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RESUMO
A qualidade do ar e a preocupação com o meio ambiente e a saúde da
população têm influenciado as regulamentações de emissões veiculares reduzindo os
níveis de enxofre dos combustíveis fósseis. Dentro desse contexto, utilizou-se o xisto
retortado (XR) como adsorvente para a remoção de enxofre sob a forma de tiofeno nos
combustíveis, pois é um material adsorvente alternativo reduzindo o impacto
ambiental causado pela disposição do próprio resíduo. O objetivo foi encontrar a
melhor condição de adsorção do tiofeno, utilizando o xisto como adsorvente
impregnado com Cu e Zn. As características físicas e químicas apresentadas pelo
material foram adequadas para o estudo de adsorção. A eficiência do processo de
adsorção foi avaliada em termos da remoção de enxofre em soluções modelo contendo
tolueno/hexano na proporção 15:85 em volume. A influência do tempo de agitação
(60-180 min), temperatura (25-35 °C), massa de adsorvente (0,1-0,25 g), concentração
inicial de enxofre (100-250 ppm) foram avaliados através do uso de um planejamento
fatorial completo 24 aplicado para investigar o efeito das variáveis na eficiência de
remoção de enxofre em combustíveis. Os valores ótimos dos parâmetros testados para
a remoção máxima do enxofre foram: o tempo de contato de 180 min, temperatura de
35 °C, 0,25 g massa de adsorvente e concentração inicial de enxofre de 100 ppm. Isso
pode fornecer bases teóricas para novas pesquisas e alternativas de utilização para os
rejeitos da industrialização do xisto, buscando avaliar suas potencialidades. Portanto, o
presente estudo revelou que o xisto retortado pode ser usado como um material
adsorvente de enxofre de combustíveis de transportes, no qual é uma das maiores
preocupações nas últimas décadas minimizando os impactos ambiental e econômico.

Palavras-Chaves: Adsorção, Tiofeno, Xisto, Planejamento fatorial.

ABSTRACT
Air quality and concern for the environment and population health have
influenced vehicle emission regulations by reducing the sulfur levels of fossil fuels. In
this context, the XR is used as adsorbent for the removal of sulfur in the form of
thiophene in the fuels, since it is an alternative adsorbent material reducing the
environmental impact caused by the disposal of the residue itself. The objective was to
find the best adsorption condition of thiophene, using shale as adsorbent impregnated
with Cu and Zn. The physical and chemical characteristics of the material were
adequate for the adsorption study. The efficiency of the adsorption process was
evaluated in terms of sulfur removal in toluene/hexane containing solutions in the ratio
15:85 by volume. The influence of agitation time (60-180 min), temperature (25-35
°C), adsorbent mass (0.1-0.25 g), initial sulfur concentration (100-250 ppm) were
evaluated by use of a complete factorial design 24 applied to investigate the effect of
the variables on the efficiency of sulfur removal in fuels. The optimum values of the
parameters tested for maximum sulfur removal were obtained as follows: contact time
= 180 min, temperature = 35 °C, adsorbent mass = 0.25 g and initial sulfur
concentration = 100 ppm. This can provide theoretical bases for new researches and
alternatives of use for the tailings of the industrialization of schist in order to evaluate
their potentialities. Therefore, the present study revealed that the shale schist can be
used as a sulfur adsorbent material for transport fuels, in which it has been one of the
main preoccupations in the last decades minimizing the environmental and economic
impacts.
Keywords: Adsorption, Thiophene, Shale, Factorial planning.

“O êxito da vida não se mede pelo caminho
que você conquistou, mas sim pelas
dificuldades que superou no caminho.”
Abraham Lincoln

Dedicatória.
À minha família:
Meus pais, Sebastião e Maria José que
sempre nos deram suporte para estudarmos e
buscar nossos sonhos.
Meus irmãos, Flank, Cleiton e Flávio
por

todo

o

carinho

recebido

e

apoio

incondicional.
Meu namorado, Marco Antônio pela
compreensão e que se tornou meu porto seguro
para finalizar esse trabalho.

AGRADECIMENTOS


À Deus, doutor de todos os doutores, por permitir, através da fé plantada

em nossos corações, que perseveremos em busca de nossos objetivos;


A minha família por terem me ensinado os valores necessários para uma

conduta de vida digna e honrada e de alguma forma entendiam minha ausência em
muitos momentos de encontros e comemorações;


As minhas amigas Hena, Herculana, Mayara e Yara que Deus colocou em

meu caminho, o tempo que passamos juntas, experiências vividas e pela força mútua
que trocamos e estiveram ao meu lado em todos os momentos de dificuldades.e
superação;


Aos professores Dr. Martinelli e Dra. Dulce pela confiança em mim

depositada, sugestões e colaboração e com essa ajuda pude desenvolver este trabalho;


Aos membros da banca examinadora, professora Dra. Renata, professora

Dra. Fabíola e Dr. Rodrigo Melo, pelas presenças e valiosas contribuições neste
trabalho;


Aos integrantes do Laboratório de Tecnologia em Meio Ambiente

(LABTAM/UFRN), por toda ajuda, palavra de companheirismo, dúvidas e soluções.
Em especial a Alexsandra, Asenete, Cintia, Cássia, Elania, Fafá, Gabi, Gineide,
Gicélia, Juliana, Rebeca, Talitha e Vanessa pela amizade e força durante todo o tempo
que passamos juntas.


Ao professor Dr. Cássio pela liberação dos equipamentos necessários para

o desenvolvimento do trabalho e seu aluno de doutorado Leomir pela inestimável
ajuda;


Ao PPGCEP/UFRN pela oportunidade do conhecimento e a CAPES pelo

suporte financeiro da bolsa concedida;


Enfim, meus sinceros agradecimentos a todos que de alguma forma

contribuíram para a realização deste trabalho, de forma direta ou indireta, e me
proporcionaram

momentos

enriquecedores

de

aprendizado,

crescimento

profissional e pessoal. O mínimo que posso dizer é MUITO OBRIGADA!!!

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................. 13
LISTA DE TABELAS ................................................................................................ 15
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 17
2. REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................. 20
2.1 COMBUSTÍVEIS E MEIO AMBIENTE .......................................................... 20
2.1.1 Gasolina ...................................................................................................... 22
2.1.2 Diesel ........................................................................................................... 24
2.2 COMPOSTOS ORGÂNICOS DE ENXOFRE .................................................. 26
2.2.1 Tiofeno ........................................................................................................ 27
2.3 PROCESSOS DE REMOÇÃO DE COMPOSTOS SULFURADOS ................ 29
2.3.1 Dessulfurização por hidrodessulfurização .............................................. 30
2.3.2 Dessulfurização por adsorção ................................................................... 31
2.3.2.1 Complexação-π ..................................................................................... 32
2.3.2.2 Cinética ................................................................................................. 34
2.3.2.3 Isotermas de adsorção........................................................................... 35
2.3.2.4 Adsorventes .......................................................................................... 36
2.4 XISTO ................................................................................................................ 38
2.5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL ............................................................. 42
2.5.1 Planejamento fatorial ................................................................................ 44
2.5.2 Planejamento fatorial com ponto central ................................................ 45
3. ESTADO DA ARTE .............................................................................................. 47
4. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................. 55
4.1 MATERIAIS ...................................................................................................... 56
4.1.1 Adsorbato ................................................................................................... 56
4.1.2 Adsorvente .................................................................................................. 56
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE ..................................................... 57
4.2.1 Densidade ................................................................................................... 57
4.2.2 Área específica e porosidade ..................................................................... 57
4.2.3 Análise imediata do xisto retortado ......................................................... 58
4.3 PREPARAÇÃO DOS ADSORVENTES ........................................................... 58
4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES IMPREGNADOS ................... 59
4.4.1 pH do ponto de carga zero (pHpcz) ......................................................... 59
4.4.2 Fluorescência de raios-X ........................................................................... 59

4.4.3 Difração de raios X (DRX) ........................................................................ 60
4.4.4 Análise Termogravimétrica (TG) ............................................................ 60
4.4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) .......................................... 60
4.4.6 Espectroscopia de refletância difusa na região do UV-visível (DRUVVis) ....................................................................................................................... 61
4.5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL ............................................................. 62
4.5.1 Preparação do combustível modelo ......................................................... 62
4.5.2 Análise do teor de enxofre ........................................................................ 62
4.5.3 Procedimento de adsorção de enxofre ..................................................... 63
4.5.3.1 Regeneração do xisto ............................................................................ 63
4.5.3.2 Cinética de adsorção de banho finito .................................................... 63
4.5.3.3 Isotermas de adsorção........................................................................... 64
4.5.3.4 Planejamento Experimental .................................................................. 65
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................... 68
5.1 CARACTERIZAÇÃO DO XISTO RETORTADO ........................................... 68
5.1.1 Densidade ................................................................................................... 68
5.1.2 Área específica ........................................................................................... 68
5.1.3 Análise imediata......................................................................................... 69
5.2 IMPREGNAÇÃO DO ADSORVENTE ............................................................ 70
5.2.1 Caracterização dos adsorventes impregnados ........................................ 70
5.2.1.1 pH do ponto de carga zero (pHpcz) ...................................................... 70
5.2.1.2 Fluorescência de raios-X ...................................................................... 71
5.2.1.3 Difração de Raios X (DRX) ................................................................. 72
5.2.1.4 Análise Termogravimétrica (TG) ......................................................... 73
5.2.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ........................................ 75
5.2.1.6 Espectroscopia de refletância difusa na região do UV-visível (DRUVVis) ................................................................................................................... 77
5.3 TESTE DE ADSORÇÃO ................................................................................... 79
5.3.1 Escolha da região de trabalho no espectro NIR ..................................... 79
5.3.2 Construção da curva de referência .......................................................... 81
5.3.3 Regeneração do xisto retortado ................................................................ 82
5.3.3.1Mecanismo de adsorção......................................................................... 83
5.3.4 Cinética de adsorção de banho finito ....................................................... 84
5.3.4.1 Modelo cinético de pseudo primeira ordem ......................................... 86
5.3.4.2 Modelo cinético de pseudo segunda ordem .......................................... 88

