respectivamente, em média 39,06% e 39,01% de hidrocarbonetos. A
análise via cromatograma, composição e seletividade de carbonos, podem ser observadas pelas
Figura 37 e Tabela 12.

Intensidade (u.a)

Figura 34- Cromatogramas da pirólise dos óleos de: (a) fritura e (b) munguba.
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Tabela 12- Composição dos produtos da reação de pirólise dos óleos de fritura e munguba

Amostra

Outros compostos

Hidrocarbonetos (%)

CO2 (%)

Óleo de fritura

39,06

-

60,94

Óleo de munguba

39,01

2,50

58,49

(%)
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Da quantidade de hidrocarbonetos identificada, observou-se que as amostras do produto
de pirólise dos óleos de fritura e munguba apresentavam, respectivamente, seletividade
correspondente a 35,64% de compostos com C11-C15 átomos de carbono em sua composição
e 51,70% de compostos com C6-C10 em sua constituição, inferindo que os referidos óleos
possam ser utilizados em combustíveis na faixa do diesel e da gasolina, respectivamente.

Figura 35- Perfil dos produtos de pirólise do óleo de fritura e de munguba
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No tratamento termocatalítico dos óleos de fritura e munguba com 10% KIT-6
apresentaram, respectivamente, 51,49% e 38,92%. Os cromatogramas podem ser observados
na figura 39, enquanto o percentual de hidrocarbonetos e de átomos de carbono constituintes
das cadeias, estão listadas na Tabelas 13.
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Figura 36- Cromatograma: (a) Óleo de fritura + 10% KIT-6; (b) Óleo de Munguba + 10 % KIT-6
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Tabela 13- Composição dos produtos da reação de pirólise do óleo de fritura + 10% KIT-6 e óleo de munguba
+ 10% KIT-6

Amostras
Óleo Fritura + 10%
KIT-6
Óleo de munguba +
10% KIT-6

Hidrocarbonetos
51,49

Massa (%)
CO2
3,08

Outros compostos
45,43

38,92

1,70

59,38
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Dentro desse percentual de hidrocarbonetos, correspondente a pirólise dos óleos com
10% de KIT-6, como observado na Figura 40, evidenciou-se que a composição majoritária é
C6-C10 com 76,40% para os produtos de pirólise do óleo de fritura e 40,88% para os produtos
de pirólise do óleo de munguba. O que pode-se evidenciar pelos dados obtidos, o óleo de fritura
com 10% KIT-6 uma maior conversão em hidrocarbonetos em relação ao óleo de munguba,
podendo ser utilizado na produção de gasolina
Figura 37- Perfil dos produtos de pirólise das amostras de óleo fritura + 10%
KIT-6 e óleo de munguba + 10% KIT-6.
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As amostras utilizando os óleos com 10% MoKIT-6 apresentaram os seguintes
resultados: os produtos de pirólise da amostra de óleo de fritura + 10% MoKIT-6 e óleo de
munguba + 10% MoKIT-6, tiveram 56,31% e 55,22%, respectivamente, de hidrocarbonetos. O
que pode-se concluir, que os produtos de pirólise da amostra de óleo de fritura + 10% MoKIT6 estão propensos ao uso da gasolina, enquanto da amostra de óleo de munguba + 10% MoKIT6 estão designados ao uso de combustíveis na faixa do querosene. Os cromatogramas dos
produtos de pirólise do óleo de fritura + 10% MoKIT-6 e óleo de munguba + 10% MoKIT-6
estão contidos na Figura 41, enquanto os compostos dos produtos de pirólise e a seletividade
de átomos de carbono estão descritos nas Tabela 17 e Figura 42.