5.3.4.3 Modelo cinético de difusão intrapartícula ............................................ 90
5.3.5 Isotermas de adsorção ............................................................................... 91
5.3.6 Planejamento Experimental ..................................................................... 94
5.3.6.1 Análise estatística da adsorção de enxofre em Cu/X ............................ 96
5.3.6.1.1 Análise da variância (ANOVA)..................................................... 99
5.3.6.1.2 Análise de resíduos ...................................................................... 101
5.3.6.1.3 Diagrama de Pareto e efeitos principais ...................................... 102
5.3.6.2 Análise estatística da adsorção de enxofre em Zn/X .......................... 105
5.3.6.2.1 Análise da variância (ANOVA)................................................... 107
5.3.6.2.2 Análise de resíduos ...................................................................... 109
5.3.6.2.3 Diagrama de Pareto e efeitos principais ...................................... 111
6. CONCLUSÃO ...................................................................................................... 115
7. REFERÊNCIAS ................................................................................................... 118

LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1: Limites máximos de enxofre da gasolina, janeiro de 2014. ....................... 21
Figura 2.2: Limites máximos de enxofre no diesel, janeiro de 2014. ........................... 21
Figura 2.3: Estruturas de compostos de enxofre encontrados em combustíveis. (1)
tiofeno; (2) benzotiofeno; (3) dibenzotiofeno; (4) benzo(b)nafta 2,3-tiofeno; (5) 4metil-dibenzotiofeno; (6) 4,6-dimetildibenzotiofeno; (7) 2,8-dimetil-dibenzotiofeno e
(8) 3,7-dimetil-dibenzotiofeno...................................................................................... 27
Figura 2.4: (a) Molécula de tiofeno. (b) Planos de contorno planar da densidade total
de elétrons da molécula de C4H4S. ............................................................................... 28
Figura 2.5: Geometrias de coordenação conhecidas para o tiofeno com espécies
metálicas em complexos organometálicos. (h- hapticidade do tiofeno, número de
carbonos do ligante que estão dentro da distância de ligação C-M; μ- número de
ligações do enxofre)...................................................................................................... 33
Figura 2.6: Classificação das isotermas de adsorção em que P e Po são a pressão do
gás (N2) considerado e sua pressão de saturação, P/Po é a pressão relativa................. 36
Figura 2.7: Foto da mina de xisto betuminoso em São Mateus do Sul, Paraná. .......... 40
Figura 2.8: Subprodutos da industrialização do xisto................................................... 41
Figura 2.9: Representação de um modelo geral de processo. ....................................... 43
Figura 4.1: Fluxograma das etapas realizadas no desenvolvimento do trabalho.......... 55
Figura 4.2: Esquema básico do experimento de impregnação do xisto retortado com os
metais Cu e Zn. ............................................................................................................. 58
Figura 5.1: pH de carga zero do XR, Cu/X e Zn/X. ..................................................... 70
Figura 5.2: Difratogramas de raios x de xisto e suas respectivas impregnações com
cobre e zinco. ................................................................................................................ 72
Figura 5.3: Curvas termogravimétricas das amostras de: (a) xisto retortado; (b) Cu/X e
(c) Zn/X. ....................................................................................................................... 74
Figura 5.4: Micrografia do xisto retortado com aumento de: a) 2000x e b) 5000x...... 75
Figura 5.5: (a) EDS e (b) MEV ampliado 2000x do Cu/X. .......................................... 76
Figura 5.6: (a) EDS e (b) MEV ampliado 2000x do Zn/X. .......................................... 77
Figura 5.7: Espectros de DRUV-VIS a partir da função de Kubelka-Munk e
estimativas do band gap das amostras: (a) XR; (b) Cu/X e (c) Zn/X. .......................... 78
Figura 5.8: Espectros brutos da curva de referência. .................................................... 80
Figura 5.9: Espectros das 11 amostras após aplicação dos pré-tratamentos. ............... 81
Figura 5.10: Curva de referência (Valores previstos x Valores calculados). ............... 82

Figura 5.11: Regeneração do XR, Cu/X e Zn/X em dessulfurização adsortiva de
tiofeno. .......................................................................................................................... 83
Figura 5.12: Mecanismo proposto para adsorção de enxofre. ...................................... 84
Figura 5.13: Capacidade de adsorção versus tempo para a adsorção de enxofre. ........ 85
Figura 5.14: Etapas da cinética de adsorção. ................................................................ 86
Figura 5.15: Modelo cinético de pseudo primeira ordem na adsorção de enxofre. ...... 87
Figura 5.16: Modelo cinético de pseudo segunda ordem na adsorção de enxofre. ...... 88
Figura 5.17: Modelo cinético de difusão intrapartícula na adsorção de enxofre.......... 90
Figura 5.18: Isotermas de adsorção de enxofre e ajustes não linear de Freundlich e
Langmuir: (a) Xisto retortado; (b) Cu/X e (c) Zn/X. .................................................... 92
Figura 5.19: Valores previstos da % de remoção de enxofre versus resíduos. ........... 101
Figura 5.20: Curva da probabilidade da normal para os valores de resíduos da % de
remoção de enxofre. ................................................................................................... 102
Figura 5.21: Diagrama de Pareto do planejamento fatorial completo 2 4.................... 103
Figura 5.22: Gráfico de efeitos principais para % de remoção de enxofre. ............... 104
Figura 5.23: Curva da probabilidade da normal para os valores de resíduos da % de
remoção de enxofre. ................................................................................................... 110
Figura 5.24: Valores previstos da % de remoção de enxofre versus resíduos, ........... 110
Figura 5.25: Diagrama de Pareto de efeitos padronizados das variáveis do modelo, 111
Figura 5.26: Gráfico de efeitos principais para % de remoção de enxofre (Zn/X). ... 112

LISTA DE TABELAS
Tabela 2.1: Evolução da especificação da gasolina quanto ao teor máximo de enxofre
de acordo com as alterações na legislação brasileira. ................................................... 23
Tabela 2.2: Evolução da legislação brasileira quanto à forma de comercialização do
óleo diesel. .................................................................................................................... 25
Tabela 2.3: Classificação dos processos de dessulfurização baseados na decomposição
ou não das moléculas orgânica de enxofre. .................................................................. 29
Tabela 2.4: Modelos cinéticos utilizados para ajustar os dados experimentais de
adsorção. ....................................................................................................................... 34
Tabela 2.5: Características físicas e químicas de xisto em função da idade e da
localização do depósito para os principais depósitos mundiais. ................................... 39
Tabela 2.6: Representação de um experimento fatorial 2 2. .......................................... 44
Tabela 3.1: Diferentes adsorventes utilizados em ADS de tiofeno em condições
otimizadas. .................................................................................................................... 48
Tabela 4.1: Propriedades do tiofeno. ............................................................................ 56
Tabela 4.2: O valor dos fatores de alta (+1) e baixo (-1) do planejamento fatorial
completo 24. .................................................................................................................. 66
Tabela 5.1: Densidade do xisto retortado e encontrado na literatura. .......................... 68
Tabela 5.2: Média da análise imediata do xisto retortado. ........................................... 69
Tabela 5.3: Análise química das amostras do xisto retortado, Cu/X e Zn/X por FRX. 71
Tabela 5.4: Parâmetros cinéticos de pseudo primeira ordem para a adsorção do
enxofre. ......................................................................................................................... 87
Tabela 5.5: Parâmetros cinéticos de segunda ordem para a adsorção do enxofre. ....... 89
Tabela 5.6: Parâmetros de difusão intrapartícula na adsorção do enxofre. .................. 91
Tabela 5.7: Parâmetros obtidos segundo o modelo de Langmuir na adsorção do
enxofre. ......................................................................................................................... 93
Tabela 5.8: Parâmetros obtidos segundo o modelo de Freundlich na adsorção do
enxofre. ......................................................................................................................... 94
Tabela 5.9: O valor dos fatores de alta (+1) e baixo (-1) do planejamento fatorial
completo 24. .................................................................................................................. 95
Tabela 5.10: A matriz de projeto e a análise do planejamento fatorial completo 2 4 com
três pontos centrais. ...................................................................................................... 96
Tabela 5.11:Coeficientes de regressão do planejamento fatorial completo 2 4. ............ 97
Tabela 5.12: Resultados da ANOVA para o planejamento fatorial completo 24. ........ 99

Tabela 5.13: Valores previstos, da % de remoção de enxofre experimentais, pelo
modelo e desvios relativos para os 19 ensaios do planejamento fatorial completo 2 4
para o Cu/X. ................................................................................................................ 100
Tabela 5.14: Coeficientes de regressão do planejamento fatorial completo 2 4. ......... 105
Tabela 5.15: Resultados da ANOVA para o planejamento fatorial completo 24. ...... 107
Tabela 5.16: Valores da % de remoção de enxofre experimentais, previstas pelo
modelo e desvios relativos para os 19 ensaios do planejamento fatorial completo 2 4
para Zn/X. ................................................................................................................... 108