Intensidade (u.a)

Figura 38- Cromatograma: (a) óleo de fritura + 10% MoKIT-6; (b) óleo de munguba + 10% MoKIT-6
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Tabela 14-Composição dos produtos da reação de pirólise do óleo de fritura + 10%Mo KIT-6 e óleo de
munguba + 10% MoKIT-6

Amostras
Óleo Fritura + 10%
MoKIT-6
Óleo de munguba +
10% MoKIT-6

Hidrocarbonetos
56,31

Massa (%)
CO2
4,04

Outros compostos
39,05

55,22

2,16

42,67
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Dentre as amostras analisadas, foram as que obtiveram maiores percentuais de
hidrocarbonetos, podendo ser explicada pela função desoxigenante promovida pelo molibdênio.
Na identificação de percentual de átomos de carbono na cadeia dos produtos, evidenciou-se que
os produtos de pirólise do óleo de fritura + 10% MoKIT-6 obtiveram como percentual
majoritário compostos que possuem em suas cadeias 67,96% de átomos de carbono variando
entre C6-C10, enquanto nos produtos de pirólise do óleo de munguba + 10% MoKIT-6
apresentaram 41,27% de compostos com o número de átomos de carbono variando entre C11C15.

Figura 39- Perfil dos produtos de pirólise das amostras de óleo de fritura + 10%
MoKIT-6 e óleo de munguba + 10% MoKIT-6.
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6. CONCLUSÕES
Pela observação dos resultados obtidos, pode-se concluir que conseguiu-se converter a
biomassa analisada (óleos de fritura e munguba), com o auxílio do Py-CGMS.
Obteve-se os catalisadores KIT-6 e MoKIT-6 e estes, foram caracterizados através das
técnicas, DRX, TGA/DTGA, EDX, FTIR e Adsorção e Dessorção de N2, apresentando
resultados condizentes com a literatura.
Levando-se em consideração os resultados obtidos pelo estudo cinético, método de
Ozawa-Flynn-Wall, averigua-se que houve redução da energia de ativação (Ea) das amostras
da biomassa contendo o suporte catalítico MoKIT-6.
Com os resultados da técnica TGA-FTIR, pôde-se observar que a biomassa, na presença
do MoKIT-6, obteve-se produtos mais desoxigenados, com melhores resultados à uma
temperatura de 400 oC.
Por meio do espectrômetro de massa (Py-CG/MS), obteve-se os produtos de pirólise,
(bio-óleo) sem a presença do catalisador e com a presença de KIT-6 e MoKIT-6. A presença
do MoKIT-6 apresentou um maior percentual de hidrocarbonetos, confirmando o resultado do
TGA-FTIR que apontava uma maior desoxigenação. A presença dos catalisadores, também,
favoreceu a produtos mais leves quando comparados com a pirolise do óleo (sem catalisador).
O óleo de fritura na presença do MoKIT-6 apresentou maior valor de produtos na faixa da
gasolina (67,96%), enquanto que o óleo de munguba apresentou na faixa do querosene
(41,27%). Portanto, o catalisador quando aplicado ao óleo de fritura auxiliou no craqueamento
dos ácidos graxo e na desoxigenação e para o óleo de munguba foi mais efetivo para
desoxigenação já que a composição prioritária é o (C16:0).

78

7. REFERÊNCIAS
ALMEIDA, C. M. T. Craqueamento do óleo de pinhão manso e de seus principais ácidos graxos
para a produção de bio-óleo. 2015. 112f. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de
Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Recife, 2015.
Aneel. Disponível em: <www2.aneel.gov.br/aplicações/atlas/pdf/05-Biomassa(2).pdf. Acesso
em: 17 nov. 2017.

ASLAM, S.; SUBAN, F.; YAN, Z.; XING, W.; ZENG, J.; LIU, Y.; IKRAM, M. REHMAN,
S.; ULLAH, R. Rapid functionalization of as-synthesized KIT-6 with nickel species occluded
with template for adsoptive desulfurization. Microprous and Mesoporous Materials. v. 214, p.
54-63, 2015.

AZEVEDO, O. A. et al. Fabricação de sabão a partir do óleo comestível residual:
conscientização e educação ambiental. 2009. XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física.
Vitória, Espírito Santo. Disponível em <Reciclagem de óleo comestível usado através da
fabricação de sabão> acessado em 19/ 10/2017.

Balanço Energético Nacional, 2014 – Ano base 2013 EPE Empresa de Pesquisa Energética
Ministério de Minas e Energia – MME.
Balanço Energético Nacional. Disponível em: <http://www.epe.gov.br>. Acesso em: 06 jan.
2018.

BEZERGIANNI, S.; DIMITRIADIS, A.; SFETSAS,T.; KALOGIANNI, A. Hydrotreating of
Waste Cooking oil for biodiesel production. Part II: Effect of temperature on hydrocarbon
composition. Bioresource Techonology. vol.101. p. 7658-7660. 2010.
Biomassa.

Disponível

em:

<http://energiasalternativas.webnode.com.pt/energias-

renovaveis/biomassa/>. Acesso em: 14 jan. 2018.
BLAKEY, S.; RYE, L.; WILSON, C.W. Aviation gas turbine alternative fuels: Areview.
Proceedings of the Combustion Institute. 33: 2863–85, 2011.
BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional 2008: ano base 2007.
Brasília,

2008.

Disponível

em:
79

<https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2008.pdf>. Acesso em: 06 Outubro
2017.

BRIDGWATER, A.V. Review of Thermochemical Biomass Conversion. Energy Research
Group, Aston university, Birmingham, Crown Copyright, january, 1991, 76p.

CAHOON, E.B.; SCHMID, K.M. 2008. Metabolic engineering of the content and fatty acid
composition of vegetable oils. Advances in Plant Biochemistry and Molecular Biology, 1: 161200.

CAHOON, E.B; SHOCKEY, J.M.; DIETRICH, C.R.; GIDDA, S.K.; MULLEN R.T.; DYER,
J.M. 2007. Engineering oilseeds for sustainable production of industrial and nutritional
feedstocks: solving bottlenecks in fatty acid flux. Current Opinion in Plant Biology, 10: 236244.

CAO, H-X.; ZHANG, J.; GUO, C-L.; CHEN, J.G.; REN, X-R. Modifying surface properties
of KIT-6 zeolite with Ni and V for enhacing catalytic CO methanation. Applied Surface
Science. v. 426, p. 40-49, 2017.

CASTILHO-ALMEIDA, E.W.; SANTOS, H.F.; MIRANDA, A.M.; ACHETE, C.A.;
ARMOND, R.A.S.Z.; ANCONI, C. P.A.; ALMEIDA, W.B. Estudo teórico e experimental de
espectros infravermelho de ésteres de ácido graxo presentes na composição do biodiesel de
soja. Química Nova, v. 35, nº 9, 1752-1757, 2012.

CHIARAMONTI, D.; OASMAA, A.; SOLANTAUSTA, Y. Power generation using fast
pyrolysis liquids from biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews (11), p. 10561086, 2007.
CRYSTALLOGRAPHY

OPEN

DATABASE,

disponível

em:

<www.

Crystallography.net/cod/1011043.html> acesso em: 20 mar 2018.

DIEBOLD, J. P. Review of the Chemical and Physical Mechanisms of the Storage Stability of
Fast Pyrolysis Bio-Oils, NREL, 2000, Report No. SR-570-27613.

80

DUAN, A.; LIA, T.; ZHAO, Z.; LIUA, B.; ZHOU, X.; JIANG, G.; LIU, J.; WEI, Y.; PAN, H.
Synthesis of hierarchically porous L-KIT-6 silica-alumina material and the super catalytic
permances for hydrodesulfatization of benzothiophene. Applied Catalysis B. Environmental v.
165, p. 763-773, 2015.

FALAHATI, M.; MA´MANI, L.; SABOURY, A.A.; SHAFIEE, A.; FOROUMADI,
A.;BADIEI A.R. Aminopropyl-functionalized cubic Ia3d mesoporous sílica nanoparticle as an
efficient support for immobilization for superoxide dismutase Biochimica et Biophysica Acta.
v. 1814, (9), p. 1195-1202, 2011.

FALAHATI, M.; SABOURY, A. A.; MA´MANI, L.; SHAFIEE, A.; RAFIEEPOUR, H. A.
The effect of functionalization of mesoporous sílica nanoparticles on the interaction ad stability
of confined enzyme. International Journal of Biological Macromolecules. v. 50, (4), p. 10481054, 2012.