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

Introdução

1. INTRODUÇÃO
A dependência energética de produtos derivados do petróleo, como gás liquefeito
(GLP), gasolina, óleo diesel e querosene, tem promovido sérios danos ao meio ambiente,
principalmente no que diz respeito às emissões tóxicas atmosféricas como dióxido de carbono
(CO2), material particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx)
(ZAMBONI et al., 2014).
Os compostos de enxofre presentes em frações do petróleo provocam a corrosão de
partes do motor e a emissão de materiais particulados, contribuindo para a poluição ambiental
através de SOx durante a combustão, com a consequente formação de chuva ácida
(SPEIGTH, 2002). O aumento no uso de combustíveis fósseis é uma situação alarmante e, a
remoção de contaminantes é uma das maiores preocupações nas últimas décadas motivadas
por legislação ambiental cada vez mais rigorosa.
Com a crescente consciência de que o petróleo é um recurso finito, é tarefa muito
importante tentar utilizá-lo o mais eficazmente possível minimizando seu impacto ambiental,
por exemplo, reduzindo os níveis de enxofre dos combustíveis fósseis. Além disso, a grande
produção de petróleo no século passado agora manifesta-se em uma degeneração da qualidade
média do óleo, pois os reservatórios conhecidos tendem a ser de composição mais pesada e
amarga (PAWELEC et al., 2011).
Nesse sentido, o processo de dessulfurização, que visa à remoção de enxofre de
frações de petróleo, tem se tornado uma área importante de pesquisa devido às mudanças na
legislação de muitos países, que exigem a redução gradual do teor de enxofre máximo
permitido em combustíveis.
Tradicionalmente, utiliza-se o processo de hidrodessulfurização (HDS) para redução
do teor de enxofre. Este processo de hidrotratamento é muito eficiente para remoção de certos
tipos de compostos sulfurados, tais como os tióis (mercaptanas) e sulfetos, contudo é menos
eficaz para a classe dos tiofenos (TAKAHASHI et al., 2002). A HDS não é adequada para a
dessulfurização da gasolina em um nível mais profundo (10 ppm S ou menos), uma vez que
requer grande consumo de hidrogênio, e inevitavelmente, leva a uma perda significativa em
número de octana devido à saturação de olefina (TIAN et al., 2015).
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O processo de dessulfurização por adsorção baseia-se na capacidade de um material
sólido, o adsorvente, inicialmente livre de composto sulfurado, adsorver de forma seletiva
compostos sulfurados. O enxofre ou os compostos orgânicos de enxofre têm efeitos negativos
diretos e indiretos no ambiente.
O desafio é usar o processo de adsorção para remover seletivamente compostos de
enxofre, dos combustíveis líquidos, pois este processo pode ser realizado a menores
temperaturas e pressões atmosféricas, fazendo uso de resíduo industrial como material
adsorvente alternativo, pois além de remover contaminantes dos combustíveis reduz o
impacto ambiental causado pela disposição do resíduo.
O xisto retortado é um resíduo sólido obtido pela retortagem do xisto e representa
cerca de 80 a 90% de todo o xisto bruto do processo de extração de petróleo. O emprego do
xisto retortado como material adsorvente é muito benéfico do ponto de vista econômico,
devido à abundância desse rejeito nas usinas de processamento de xisto em diversos países,
inclusive no Brasil, uma vez que este dispõe da segunda reserva mundial, localizada em São
Mateus no Paraná.
Neste trabalho, a remoção de compostos de enxofre dos combustíveis é investigada
usando o processo de adsorção. O objetivo é a remoção de compostas de enxofre utilizando o
xisto retortado natural e impregnado com Cu e Zn como adsorventes.
Como objetivos específicos destacam-se: a caracterização do xisto, bem como suas
impregnações; ensaios de adsorção utilizando soluções modelo composto por tolueno/hexano
para obtenção dos parâmetros de cinética de adsorção, isotermas de equilíbrio, teste de
regeneração do adsorvente para avaliar sua empregabilidade e aplicação da metodologia de
planejamento experimental na adsorção de enxofre.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 COMBUSTÍVEIS E MEIO AMBIENTE
Os combustíveis fósseis são vastamente utilizados tanto na geração de eletricidade
como em vários sistemas de transporte (por exemplo, carros, ônibus, caminhões e
embarcações marítimas) (STANISLAUS et al., 2010). Em particular, o transporte é superior a
95% dependente do petróleo e representa quase metade do seu uso mundial. Isto fez do
transporte rodoviário uma importante fonte de poluição atmosférica e os motores de
automóveis são ainda um grande produtor de emissões tóxicas, com inúmeros efeitos para a
saúde humana (COLVILE, 2001).
Dentre os tantos agentes poluidores encontram-se compostos contendo enxofre. Estas
são espécies que ocorrem naturalmente em combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo bruto,
gasolina, combustível para aviões, diesel, óleo de fornalha, etc. Com a combustão, eles
produzem óxido de enxofre (SOx), juntamente com o CO2, o que causa vários riscos
ambientais, incluindo a poluição severa do ar e da água, o aquecimento global pela exposição
de gases de efeito estufa à atmosfera e a instabilidade ecológica causando inúmeros efeitos na
flora e na fauna (PAWELEC et al., 2011).
O principal acesso de exposição da população a composto de enxofre é a inalatória. O
composto irrita o nariz, garganta e pulmões, e a exposição a altos níveis de SO 2 podem levar a
dificuldade respiratória, alteração na defesa dos pulmões, agravamento de doenças
respiratórias e cardiovasculares (CETESB, 2012).
Quando combinados com água de chuva, estes compostos produzem chuva ácida, que
tem um efeito devastador sobre o ambiente e as estruturas artificiais. Além desses efeitos,
compostos sulfurados presentes nos combustíveis automotivos envenenam os catalisadores no
sistema de controle de emissões e reduzem sua eficiência (PAWELEC et al., 2011; ULLAH
et al., 2017). Assim, é muito importante retirar materiais perigosos, especialmente compostos
contendo enxofre, antes de expor o combustível ou seus produtos de combustão ao ambiente.
Para diminuir a poluição do ar, regulamentações cada vez mais rigorosas foram
atribuídas em todo o mundo para limitar o teor de enxofre dos combustíveis a um nível muito
baixo (SHIMOYAMA e BABA, 2016). Por exemplo, de acordo com o padrão JIS K 2202, o
Japão limitou o teor de enxofre da gasolina do motor a menos de 10 ppm desde 2007. Nos
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EUA, o limite de composto de enxofre no diesel rodoviário foi reduzido de 15 ppm para
menos de 10 ppm no início de 2017 (US EPA, 2014; DANMALIKI e SALEH, 2016). Ao
mesmo tempo, a China executou o programa de padrões de gasolina e diesel do veículo da
geração V, que restringe o teor de enxofre da gasolina regular e combustíveis diesel de 50
ppm a menos de 10 ppm (ZENG et al., 2017).
Todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento estão implantando padrões
rígidos para limitar o teor de enxofre (S) no óleo combustível, como mostrado nas Figuras
(2.1) e (2.2).

Figura 2.1: Limites máximos de enxofre da gasolina, janeiro de 2014.

Fonte: BHUTTO et al., 2016.

Figura 2.2: Limites máximos de enxofre no diesel, janeiro de 2014.

Fonte: BHUTTO et al., 2016.
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Devido à grande poluição ambiental nas cidades no início da década de 1980, o Brasil
implantou uma política nacional para controle dos poluentes do ar originados da queima de
combustível em veículos automotivos. A evolução da legislação incentivou a cooperação
entre os segmentos industriais de motores e combustíveis, a fim de garantir a adequação
desses produtos e atingir as reduções desejadas de emissões veiculares (DAUZAKER e
PALOMBO, 2003).
Neste contexto, os ganhos são tanto ambientais, quanto econômicos e sociais,
permitindo um avanço na qualidade de vida do ser humano e benefícios ao ecossistema.
Ambientalmente, os índices de poluição disseminados na atmosfera serão minimizados, e
consequentemente a população irá desfrutar dos benefícios gerados. Em questões econômicas
e financeiras, os recursos iniciais poderão ser altos, porém o retorno decorrente dos
investimentos realizados será útil quando analisados em um período maior.

2.1.1 Gasolina

A gasolina é o segundo combustível mais consumido no Brasil, vindo logo atrás do
óleo diesel (ANP, 2016a). É um produto refinado de petróleo composto por uma mistura de
alcanos, olefinas C5-C14 e cicloparafinas, formados por cadeias de 4 a 12 átomos de carbono,
com pontos de ebulição variando de 30 ºC a 215 ºC bem como compostos aromáticos. A
gasolina proveniente de reforma, isomerização e processo de craqueamento catalítico
fluidizada (FCC) representa 30-40% total de gasolina, tornando-se o maior contribuinte de
compostos sulfurados presentes neste combustível (ANP, 2016b; MORTAHEB et al., 2012).
As características que definem a qualidade de uma gasolina são a volatilidade e a
capacidade antidetonante. Em um segundo grupo estão as características gerais do produto
como teor de goma, período de indução e corrosividade, que objetivam garantir a integridade
de suas propriedades e a não ocorrência de danos ao sistema de combustíveis dos veículos.
Em um terceiro grupo, enquadram-se as características relacionadas com a saúde pública e
preservação do meio ambiente, como teor de enxofre e benzeno (ZHAO et al., 1999).
As gasolinas comercializadas no Brasil são: gasolina A, sem etanol, vendida pelos
produtores e importadores de gasolina; e gasolina C, com adição de etanol anidro combustível
pelos distribuidores, vendida aos postos revendedores e em seguida ao consumidor final
(ANP, 2016b).
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Tipicamente, a gasolina contém mercaptanas, sulfuretos, dissulfuretos, tiofeno e seus
derivados alquilados e benzotiofeno (BT), enquanto que os compostos de enxofre no diesel
compreendem principalmente BT alquilada, dibenzotiofeno (DBT) e os seus derivados
alquilados. Existem cerca de 42 compostos BT alquilados e 29 compostos alquilados DBTs
(BHANDARI et al., 2006). Há relatos na literatura científica afirmando que compostos
tiofênicos representam mais de 80% do teor total de enxofre na gasolina FCC após o processo
de limpeza alcalina (FIHRI et al., 2016).
Na década de 1970, surgiram as leis ambientais com a finalidade de reduzir a
crescente poluição dos centros urbanos. Com isso, as refinarias de petróleo e as indústrias
petroquímicas tiveram que adaptar a gasolina as novas especificações. A Tabela 2.1 relaciona
a evolução da legislação brasileira quanto ao teor máximo de enxofre para a comercialização
da gasolina.
Tabela 2.1: Evolução da especificação da gasolina quanto ao teor máximo de enxofre de acordo com as
alterações na legislação brasileira.

Data

Legislação

Teor de enxofre (ppm)

Set/1979

Resolução CNP n° 14

25001

Nov/1982

Resolução CNP n° 15

25001

Nov/1994

Portaria DNC n° 43

20001

Mai/1998

Resolução ANP n° 71

19002-15001-12003

Dez/2001

Resolução ANP n° 309

12002-10001-12003

Fev/2009
Out/2011

Resolução ANP n° 5
Resolução ANP n° 57

5004
8002-8003

Out/2013
Jun/20155

Resolução ANP n° 40
Resolução ANP n° 30

501
30 à 50

(1) Gasolina comum tipo C; (2) Gasolina comum tipo A; (3) Gasolina premium tipo C; (4) Gasolina de
aviação; (5) Gasolina de referência.

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2010 e ANP, 2016c.

A Resolução da ANP nº 30 de 2015 (BRASIL, 2015) apresenta a versão mais
atualizada da especificação da gasolina, que altera a Resolução ANP nº 40 de 2013 (BRASIL,
2013), no qual estabelece as especificações das gasolinas de uso automotivo a serem
atendidas pelos diversos agentes econômicos em todo o território nacional para a
comprovação do benefício controle da formação de depósitos em motores a gasolina. Com
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relação aos demais benefícios, um combustível comercial em conformidade com as
especificações da ANP deve ser utilizado.

2.1.2 Diesel

O diesel é amplamente utilizado como combustível tanto no transporte rodoviário (por
exemplo, carros, ônibus e caminhões) e transporte não rodoviário (por exemplo, locomotivas
e embarcações). Os motores a diesel são de 25 a 40% mais eficientes em termos de
combustível do que os motores a gasolina.
O diesel contém uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes pesos
moleculares e pontos de ebulição compostos, principalmente, por parafinas e aromáticos,
juntamente com pequenas quantidades de compostos de enxofre e nitrogênio. O enxofre
presente no diesel é uma fonte importante de poluição do ar (STANISLAUS et al., 2010).
No escape rico em oxigênio dos veículos a diesel, O "S" orgânico é convertido em
SOx, consistindo, principalmente, em SO3 que se dissolve no vapor de água presente para
formar vapor de ácido sulfúrico (H2SO4). O ácido sulfúrico forma partículas muito pequenas
(assim chamadas ultrafinas) em gases de escape a diesel que são considerados especialmente
perigosos devido à sua capacidade de penetrar profundamente nos pulmões (STANISLAUS et
al., 2010).
A regulamentação da comercialização desse derivado no Brasil foi feita pela ANP
(2009) e pode ser verificada na sua Resolução n° 42, que aprofunda especialmente para o óleo
diesel rodoviário, classificam-se em:
• Óleo diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-primas
petroquímicas e nos formuladores destinado a veículos dotados de motores do ciclo diesel, de
uso rodoviário, sem adição de biodiesel;
• Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido pela
legislação vigente.
O óleo diesel pode ser classificado, também, pelo teor máximo de enxofre presente na
composição (mg/kg). As faixas limites são 10, 500 e 1800 mg/kg, e a nomenclatura do
produto, segundo essa classificação, é composta da letra S, seguida da faixa na qual o diesel
está inserido. O óleo diesel com menos de 10 mg de enxofre por kg é conhecido como S10. É
comum a combinação das 2 classificações, indicando ao mesmo tempo se já houve a adição
de biodiesel e a quantidade de enxofre (Por exemplo, Óleo Diesel A S500) (ANP, 2011).
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A Tabela 2.2 relaciona a evolução da especificação do óleo diesel quanto ao teor
máximo de enxofre de acordo com as alterações na legislação brasileira.
Tabela 2.2: Evolução da legislação brasileira quanto à forma de comercialização do óleo diesel.

Data
Nov/1955
Mar/19761

Legislação
Resolução CNP n° 5
Resolução CNP n° 4

Teor de enxofre (ppm)
10000
130001

Dez/1993

Portaria DNC n° 28

50002-100003

Mar/1996

Portaria DNC n° 9

30002-100003

Ago/1997

Portaria DNC n° 32

20002-100003

Dez/2001

Portaria ANP n° 310

20004-35005

Mar/2005

Resolução ANP n° 12

5004-35005

Jul/2006

Resolução ANP n° 15

5004-20005

Dez/2008

Resolução ANP n° 41

5004-18005

Out/20096

Resolução ANP n° 42

507 -5008-18009

Dez/2011

Resolução ANP n° 71

30010

Dez/2012

Resolução ANP n° 45

Dez/20136
Dez/2014

Resolução ANP n° 50

180011
1012-5008

Resolução ANP n° 69

(1012-5008)11-(18009)6

• (1) Flexibilizado provisoriamente tendo em vista a crise do petróleo de 1973 e a necessidade de
garantir o abastecimento nacional; (2) Diesel tipo B; (3) Diesel tipo A; (4) Região metropolitana; (5) Interior; (6)
Rodoviários; (7) Diesel A S50 e B S50; (8) Diesel A S500 e B S500; (9) Diesel A S1800 e B S1800; (10)
Máquinas agrícolas e rodoviários novos; (11) Não rodoviários; (12) Diesel A S10 e B S10.

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2010 e ANP, 2016c.

A Resolução da ANP nº 69 de 2014 (BRASIL, 2014) apresenta a versão mais
atualizada da especificação do óleo diesel de uso rodoviário e não rodoviário. No Brasil se dá
o esforço contínuo da indústria para o aperfeiçoamento da qualidade do diesel, que deve
também estar sempre em consonância com a evolução dos motores dos veículos no Brasil.
A redução dos teores de enxofre na gasolina e no diesel é importante, pela diminuição
das emissões e garantia da qualidade adequada, desde a produção até o consumidor final. O
Diesel S-10 e a Gasolina S-50 consolidam um salto tecnológico, marco de uma nova era em
combustíveis, com qualidade equivalente a dos mercados mais exigentes do mundo (ANP,
2016d).
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2.2 COMPOSTOS ORGÂNICOS DE ENXOFRE
Segundo Bandosz (2006), o enxofre é um elemento químico não metálico, inodoro, de
cor amarelada, da família dos calcogênios que à temperatura ambiente encontra-se no estado
sólido. Em quase todas as frações de destilação do óleo cru estão presentes compostos
orgânicos de enxofre (SPEIGTH, 2002).
Existem três tipos principais de combustíveis de transporte: a gasolina, o óleo diesel e
o querosene de aviação, que têm diferentes composições e propriedades. De acordo com Song
e Ma (2003), os tipos comuns de compostos de enxofre nos combustíveis líquidos estão
listados a seguir:
a. Gama da Gasolina: nafta, nafta de craqueamento catalitico (FCC), produtos
alquilados, reformados e isomerizados;


mercaptanas; sulfetos e dissulfetos;



tiofeno e seus derivados alquilados;



benzotiofeno.
b. Gama do querosene de aviação: nafta pesada, destilados médios;



benzotiofeno e seus derivados alquilados.
c. Gama do diesel: destilados médios, óleo leve de reciclo (LCO);



benzotiofenos alquilados;



dibenzotiofeno e seus derivados alquilados.
Os principais compostos orgânicos encontrados em combustíveis fósseis naturalmente

disponíveis são o tiofeno (T) e seus derivados, por exemplo, benzotiofeno (BT),
dibenzotiofeno (DBT), 4-metilbenzotiofeno (4-MBT), 4,6-dimetildibenzotiofeno (4,6DMDBT) 3,7-dimetildibenzotiofeno (3,7-DMDBT) e 2,8-dimetildibenzotiofeno (2,8DMDBT). Além desses compostos dissolvidos, existem alguns compostos gasosos que
incluem H2S, SO2 e SO3, que podem ser produzidos por degradação ou queima de materiais
(AHMED e JHUNG, 2016).
Na Figura 2.3 são apresentadas as estruturas moleculares de alguns dos compostos
orgânicos de enxofre.
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Figura 2.3: Estruturas de compostos de enxofre encontrados em combustíveis. (1) tiofeno; (2) benzotiofeno; (3)
dibenzotiofeno; (4) benzo(b)nafta 2,3-tiofeno; (5) 4-metil-dibenzotiofeno; (6) 4,6-dimetildibenzotiofeno; (7) 2,8dimetil-dibenzotiofeno e (8) 3,7-dimetil-dibenzotiofeno.

Fonte: PAWELEC et al., 2011.

2.2.1 Tiofeno

O tiofeno é um composto heterocíclico aromático de cinco membros, em que o
heteroátomo é o enxofre (CAMERON, 1949; HARTOUGH, 1950). Este composto foi
descoberto em 1883 pelo alemão Victor Meyer, após a investigação da falha de um teste para
identificação de benzeno (Teste indofenina de Von Baeyer´s), tendo sua fórmula molecular
confirmada como C4H4S. Em 1885, dois Professores, Carl Paal e Jacob Volhard, das
Universidades de Erlangen e Halle, respectivamente, realizaram simultaneamente a síntese de
derivados de tiofeno, o que contribuiu muito para o estudo desse novo composto
(CAMERON, 1949).
A molécula do tiofeno (C4H4S) é representada na Figura 2.4 (a), em que o número x
em Cx representa a posição do átomo de C no anel de tiofeno. A Figura 2.4 (b) representa os
planos de contorno planar da densidade total de elétrons da molécula de C 4H4S. A densidade
eletrônica total é mais baixa nas regiões azuis e mais alta nas regiões vermelhas.
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(a)

(b)

Figura 2.4: (a) Molécula de tiofeno. (b) Planos de contorno planar da densidade total de elétrons da molécula de
C4H4S.

Fonte: ZHANG et al., 2012.