FERNANDES, F. R. D.; SANTOS, A. G. D.; CALDEIRA, V. P. S.; SOUZA, L. S. Síntese de
materiais mesoporosos: Um estudo comparative entre SBA-15 e o KIT-6. Blucher Chemistry
Procedings. Volume 3, nº1, Nov 2015.

FERNANDES, J. O. Estudos de melhorias do processo de aproveitamento de resíduos do
tratamento de esgotos sanitários para geração de biocombustíveis. 2010. 51f. Monografia
(Bacharel em Engenharia Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.

FIGEN, A. K; ISMAIL O; PISKI S. Devolatilization non-isothermal kinetic analysis of
agricultural stalks and application of TG-FT/IR analysis. J Therm Anal Calorim 2012;
107:1177–1189.

GOLDEMBERG, J. Atualidade e perspectiva no uso de Biomassa para Geração de Energia.
Rev. Virtual Quim., 2017, 9 (1), 15-28. 21 Novembro 2016.

GÓMEZ, E. O. Estudo da pirólise rápida de capim elefante em leito fluidizado borbulhante
mediante caracterização dos finos de carvão. 2002. 412f. Tese (Doutorado) – Curso de
Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2002.
81

GUAN, L. C.; NUR, H.; ENDUD, S. Bimodal pore size mesoporous mcm-48 prepared by postsynthesis alumination. Journal Of Physical Science, [s.l], v. 17, n. 1, p.65-75, 2006.
HUBER, G.W.; O´CONNOR, P.; CORNA, A. Processing biomass in conventional oil refineries:
Production of high quality diesel by hydrotreating vegetable oils in heavy vacuum oil mixtures. Applied
Catalysis A: General. v. 329. p. 120-129. 2007.

HUSSAIN, M.; AKHTER, P.; RUSSO, N.; SARACCO, G. Novel Ti-KIT-6 material for de
photocatalytic reduction of carbono dioxide do methane. Catalysis Communications, v. 36, p.
58-62, 2013a.

HUSSAIN, M.; FINO, D.; RUSSO, N. Developtment of modified KIT-6 and SBA-15-spherical
supported Rhcatalysts for N2O abatement: From powder to monolith spported ctalysts.
Chemical Engineering Journal. v. 238, p. 198-205, 2014.
JORGE, N.; LUZIA, D. M.M.; Caracterização do óleo das sementes de Pachira aquática Aublet
para aproveitamento alimentar. Acta Amazonica. Vol 42(1) 2012: 149-156.

KALBASI, R.J.; MOSADDEGH, N. Pd-poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)/KIT-6 nanocomposite:
Preparation, structural study, and catalytic activituyu. C. R. Chimie. v. 15, (11-12), p. 988-995,
2012.
KAYALVIZHI, J.; PANDURANGAN, A. Hydrodeoxygenation of vanilin using palladium on
mesoporous KIT-6 in vapour phase reactor. Molecular Catalysis. v.436, p. 67-77, 2017.

KISHOR, R.; GHOSHAL, A. K. APTES grafted ordered mesoporous silica KIT-6 for CO2
adsorption. Chemical Engineering Journal, [s.l.], v. 262, n. [], p.882-890, 2015.

KLEITZ, F.; CHOI, S. H.; RYOO, R. Cubic Iad3 mesoporous sílica: synthesis and replication
to platinum nanowires, carbono nanorods and carbono nanotubes. Chemical Communications.
v. 7 (17), p. 2136-2137, 2003.

KRÁR, M.; KOVÁCS, S.; KALLÓ, D.; HANCSÓK, J. Fuel purpose hydrotreating of
sunflower oil on CoMo/Al2O3 catalyst. Bioresource Technology. v. 101 (23). p. 9287-9293.
2010.
82

KUBICKA, D.; BEJBLOVA, M.; VLK, J. Conversion of vegetable oils into hyrocarbons over
CoMo/MCM-41 catalysts. Top Catal. v. 53. p. 168-178. 2010.
KUBICKA, D.; KALUZA, L. Deoxygenation of vegetables oils over sulfided Ni, Mo and NiMo
catalysts. Applied Catalysis A: General. v. 372 (2), p. 199-208. 2010.
LI, F; LAAK, L. V.D.; TING, S-W.; CHAN, K-Y. Varing carbon structures templated from
KIT-6 for optimum electrochemical capacitance. Electrochimica Acta, v.55, (8), 2817-2823,
2010.
LIU, C.; LI, Z.; ZHANG, Z. Growth of [010] oriented α-MoO3 nanorods by pulsed eléctron
beam deposition. Applied Physics Letters. v.99. 223104.1-4. 2011

LIU, Y.; SHI, J.; CHEN, J.; YE, Q.; PAN, H.; SHAO, Z.; SHI, Y. Dynamic performance of
CO2 adsorption with tetraethylenepentamine-loaded KIT-6. Microporous and Mesoporous
Materials. v. 134, (1-3), p. 16-21, 2010.

LLIOPOULOU, E.F.; STEFANIDS, S.D.; KALOGIANNIS, K.G.; DELIMITIS, A.; LAPPAS,
A.A.; TRIANTAFYLLIDIS, K.S. Catalytic upgrading of biomass pyrolysis vapors using
transition metal-modified ZSM-5 zeolite. Applied Catalysis B: Enviromental, v. 127, p. 281290, 2012.

LOPES, R. C.; BALDIN, N. EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A REUTILIZAÇÃO DO
ÓLEO DE COZINHA NA PRODUÇÃO DE SABÃO-PROJETO“ECOLIMPO”, 2009.

LORA, E. E. S.; ANDRADE, R. V. Geração de energia e a gaseificação de biomassa. Biomassa
& Energia, Viçosa, v. 1, n. 3, p. 311-320, jul./set.2004.
Lorenzi, H. 1992. Arvores Brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas
nativas do Brasil, Editora Plantarum Ltd. São Paulo, Brasil: Nova Odessa.

MADSEN, A. T.; ROZMYSLOWICZ B.; SIMAKOVA, I L.; KILPIO, T.; LEINO, A.;
KORDÁZ, K.; ERANEM, K.; MAKI-ARVELA, P.; MURZIN, D. Y. Step Changes and
Deactivation Behavior in the Continuous Decarboxylation of Stearic Acid . Ind. Eng. Chem.
Res. 50: 11049-58, 2011.
83

MARIN MESA, L. R. Estudo da pirólise de cana-de-açúcar integral. 2011. 102f.
Dissertação(Mestrado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia Mecânica,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.

MÉIER, D.; FAIX, O. State of the art of applied fast pyrolysis of lignocellulosic materials a
review. Bioresource Technology (68), p. 71-77, 1999.

MERKACHE, R.; FECHETE, I.; MAAMACHE, M.; BERNARD, M.; TUREK.P.; ALDALAMA,

K.;

GARIN,

F.

3D

ordered

mesoporous

Fe-KIT-6

catalysts

for

methylcyclopentane(MCP) conversion and carbono dioxide (CO2) hydrogenation for
energyand environmental applications. Applied Catalysis A: General, v. 504, p. 672-681, 2015.
MIHALCIK, D.J.; MULLEN, C.A.; BOATENG A.A. Screen acidic zeolites for catalytic faz
pyrolisys of biomass and its componentes. Journal of Analytical and Applied Pyrolisys, v. 92,
p. 224-232, 2011.

Ministério de Minas e Energia. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/paginainicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/biomassa-e-a-segundamaior-fonte-de-energia-em-2016>. Acesso em: 08 jan. 2018.
Ministérios de Minas e Energia Disponível em: < http://www.mme.gov.br/web/guest/paginainicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/brasil-institui-politicanacional-dos-biocombustiveis-renovabio%20?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpaginainicial%2Foutrasnoticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p
_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3>. Acesso em: 09 jan. 2018.

MIRANDA, M. R. S. Bagaço do sorgo: estimativa de parâmetros cinéticos e pirólise analítica.
2011. 105f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química)-

Universidade Federal de

Uberlândia, Uberlândia, 2011.