O nome tiofeno foi escolhido devido à presença de enxofre na estrutura molecular do
composto e da observação de propriedades semelhantes entre o tiofeno e o benzeno
(HARTOUGH, 1950). Vários estudos com os tiofenos têm sido realizados desde a sua
descoberta, não só no que diz respeito à obtenção de diferentes compostos, mas também em
aplicações biológicas (CLAPP et al., 1947; BENY et al., 1982; KAGAN e ARORA, 1983) e
tecnológicas.
A diferença fundamental entre os sulfetos e tiofenos está relacionada à diferença de
reatividade. Os tiofenos, por exemplo, ao contrário dos sulfetos, são não corrosivos, porém,
de difícil remoção de combustíveis. A grande dificuldade de remoção de tiofenos e seus
derivados é atribuída a efeitos estéricos causados pelos átomos de carbono próximos ao átomo
de enxofre, o que dificulta a etapa de hidrogenação (SPEIGHT, 2002).
Compostos de enxofre típicos na gasolina incluem mercaptanas (RSH), sulfuretos
(R2S), dissulfetos (RSSR), tiofenos e seus derivados (SONG e MA, 2003; QI et al., 2006).
Enxofre sob a forma de tiofeno, que entra na gasolina FCC, após processo de limpeza
alcalina, representa uma grande fração do enxofre total (80% e mais) entre as impurezas de
enxofre (LIN et al., 2006). Os compostos de tiofeno e seus derivados têm menos reatividade.
Portanto, é mais difícil removê-los do que os outros tipos de compostos de enxofre (LIN et
al., 2009).
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2.3 PROCESSOS DE REMOÇÃO DE COMPOSTOS SULFURADOS
Nas refinarias brasileiras, observa-se elevado consumo de energia resultado do
aumento da severidade do hidrotratamento para alcançar as especificações mais restritivas
para a produção de derivados, o que pode ser completamente compensado por opções de
economia de energia e de técnicas alternativas de dessulfurização (SZKLO e SCHAEFFER,
2007). E ainda, as refinarias vêm desenvolvendo sistemas de tratamento para todos os
efluentes. Chaminés, filtros e outros dispositivos que evitam a emissão de gases, vapores e
poeiras para a atmosfera; unidades de recuperação retiram o enxofre dos gases, cuja queima
produziria dióxido de enxofre, um dos principais poluentes dos centros urbanos. Os despejos
líquidos são tratados por meio de processos físico-químicos e biológicos (PETROBRAS,
2007).
No setor tecnológico, define-se dessulfurização como a remoção de enxofre das
frações obtidas na destilação do petróleo. Sendo que os métodos de dessulfurização podem ser
classificados de acordo com o destino dos compostos organossulfurado no processo, com o
papel do hidrogênio e com a natureza do processo (químico e/ou físico) (BABICH;
MOULIJN, 2003). Dessa forma, considerando apenas a decomposição ou não da molécula
organossulfuradas, os processos de dessulfurização podem ser divididos em três tipos,
apresentados na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Classificação dos processos de dessulfurização baseados na decomposição ou não das moléculas
orgânica de enxofre.

Tipos de Dessulfurização
Com decomposição
Sem decomposição
HDS convencional
Alquilação
HDS com recuperação de octanas
Extração
Oxidação seletiva
Adsorção reativa
Biodessulfurização

Combinação*

Oxidação para sulfonas Destilação catalítica
Precipitação
Adsorção

*Separação sem decomposição + decomposição do organossulfurados.

Fonte: BABICH e MOULIJIN, (2003).
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2.3.1 Dessulfurização por hidrodessulfurização

Normalmente utiliza-se o processo de hidrodessulfurização (HDS) para redução do
teor de enxofre. Este processo de hidrotratamento é muito eficiente para remoção de certos
tipos de compostos sulfurados, tais como os tióis (mercaptanas) e sulfetos, contudo é menos
eficaz para a classe dos tiofenos (TAKAHASHI et al., 2002).
No interior do reator, as reações de dessulfurização típicas e parciais de moléculas
organossulfuradas ocorrem da seguinte forma (CAERO et al., 2006; JIANG et al., 2005;
LABORDE-BOUTET et al., 2006):
1. Hidrogenação dos compostos para produção de hidrocarbonetos saturados (R–H) e
sulfeto de hidrogênio (H2S);
2. Decomposição dos compostos para produção de hidrocarbonetos insaturados (R–
CH=CH–R1) e sulfeto de hidrogênio (H2S);
3. Decomposição de sulfetos de alquila para produção de tióis (R–SH) e olefinas (R–
CH=CH–R1);
4. Condensação de tióis (R–SH) para produção de sulfeto de alquila (R–S–R1) e sulfeto de
hidrogênio (H2S);
5. Hidrogenação de dissulfetos (R–S–S–R1) para produzir tióis (R–SH e R1–SH).
Enfatizando que a ocorrência de compostos sulfurados em frações mais pesadas dos
crus corresponde a uma reatividade menor a processos de tratamento e especificação de
combustíveis. Em outras palavras, frações mais leves da destilação atmosférica, normalmente,
contêm compostos sulfurosos alifáticos, como as mercaptanas, que são muito reativos, sendo
facilmente removidos na hidrodessulfurização (HDS) convencional e mesmo em outros
processos de tratamento, como o Merox. Frações mais pesadas, como a nafta pesada ou o
diesel de coqueamento, concentram compostos sulfurosos predominantemente menos reativos
(tiofenos, benzotiofenos, dibenzotiofenos e outros compostos poliaromáticos com enxofre)
que, ao serem removidos em busca do atendimento de especificações de qualidade, requerem
uma maior severidade do HDS (SZKLO, 2005).
A remoção destes compostos menos reativos além de adicionar custos operacionais ao
refino (com catalisadores e energia) pode reduzir a qualidade dos derivados e o rendimento
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em produtos nobres (redução da octanagem da gasolina e formação de coque) (SZKLO e
SCHAEFFER, 2007).
A hidrodesulfurização desempenha um importante papel na indústria do petróleo.
HDS tem sido eficiente na remoção de tióis, sulfetos e dissulfetos, mas tem sido menos eficaz
para o tiofeno, benzotiofeno, dibenzotiofeno e seus derivados alquilados (CHEN et al,
2016b). Isso explica a grande quantidade de compostos orgânicos sulfurados na gasolina
comercial e no diesel, mesmo depois da HDS, com concentrações de 300 e 500 ppm,
respectivamente, que é a principal fonte de emissão de SOx dos veículos (XUE et al., 2005).
Assim, as novas tecnologias são necessárias para minimizar o custo de produção de
combustíveis derivados do petróleo.

2.3.2 Dessulfurização por adsorção

Dessulfurização por adsorção (ADS) baseia-se na habilidade de um adsorvente sólido
adsorver seletivamente compostos orgânicos sulfurados das correntes produzidas nas
refinarias (BABICH; MOULIJN, 2003).
A ADS utiliza um adsorvente ativo, que é um substrato não reativo, poroso, que tem
alta área de superfície para a adsorção de compostos de enxofre. As moléculas de enxofre são
adsorvido por ligação ao adsorvente, separando-se do combustível. Há a necessidade de
desenvolver adsorventes com alta capacidade de adsorção e elevada seletividade para os
compostos de enxofre aromáticos que não são removidos durante o processo de
hidrodessulfurização (SRIVASTAV e SRIVASTAVA, 2009).
Nesse sentido, a dessulfurização por adsorção é um processo que consiste na
separação de compostos de S sem a decomposição dos mesmos (BABICH; MOULIJN, 2003).
Possui grande vantagem sob a HDS, em vista de operar sob condições muito mais brandas e
gerar produtos menos agressivos a natureza por custos mais baixos, tanto em combinação com
a HDS ou mesmo em substituição a este (CRESPO et al., 2008; HERNÁNDEZMALDONADO; YANG, 2003a, 2003b; JAYARAMAN et al., 2006; LANDAU et al., 2008;
LIU et al., 2007; MA et al., 2002).
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A eficiência da dessulfurização é principalmente determinada pelas propriedades do
adsorvente: sua capacidade de adsorção, seletividade para os compostos organossulfurados,
durabilidade e regenerabilidade (BABICH e MOULIJN, 2003).
Estudos têm mostrado que adsorventes através da complexação π conseguem capturar
seletivamente compostos de enxofre mesmo quando em presença de hidrocarbonetos de
semelhantes propriedades eletrônicas (HERNÁNDEZ-MALDONADO; YANG, 2003a). Tais
adsorventes são metais de transição suportados em zeólitas (YANG et al., 2006).

2.3.2.1 Complexação-π

O modelo da complexação π foi originalmente proposta por Dewar (1951) para
explicar a ligação em complexos metálicos π-coordenados-olefina. Ele descreveu a formação
destes complexos como uma interação doador-receptor podendo ser de duas maneiras. A
primeira seria a doação de elétrons do orbital π cheio do ligante dentro do orbital s
desocupado do metal e a outra maneira seria a ligação dativa do orbital d do metal para o
orbital π* desocupado do ligante. Esta clássica descrição vem sendo amplamente usada para
análise das propriedades químicas de complexos metal-ligante insaturado. O estudo de tais
complexos é crescente em diversas áreas como adsorção, catálise homogênea e heterogênea,
química superficial e química organometálica (HUANG et al., 1999).
Os íons de metais de transição tais como Cu2+, Ag+, Ni2+ e Co2+ poderiam adsorver
tiofeno e suas moléculas derivadas através de π-complexação, na qual as ligações σ usuais
podem ser formadas entre os orbitais s vazios dos cátions e os anéis aromáticos tiofênicos.
Adsorventes com complexação-π que carregam os íons metálicos de transição são materiais
porosos que apresentaram maior desempenho de adsorção na remoção de tiofeno e seus
derivados nos combustíveis (CHEN et al., 2016a).
As geometrias de coordenação conhecidas do tiofeno em complexos organometálicos
se apresentam em oito configurações diferentes (Figura 2.5). Há várias interações entre
tiofeno e espécies de metal por uma ou mais ligações C=C (HUGHES et al.,1986). Porém,
para a adsorção seletiva, apenas interessa duas configurações específicas, η1S ou S-µ3, onde
há coordenação direta entre o tiofeno e o metal de transição. Estas configurações sugerem que
há prováveis adsorventes que são capazes de adsorver seletivamente o tiofeno.
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Figura 2.5: Geometrias de coordenação conhecidas para o tiofeno com espécies metálicas em complexos
organometálicos. (h- hapticidade do tiofeno, número de carbonos do ligante que estão dentro da distância de
ligação C-M; μ- número de ligações do enxofre).