MORETTO, E; FETT, R. Tecnologia de óleos Vegetais e Gorduras Vegetais na Indústria

84

MOTA, S. A. P. MANCIO, A. A. LHAMAS, D. E. L. ABREU, D. H. DA SILVA, M. S. DOS
SANTOS, W. G. Castro, D. A. R. OLIVEIRA, R. M. ARAÚJO, M.E. BORGES, L. E. P.
MACHADO, N. T. J. of Analytical and Applied Pyrolysis. 2014, 110, 1–11.

NETO, P.R.C.; ROSSI, L.F.S. Produção de biocombustíveis alternativo ao óleo diesel através
da transesterificação de óleo de soja usado em frituras. Química Nova. vol. 23. p. 531-537.
2000.
NOGUEIRA, L. A. H. ; Lora, E.S. . Dendroenergia: fundamentos e aplicações. 2. ed. Rio de.
Janeiro: Interciência, 2003. v. 1. 199 p.
NUNES, C. A. et al. Determinação de constituintes químicos em madeira de eucalipto por PyCG/EM e calibração multivariada: comparação entre redes neurais artificiais e máquinas de
vetor suporte. Química Nova, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 279-283, 2011.

OLIVEIRA, J. T. A.; VASCONCELOS, I. M.; BEZERRA, L. C. N. M.; SILVEIRA, S. B.;
MONTEIRO, A. C. O.; MOREIRA, R. A. Composition and nutritional properties of seeds
Pachira aquatica Aubl, Sterculia striata St Hil et Naud and Terminalia catappa Linn. Food
Chemistry, v. 70, p. 185-191, 2000.
OOI, Y.; ZAKARIA, R.; MOHAMED, A.R; BHATIA, S. Synthesis of composite material
MCM-41/Beta and its catalytic performance in waste used palm oil cracking, Appl. Catal. A
Gen. 2004; 274 : 15–23.

PANNIRSELVAM, P. V. et al. Desenvolvimento de projeto para produção de fibra de coco
com inovação de tecnologia limpa e geração de energia. Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Revista Analytica, São Paulo, n. 15, p. 56-61, fev./mar. 2005.

PARADELA, F. M. R. Estudo da pirólise de misturas de resíduos de plásticos, pneus e
biomassa. 2012. 322f. Tese (Doutorado em Engenharia Química e Bioquímica) – Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2012.

PASQUALETTO, A. Aproveitamento do óleo residual de fritura na produção de biodiesel. In:
CONGRESSO

INTERAMERICANO

AIDIS,

31,

2008,

Santiago.

Anais...

Santiago/Chile: Centro de Eventos Casa Piedra, 2008.

85

PAULA, V.F.; CRUZ, M.P.; BARBOSA, L.C.A. 2006. Chemical constituents of Bombacopsis
glabra (Bombacaceae). Química Nova, 29: 213-215 (in Portuguese, with abstract in English).

PEIXOTO, A.L.; ESCUDEIRO, A. 2002. Pachira aquática (Bombacaceae) na obra “historia
dos animais e arvores do Maranhao” de Frei Cristovao de Lisboa. Rodriguésia, 53, 123-130.

PEREIRA, C. K. S.; VIDAL, C. S.; QUIRINO, M. R.; PAULO, M. Q. Avaliação da atividade
toxicológica e microbiológica do extrato hidroalcoólico da resina de Pachira aquatica
(Bombacaceae). In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 1.,
2002, João Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB, 2002. p. 321-324.

PEREIRA, J. G.; LUIZ, F. O.; RAMOS, L. A.; CAVALHEIRO, E. T. G.; MÓBREGA, J.A.
Termogravimetria: um novo enfoque para a clássica determinação de cálcio em cascas de ovos.
Química Nova. v. 32, (6), p. 1661-1666, 2009.

PRINETTO, F.; CERRATO, G.; GHIOTTIAND, G.; CHIORINO, A. J. Phys.Chem. v. 99.
p.5556 . 1995
QIAN, L.; REN Y.; LIU,T.; PAN, D.;WANG, H.; CHEN, G. Influence of KIT-6´s pore
structure on its surface properties evaluated by inverse gas chromatography. Chemical
Engineering Journal. v. 213, p. 186-194, 2012.