Fonte: Adaptado de Sánchez-Delgado, 1994.

Análises computacionais fornecem como resultados que o orbital molecular ocupado
de mais alta energia (HOMO) do tiofeno, benzotiofeno e dibenzotiofeno é localizado mais
sobre o átomo de enxofre, enquanto que o orbital HOMO dos alquil benzenos, naftalenos e
outros compostos que possuem elétrons π na sua estrutura, está situado mais sobre as
insaturações (MA et al., 2002). Estes resultados sugerem que possa ser possível alcançar
adsorção preferencial através da interação do átomo de enxofre com certas espécies de metal
pela interação dos seus orbitais HOMO com o orbital molecular desocupado de mais baixa
energia (LUMO) do enxofre.
A adsorção de complexação-π, cuja seletividade é superior à da adsorção física porque
a força das ligações de complexação-π são mais fortes do que as interações de van der Waals,
enquanto ao mesmo tempo também são fracas suficiente para serem quebradas por mudanças
de temperatura ou pressão, proporciona a oportunidade para adsorção de compostos de
enxofre nos combustíveis (YANG, 2006). Assim, a dessulfurização de complexação π é
considerada um dos mais promissores métodos de dessulfurização ultraprofunda.
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2.3.2.2 Cinética

A cinética de adsorção descreve a velocidade de remoção do soluto, sendo dependente
das características físicas e químicas do adsorbato, do adsorvente e do sistema experimental.
O mecanismo de adsorção sobre adsorventes porosos pode envolver as etapas de difusão das
moléculas do adsorbato da solução para a superfície externa dos adsorventes (camada limite),
adsorção das moléculas do adsorbato na superfície externa da partícula através de interações
moleculares, difusão das moléculas do adsorbato da superfície externa para o interior da
partícula (difusão efetiva) e adsorção no interior da partícula (RUTHVEN, 1984).
A Tabela 2.4 refere-se aos modelos cinéticos utilizados para ajustar os dados
experimentais de adsorção.

Tabela 2.4: Modelos cinéticos utilizados para ajustar os dados experimentais de adsorção.

Modelo cinética

Equação

Pseudo-primeira ordem

(1)

Pseudo-segunda ordem

(2)

Elovich

(3)

Difusão intrapartícula

(4)

Bangham

(5)

Fonte: Cavalcanti et al. (2015).

Em que:
k1 é constante de velocidade para a pseudo primeira ordem (min-1); qe é a quantidade
adsorvida em equilíbrio (mg/g); t é tempo (min); q t é a quantidade adsorvida no instante t
(mg/g); k2 é a constante de velocidade para pseudo-segunda ordem (g/mg min); αe é a taxa de
quimissorção no momento inicial para o modelo de Elovich; β e é a extensão da cobertura
superficial para o modelo de Elovich (mg/g); Kd é o coeficiente de difusão intraparticular
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(mg/g min1/2); C é a espessura da película fluida que envolve a superfície sólida (mg/g); αe e
kb são as constantes difusional do modelo de Bangham.
Segundo Sun e Xu (1997), a primeira etapa da adsorção pode ser afetada pela
concentração do adsorbato e pela agitação. Portanto, um aumento da concentração do
adsorbato pode acelerar a difusão dos adsorbatos da solução para a superfície do sólido. A
segunda etapa da adsorção é dependente da natureza das moléculas do adsorbato e a terceira
etapa é geralmente considerada a etapa determinante, especialmente no caso de adsorventes
microporosos. Na sequência da evolução do contato fluido-sólido, decorrido o tempo
necessário para que o sistema atinja o equilíbrio, se caracteriza a investigação do
comportamento do processo de adsorção. Percorre-se a cinética da adsorção até que o
equilíbrio de adsorção seja atingido.

2.3.2.3 Isotermas de adsorção

O equilíbrio de adsorção monocomponente ocorre devido ao contato entre um
adsorbato e um adsorvente sólido, a uma dada temperatura e pressão, estabelecendo desta
forma uma relação de equilíbrio entre a quantidade de adsorbato adsorvido no sólido e a
concentração ou pressão parcial do adsorbato na fase fluida. A relação mais simples é
representada por uma isoterma linear.
A adsorção de moléculas sobre uma superfície uniforme em concentrações
suficientemente baixas, de tal forma que todas as espécies estejam isoladas umas das outras,
estabelecerá uma relação de equilíbrio linear, identificando, desta forma, uma região
governada pela Lei de Henry. Entretanto, torna-se limitada para concentrações de fase fluidas
mais altas, fazendo previsão irreal de que a concentração no sólido subiria continuamente.
Para concentrações mais elevadas na fase adsorvida, Brunauer et al., apresentou uma
classificação qualitativa das isotermas de adsorção física, em cinco formas principais
apresentadas na Figura 2.6 (ERTL et al., 2008).
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Figura 2.6: Classificação das isotermas de adsorção em que P e Po são a pressão do gás (N2) considerado e sua
pressão de saturação, P/Po é a pressão relativa

Fonte: Brunauer et al., 1938.
A isoterma representada pelo tipo I é a mais comum, é classificada como tipo
Langmuir e baseia-se na aproximação gradual da adsorção limite que corresponde à formação
de uma camada completa. Sua configuração é característica de adsorventes microporosos,
cujos poros não são muito maiores que o diâmetro molecular do adsorbato (GREGG e SING,
1982).
A isoterma do tipo II é caracterizada pela formação de múltiplas camadas de
moléculas do adsorbato na superfície do sólido. Este tipo, que é conhecido como BET
(Brunauer, Emmett e Teller), tem sido encontrado em sistema com sólidos não porosos ou de
poros relativamente grandes. A isoterma do tipo III é uma forma relativamente rara, com
adsorção inicial lenta devido as forças de adsorção pouco intensas. As isotermas do tipo IV e
V refletem o fenômeno de condensação capilar, característicos de materiais mesoporosos. E
por fim, a isoterma do tipo VI é indicativa de um sólido não poroso com uma superfície quase
uniforme e é bastante rara, onde a adsorção ocorre em etapas (GREGG e SING, 1982;
TAHERI et al., 2009).

2.3.2.4 Adsorventes

Uma das etapas do desenvolvimento de um processo de separação por adsorção é a
escolha do adsorvente adequado ao processo em estudo. Para alcançar um alto grau de
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adsorção um adsorvente deve ter uma alta área específica, a qual implica em uma estrutura
altamente porosa, com microporos.
Geralmente, os adsorventes utilizados nos processos de adsorção são sólidos porosos
cujas características superficiais e texturais (principalmente, a porosidade) influenciam
diretamente o desempenho cinético e de equilíbrio de adsorção. Um adsorvente com grande
área superficial possui maior capacidade de adsorção, pois permite um maior contato das
moléculas do adsorbato com os sítios ativos do adsorvente. O tamanho dos poros determina a
acessibilidade das moléculas de adsorbato ao interior do adsorvente. Logo a distribuição de
tamanho dos poros é outra importante propriedade para caracterizar a capacidade de adsorção
(GREGG e SING, 1982).
Os poros podem ser classificados com relação aos seus tamanhos. A classificação
proposta por Dubinin (1979) e adotada atualmente pela IUPAC (1985) (International Union of
Pure and Applied Chemistry) define três categorias de poros:


Microporos, cujos diâmetros dos poros são menores que 2 nm;



Mesoporos, cujos diâmetros dos poros são compreendidos entre 2 e 50 nm.



Macroporos, cujos diâmetros dos poros são superiores a 50 nm.

Cada tipo de poro desempenha um papel particular no fenômeno de adsorção. Os
microporos sozinhos determinam praticamente a capacidade de adsorção de um carvão ativo:
eles representam quase a totalidade da superfície e do volume do adsorvente. Já os
macroporos e os mesoporos constituem as vias de passagem através dos microporos.
Em geral, para um adsorvente ser considerado como "de baixo custo", requer que seja
de natureza abundante e simples aquisição, ou seja, um subproduto/resíduo de uma indústria,
necessitando de pouco ou nenhum processo para ser aproveitado. Materiais naturais ou
determinados resíduos de operação industrial ou agrícola são algumas fontes de adsorventes
de baixo custo, comumente, estes materiais são facilmente disponíveis em grandes
quantidades. Portanto, eles são baratos e têm pouco valor econômico (Mohan e Pittman Jr.,
2007).
No processo de dessulfurização por adsorção, os adsorventes comercialmente
disponíveis e mais utilizados são: carvão ativado, zeólita, alumina ativada e sílica gel. No
entanto, alguns trabalhos têm mostrado um decréscimo da capacidade de adsorção de
sulfurados quando há a presença de aromáticos o que tem levado a uma busca por adsorventes
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que apresentem elevada seletividade. É desejável que o adsorvente tenha não só elevada
seletividade pelo componente a ser separado, mas também grande capacidade de adsorção
(CHENG et al., 2015; TIAN et al., 2015; WANG et al., 2012).

2.4 XISTO

O xisto betuminoso é uma rocha compacta de origem sedimentar contendo matéria
orgânica. A parte orgânica é constituída de querogênio, que é uma matéria polimérica de alto
peso molecular e uma pequena quantidade de betume solúvel em solventes orgânicos. A parte
inorgânica consiste, principalmente, em quartzo, minerais de argila, tipos de carbonatos e
pirita (SERT et al., 2009).
Altun (2006a) relatou o xisto como uma rocha compacta laminar com mais de 33% de
material inorgânico, da qual é possível extrair certa quantidade de material orgânico quando
submetida a processos térmicos de extração ou solubilização por solventes.
A matéria orgânica presente no xisto seja ele betuminoso ou pirobetuminoso, é
composta, principalmente, de carbono, hidrogênio e oxigênio, com pequenas proporções de
enxofre e nitrogênio. A parte mineral de alguns depósitos de xistos é composta de carbonatos
minerais como calcita, dolomita e siderita e, em menores proporções, de aluminossilicatos.
Em outros xistos, os silicatos são os preponderantes, juntamente com a argila, enquanto os
carbonatos são encontrados em proporções menores (DYNI, 2003).
Os depósitos de xisto apresentam grande variação na composição química como é
demonstrada na Tabela 2.5 e encontram-se espalhados nos cinco continentes
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Tabela 2.5: Características físicas e químicas de xisto em função da idade e da localização do depósito para os
principais depósitos mundiais.

País
Austrália

Xisto
%
Localização
Carbono
orgânico
Glen Davis
40

Querogênio

Retortagem
Taxa de
Densidade
conversão

H/C

O/C

% Óleo

16

0,03

31

66

0,80

Austrália

Tasmania

81

1,5

0,09

75

78

Brasil

Irati

13-16,5

1,2

0,05

7,4

45-59

0,94

Brasil

Tremembé

8-26

1,6

6,8-11,5

40-60

0,92

Canadá

Nova Escócia

7,9

1,2

3,6-19

33

0,88

China

Fushun

77

1,4-1,5 0,16-0,02

3

66

0,92

Estônia

Estônia

8-22

1,4-1,5

0,03

22

45-55

0,97

França

Autun

5-10

1,3

0,08-0,1

5-10

60

0,89-0,93

França

Crevenay

44-52

1,35

4-5

34-60

0,91-0,95

Espanha

Puertollano

26

1,4

18-35

57

0,93

África do Sul

Ermeto

19

1,35

18

26

0,90

Suécia

Kvarntorp

Reino Unido
Escócia
12
EUA
Alasca
25-55
EUA
Colorado
11-16
Fonte: Adaptado de ALTUN, 2006a.

6
1,5
1,6
11-16

0,05
8
0,1
0,4-0,5
0,05-0,1
9-13

0,98
56
28-57
70

0,88
0,80
0,90-0,94

As dimensões desses depósitos abrangem desde pequenos acúmulos sem valor
econômico algum até depósitos gigantes como o da Formação Green River no oeste dos
Estados Unidos, cujas estimativas indicam a existência de 213 bilhões de toneladas de óleo de
xisto “in place”, cerca de 1,5 trilhões de barris (DYNI, 2003).
A Petrobras concentra suas operações com xisto na formação de Irati, que abrange os
estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
indo além da fronteira com o Uruguai. Em São Mateus do Sul, no Estado do Paraná, está
instalada a Unidade de Operações de Industrialização do Xisto (SIX).
A jazida de xisto como a da formação Irati, possui característica tabular, com grande
extensão lateral e ocorrendo a pouca profundidade, é explorada a céu aberto pelo método de
tiras com recuperação simultânea da área minerada. Para efeito de mineração a jazida
compõe-se de quatro camadas distintas como pode ser verificada na Figura 2.7:
39

Revisão da Literatura

Figura 2.7: Foto da mina de xisto betuminoso em São Mateus do Sul, Paraná.

Fonte: PETROBRAS, 2010.



Capeamento: camada de estéril composta de argila e rochas, situada acima do xisto
superior, com espessura variável;



Xisto Superior: xisto da camada superior, com 6,4 metros de altura;



Intermediária: camada de rocha estéril de óleo com espessura média de 9 metros,
situada entre as camadas de xisto superior e inferior;



Xisto Inferior: xisto da camada inferior, com 3,2 metros de espessura;

Quando submetido a temperaturas elevadas, decompõe-se em óleo, água, gás e um
resíduo sólido contendo carbono. Assim, pela sua transformação, é possível produzir uma
série de subprodutos que podem ser aproveitados pelos mais diversos segmentos industriais
(ANP, 2016e). A Figura 2.8 representa os subprodutos originados diretamente do processo de
pirólise da rocha.
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Figura 2.8: Subprodutos da industrialização do xisto.

Fonte: Petrobras (2011).

Cal xisto (CX), rocha carbonatada, denominada marga dolomítica, obtida após a
mineração. O alto poder de carbonatos impede sua utilização na indústria de tijolos, pois o
cálcio contido nos carbonatos não reage com a sílica, ele vem sendo atualmente utilizado para
corrigir a acidez do solo (Petrobras, 2010).
Os FX são fragmentos da rocha de xisto, menores do que 1,27 cm, originados em dois
estágios dentro da extração e do processamento do xisto: a) na mina, devido à fragmentação
do minério através do desmonte do xisto com explosivos e manuseio com escavadeiras e b)
no tratamento do xisto através de britagem e empilhamento do xisto antecedendo a produção
do óleo. Esse material não é aproveitado para a produção de óleo, gás e demais derivados
devido unicamente a sua pequena granulometria, a qual não se enquadra nas necessidades do
processo empregado. Após, esse material é britado em moinho de martelo, para tamanho de
fragmentos menores do que 0,84 mm. Posteriormente a esse processo é realizado o
peneiramento do material adequando sua natureza física à legislação para uso na agricultura.
Xisto retortado (XR) obtido após o processo Petrosix. O complexo orgânico (betume e
querogênio) do qual o xisto é constituído, se decompõem pela ação do calor. Nesse processo,
sendo que uma grande parte vaporiza da rocha–mãe na forma de hidrocarboneto gasoso
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(inclusive o gás hidrogênio) e a outra parte (XR) é o resíduo sólido que ainda contém uma
fração da matéria orgânica (carbono residual), que pode ser aproveitado por meio da
combustão, pelo alto poder energético, (Petrobras, 2015). A geração do subproduto sólido
(chamado de xisto retortado) representa de 80 a 90 % de todo o xisto bruto do processo de
extração de petróleo.

2.5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Experimentos são realizados constantemente por pesquisadores de diversas áreas com
o intuito de aumentar a compreensão sobre um processo. Experimento é definido por
Montgomery (2009) como sendo um teste, ou série de testes, em que são feitas mudanças
propositais em algumas características do processo, de modo a observar e identificar as razões
das mudanças que puderam ser observadas em uma variável resposta, que, segundo Mason et
al. (2003), é simplesmente uma observação do experimento. Sucintamente, o objetivo da
experimentação é obter uma relação de causa e efeito entre a variável resposta, ou saída, e as
variáveis de entrada de um processo.
Um processo pode ser esquematizado conforme o modelo da Figura 2.9, em que as
variáveis de entrada controláveis x1; x2;...; xp, segundo Montgomery (2009), podem ser
visualizadas como uma combinação de máquinas, métodos, pessoas e outros recursos que
transformam entrada (geralmente materiais) em saída, que tem uma ou mais variáveis
respostas. As variáveis de entrada não controláveis z 1; z2;...; zq são características
experimentais não controladas, seja por desconhecimento da existência delas ou pelo alto
custo para controlá-las, tais variáveis constituem o erro experimental.
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Figura 2.9: Representação de um modelo geral de processo.

Fonte: Adaptado de MONTGOMERY e RUNGER (2012)

Para assegurar que as análises estatísticas sejam válidas, há três princípios básicos na
experimentação. São eles: realização de repetição, aleatorização e controle local (FISHER,
1971).
Conforme Montgomery (2009) e Hinkelmann e Kempthorne (2008), o princípio da
repetição tem por finalidade propiciar a obtenção de estimativa do erro experimental.
O princípio da aleatorização, segundo Banzatto e Kronka (2008) e Hinkelmann e
Kempthorne (2008), consiste em atribuir a todos os tratamentos a mesma probabilidade de
serem designados a qualquer unidade experimental, que é a entidade na qual uma observação
é feita, e tem por finalidade proporcionar uma estimativa válida para o erro experimental. O
modo como é conduzida a aleatorização dos tratamentos nas unidades experimentais
estabelecem os delineamentos experimentais (STORCK et al., 2006).
O princípio do controle local é frequentemente utilizado, pois, tem por finalidade
reduzir o erro experimental e tornar o delineamento mais eficiente. Sua ideia básica consiste
em dividir o número total de unidades experimentais em dois ou mais grupos, de maneira que
as unidades de cada grupo sejam homogêneas entre si (BANZATTO; KRONKA, 2008;
HINKELMANN; KEMPTHORNE, 2008).
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2.5.1 Planejamento fatorial

O planejamento fatorial tem como vantagem evitar dificuldades provenientes da
possibilidade de que variáveis interajam entre si, proporcionando um meio em que os fatores
envolvidos na reação ou no processo possam ser avaliados simultaneamente e a importância
relativa de cada um destes possa ser determinada (ARMSTRONG e JAMES, 1996), devendo
a escolha de o fator ser pré-determinada pelo experimentador (BOLTON, 1990).
O planejamento fatorial completo consiste basicamente de realizar um levantamento
dos fatores do experimento proposto e avaliar os efeitos que os mesmos exercem um sobre o
outro e sobre o resultado final. Isto é feito de forma que os fatores variem com pelo menos
dois níveis (n) diferentes, ou seja, para k fatores e n ≥ 2 níveis, teremos: nk experimentos, para
dois níveis temos 2k.
Geralmente, os níveis de cada fator em um experimento 2 k são chamados de “inferior”
e “superior” e podem ser representados por “-” e “+”, ou “-1” e “+1”, respectivamente
(MONTGOMERY, 2009). Na Tabela 2.6 há uma síntese dessas representações para um
experimento em dois níveis com dois fatores.