RAMAGE, J; SCURLOCK, J. Biomass. In: BOYLE, G. Renewable Energy: Power for a
Sustainable Future. New York: Oxford University Press, 1996.

RAMANATHAN, A.; SUBRAMANIAM, B.; MAHESWARI, R.; HANEFELD, U. Synthesis
and charactetization of Zirconium incorporated ultra large poremesoporous silicate, Zr-KIT-6.
Microporous and Mesoporous Materials. v. 167, p. 207-212, 2013.
RAMANATHAN, A.; ZHU, H.; MAHESWARI, R.; SUBRAMANIAM, B. Niobium
incorporated mesoporous silicate, Nb-KIT-6: Synthesis and characterization. Microporous and
Mesoporous Materials. v. 190, p. 240-247, 2014.

REN 21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2010).
86

REN 21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2016).

Resolução

ANP

Nº

42,

de 17.12.2009

–

DOU 14.01.2010

-

disponível

em

http://www.anp.gov.br, acessado em 27/01/2018
SANCHEZ, C. G.; LORA E. S.; GÓMEZ, E. O. Gaseificação. In: CORTEZ, L. A. B.; LORA,
E. S. (Coord.). Tecnologias de conversão energética da biomassa. Manaus: EDUA, EFEI, 1997.
cap. 1.
SANTOS, A.V.; VIANA, M.M.; MEDEIROS, F. H. A.; MOHALLEM N. D.S. O Incrível
Mundo dos Materiais Porosos – Características, Propriedades e Aplicações. Química e
Sociedade. v.38, nº1, p. 4-11. 2015.

SHAHBAZI, A.; YOUNESI, H.; BADIEI, A. Functionalized SBA-15 mesoporous sílica by
melamine-based dendrimeraminesfor adsorptive characteristics of pb(II), Cu(II) and Cd(II)
heavy metal ions inbatch and fixed bed column. Chemical Engineering Journal, v. 168, (2), p.
505-518, 2011.

SHUKLA, P.; SUN, HONGQI.; WANG, SHAOBIN.; ANG, H. M.; TADÉ, M. O Co-SBA- 15
for heterogeneous oxidation of phenol with sulfate radical for wastewater treatment. Catalysis
Today, v. 175, n. 1, p. 380-385, 2011.
SILVA, L. C. A. et al. Caracterização físico-quimica de lodo de esgoto e aplicação da biomassa
em processo de pirólise em um reator de leito fixo. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE
AGROENERGIA, 1., SEMINÁRIO DE AGROENERGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE TOCANTINS, 2., 2012, Palmas. Anais... Palmas: Sinagro, 2012. p. 18 -21.

SIMACEK, P.; KUBICKA, D.; SEBOR, G.; POSPISIL, M. Fuel properties of hydroprocessed
rapeseed oil. Fuel. v. 89, p. 611-615, 2010.
SONG, C. Catal. Today. v.86. p.211. 2003.
SONI, K. et al. 3-D ordered mesoporous KIT-6 support for effective hydrodesulfurization
catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, [s.l.], v. 90, n. 1-2, p.55-63, 2009.

87

SONI, K.; RANA, B.S.; SINHA, A.K.; BHAUMIK, A.; NANDI, M.; KUMAR, M.; DHAR,
G.M. 3-D ordered mesoporous KIT-6 support for effective hydrodesulfurization catalysts.
Applied Catalysis B: Environmental. vol 90, p. 55-63,2009.

SUBHAN, F; ASLAN, S.; YAN, Z.; IKRAM, M.; REHMAN, S. Enhanced desulfurization
characteristics of Cu-KIT-6 for thiophene. Microporous And Mesoporous Materials, [s.l.],
v. 199, p.108-116, 2014.

THANABODEEKIJ, N.; GULARI, E.; WONGKASEMJIT, S. Highly dispersed Mo-MCM-41
produced from silatrane and molybdenum glucolate precursors and its peroxidation activity.
Powder tehnol. v. 173, n. 3, 211-216, 2007.

TOBA, M.; ABE, Y.; KURAMOCHI, H.; OSAKO, M.; MOCHIZUKI, T.; YOSHIMURA, Y.
Hydrodeoxygenation of waste vegetable oil over sulfide catalysts. Catal. Today. v.164. p.533–
537. 2011.
Transformar

biomassa

em

energia.

Disponível

em:

<http://www.alterima.com.br/index.asp?InCdSecao=20&InCdEditoria=3&InCdMateria=224
&pagina=&Transformar+a+Biomassa+em+Energia>.Acesso em: 14 jan. 2018.
TWAIQ, F.; MOHAMED, A.R; BHATIA, S. Liquid hydrocarbon fuels from palm oil by
catalytic cracking over aluminosilicate mesoporous catalysts with various Si/Al ratios, Microp.
Mesop. Mater. 2003; 64 : 95–107.
UDEN, P. C.; Pure Appl. Chem. 1993, 65, 2405

WANG, W.; QI, R.; SHAN, W.; WANG, X.; JIA, Q.; ZHAO, J.; ZHANG, C.; RU, H. Synthesis
of KIT-6 type mesoporous sílicas with tunable pore sizes, wall thickness and particle size via
the partioned cooperative self-assembly process. Microporous and Mesoporous Materials. v.
194, p. 167-173, 2014a.

WANG, X. Q. et al. Influence of Fe on the thermal stability andcatalysis of SBA-15 mesoporous
molecular sieves. Microporous and Mesoporous Materials, v. 86, n. 1-3, p. 335-340, 2005.

88

WANG, Y.; LI, X.; CAO, W.; LI, Y.; LI, H.; DU, B.; WEI, Q. Ultrasensitive sandwich-type
electrochemical immunesensor based on a novel signal amplification strategy using highly
loaded toluidine blue/gold nanoparticles decorated KIT-6/carboxymethyl chitosan/ionic liquids
as signal labels. Biosensors and Bioelectronics. v. 61, p. 618-624, 2014b.

XIA, H.; ZHANG, F.; ZHANG G.; LIU B. Synthesis of Functional xLayMn/KIT-6 and Feature
of Hot Coal Gas Desulphurization. Physical Chemistry Chemical Physics. vol 17, p 20667-76.
2015.

XU, L.; WANG, C.; GUAN, J. Preparation of acid-basebifunctional mesoporous KIT-6 (KIT:
Korea Advanced Institute of Science and Tecnology) and its catalytic performance in
Knoevenagel reaction. Journal of Solid State Chemistry. v. 213, 250-255, 2014.

ZABANIOTOU, A.; IOANNIDOU, O.; ANTONAKOU, E.; LAPPAS, A. Experimental study
of pyrolysis for potential energy, hydrogen and carbon material production from lignocellulosic
biomass. International Journal of Hydrogen Energy (2008). In-Press: doi: 10.1016/
j.ijhydene.2008.02.080.

ZHANG, B.; ZHONG, Z-P.; WANG, Z-B.; DING, K.; SONG, Z-W. Catalytic upgrading of
fast pyrolysis biomass vapors over fresh, spent and regenerated ZSM-5 zeolites. Fuel
Processing Technology. v.138, p. 430-434, 2015.

ZHANG, H.; LIN, H.; ZHENG, Y. The role of cobalt and nickel in deoxygenation of vegetable
oils. Applied Catalysis B: Enviromental. vol 160 (161). p. 415-422. 2014.
ZHAO, H.; LIU, S.; WANG, R.; ZHANG, T. Humidity-sensing properties of LiCl-loaded 3D
cubic mesoporous sílica KIT-6 composites. Materials Letters. v. 147, p. 54-57, 2015.

ZHAO, H.; LIU, S.; WANG, R.; ZHANG, T. Humidity-sensing properties of LiCl-loaded 3D
cubic mesoporous sílica KIT-6 composites. Materials Letters. v.147, p. 54-57, 2015.

89