Tabela 2.6: Representação de um experimento fatorial 22.

Níveis
fator A fator B

Representação
A
B

Resposta
média

inferior

-1

-1

Ῡ11

superior inferior

+1

-1

Ῡ21

inferior superior

-1

+1

Ῡ12

superior superior

+1

+1

Ῡ22

inferior

Fonte:Adaptado de RODRIGUES e LEMMA, 2009.

Montgomery (2001) relata algumas vantagens na utilização do experimento fatorial,
são:


Apresentam uma maior eficiência se comparado com experimentos que usam apenas
um fator;



Apontam efeitos principais e interações entre os fatores;
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Conseguem estimar o efeito de um fator em diferentes níveis de outros fatores,
aumentando os limites de validade da análise dos experimentos.
O planejamento fatorial de experimentos é uma ferramenta utilizada em otimizações

de processos que reduz a quantidade de ensaios a serem realizados no experimento, através de
"design" de aproximações geométricas que proporcionam de uma forma simples, confiável e
eficiente analisar dados, já que se utiliza à metodologia de análise de superfície de resposta
(ASR). ASR é uma técnica estatística muito útil para a modelagem e análise de problemas nos
quais as respostas são influenciadas por várias variáveis (fatores). Seus modelos são avaliados
por parâmetros estatísticos específicos, contidos na metodologia de análise de variância dos
dados (ANOVA). Nesta metodologia de otimização, as variáveis independentes são
conhecidas como sendo os fatores, e suas variações são chamadas de níveis, enquanto que as
variáveis dependentes são tidas como respostas (BARROS NETO et al., 2001).

2.5.2 Planejamento fatorial com ponto central

Em muitos casos, a realização de repetições autênticas pode ser algo inconveniente por
diversas razões. Para contornar este infortúnio e obter uma boa estimativa dos erros, um
experimento é normalmente incluído no centro do planejamento, em que o valor médio dos
níveis de todas as variáveis é empregado. São os conhecidos experimentos no ponto central
(nível zero) (Teófilo e Ferreira 2006).
Deste modo, é possível avaliar a significância dos efeitos ou coeficientes, tanto em
planejamentos de triagem (completos ou fracionários) como em metodologias de superfície de
resposta. Além desta vantagem recomenda-se este tipo de experimento pelas seguintes razões:
o risco de perder a relação não linear entre os intervalos é minimizado e é possível estimar um
modelo razoável e verificar se há falta de ajuste. Logicamente, não há como fugir das
repetições, mas o número destas, na maioria dos casos, é significativamente reduzido. No
entanto, esta metodologia é possível de ser aplicada somente quando se utilizam variáveis
quantitativas, visto que, para variáveis qualitativas, não há como adicionar níveis no ponto
central (TEÓFILO e FERREIRA, 2006).
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O processo tradicional e mais aplicado para a remoção de compostos contendo enxofre
é conhecido como hidrodessulfurização, ou HDS. Ele ocorre em condições extremas de
temperatura (320 a 400°C) e pressão (3 a 7 MPa) e necessita da presença de catalisadores à
base de cobalto, níquel e molibdênio Co-Ni-Mo/γ-Al2O3 (RASHIDI et al., 2013). É muito
eficiente para a remoção de diversas moléculas sulfuradas, como os tióis, os sulfetos e os
dissulfetos. Porém, dependendo do caráter refratário de alguns compostos sulfurados, como os
tiofenos, os benzotiofenos e os dibenzotiofenos, este sistema passa a exigir severas condições
operacionais para a remoção do enxofre a níveis permitidos (GAO et al., 2013; SEREDYCH
e BANDOSZ, 2011).
O tiofeno representa um desafio particular, porque se assemelha a arenos e alquenos
abundantes em densidade e basicidade de elétrons, tornando assim a especificidade química
difícil durante adsorção e catálise (CHICA, 2005).
Estudos estão sendo realizados visando à remoção adicional de enxofre no
combustível líquido por intermédio de processos de adsorção. É um processo muito
empregado para a separação de alguns contaminantes, por acontecer de forma espontânea, não
exigindo nenhuma condição extrema, além de reaproveitar diversos rejeitos como adsorventes
(KYZAS e KOSTOGLOU, 2014).
Uma abordagem para a dessulfurização é a adsorção seletiva de tiofenos em
adsorventes e este método pode ser a maneira mais econômica para a remoção de tiofenos. Há
um esforço contínuo para se descobrir novos adsorventes para remover os tiofenos de
combustíveis via complexação-π, interações eletrostáticas e Van der Waals, adsorção reativa
ou quimissorção (HERNÁNDEZ-MALDONADO e YANG, 2004; SHI et al., 2013; SONY et
al., 2007; GAO et al., 2013; VELU et al., 2003). O combustível é colocado em contato com
um adsorvente sólido que adsorve seletivamente compostos de enxofre.
Dessulfurização

por

adsorção,

contudo,

enfrenta

dois

grandes

desafios

(JEEVANANDAM et al., 2005):
(I)

Desenvolver adsorventes com uma elevada capacidade;

(II)

Encontrar adsorventes que adsorva seletivamente os compostos de enxofre
sobre outros compostos aromáticos e olefínicos presente no combustível.
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Muitos materiais porosos têm sido investigados como adsorventes para remoção de
compostos de enxofre, a partir de soluções modelo ou combustíveis, por exemplo: SBA-15
mesoporoso, carvão ativado, gel de sílica, alumina magnética, zeólita modificada com metal,
óxido metálico e estruturas metal orgânicas (MCKINLEY e ANGELICI, 2003; XIONG et al.,
2015; MA et al., 2002; SHAN et al., 2004; HAN et al., 2016; HUSSAIN e TATARCHUK,
2013; AHMED e JHUNG, 2016). A Tabela 3.1 apresenta diferentes adsorventes utilizados em
adsorção do tiofeno em condições otimizadas.

Tabela 3.1: Diferentes adsorventes utilizados em ADS de tiofeno em condições otimizadas.

Ci
qe
S(ppm) (mmol/g)

Adsorvente

Modelo do óleo

Referências

Carvão ativado

octano

400

0,0311

Yu et al. 2013

HKUST-1

ciclohexano/tolueno

94,2

0,141

Tian et al., 2015

HKUST-1/Fe3O4
Cu-Zircônia

octano
octano

650
2000

0,620
0,70

Tan et al., 2017
Baeza et al., 2012

Salem (1994) relatou estudos sobre dessulfurização de nafta utilizando carvão ativado,
zeólita 5A e zeólita 13X que mostrou maior capacidade adsorção de enxofre em baixas
concentrações. Os compostos de enxofre eram principalmente mercaptana, dissulfureto e
tiofeno. Uma capacidade de adsorção de aproximadamente 0,534 mg/g (carvão ativado),
0,123 mg/g (5A) e 0,77 mg/g (13X). A zeólita 5A foi considerada desfavorável para a
adsorção de enxofre da nafta.
Mikhail et al. (2002) relataram remoção de dissulfureto de dimetilo em ciclohexano
utilizando adsorventes tais como carvão vegetal, coque de petróleo, pó de forno de cimento e
argilas. Capacidades de adsorção de até 15,8 mg/g foram relatados para o carvão vegetal,
enquanto para outros foi substancialmente menor.
Song e Ma (2003) e Song (2003) relataram resultados experimentais sobre
dessulfurização de combustíveis como a gasolina e o diesel com teor inicial de enxofre de
cerca de 300 ppm, utilizando adsorventes suportados em metal não revelado.
Adsorventes contendo metais de transição foram desenvolvidos (por exemplo, Ag, Cu,
Fe, Ni, Pd e Zn) para aplicações na indústria petroquímica (YANG, 2003; WANG et al.,
2006; WANG et al., 2008). Estes adsorventes são seletivos a enxofre para combustíveis de
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transporte e podem reter os compostos tiofênicos por ligações complexação-π. Tais ligações
são tipicamente mais fracas do que ligações químicas covalentes, mas são mais fortes do que
aquelas envolvidos na fisissorção (isto é, ligações de Van der Waals e eletrostática)
(OLIVEIRA et al., 2009).
Pesquisas relataram que a troca de íons nas zeólitas Y (Cu, Ni, Zn, Pd e Ce) são
eficazes para a adsorção de enxofre (VELU et al., 2003; MA et al., 2005; VELU et al., 2005).
Dessulfurização profunda via adsorção de complexação-π tem atraído muita atenção,
pois pode captar compostos tiofênicos de forma seletiva e condições de operação favorável na
ausência de hidrogênio (YANG et al., 2003). Espécies de Cu dispersos em vários suportes,
incluindo sílica (WANG et al., 2009), alumina (HERNANDEZ-MALDONADO, 2005), e
zeólita (SHAN et al., 2008) têm sido aplicados como adsorventes de complexação-π. A
formação de complexos π entre moléculas de adsorvente e íons de cobre tem demonstrado ser
um passo crucial para a remoção dos compostos tiofênicos (HERNANDEZ-MALDONADO,
2004). Tendo em consideração que o tiofeno pode formar um complexo π apenas com a
camada externa do cobre localizado na superfície do adsorvente (TIAN, 2010).
King e Li (2006) examinou a capacidade do Cu(II)Y para remover tiofeno de várias
misturas de hidrocarbonetos à temperatura ambiente. A capacidade de adsorção do tiofeno
diminui substancialmente quando estão presentes aromáticos e/ou olefinas, sugerindo que há
interações competitivas de compostos aromáticos e tiofenos. Os aromáticos são também
indesejáveis no combustível de transporte, um adsorvente adequado deve ser seletivo não só
para os compostos de enxofre, mas para compostos aromáticos, tais como tolueno
(OLIVEIRA et al., 2009). Tiofeno e tolueno foram considerados como compostos modelo
para a nafta leve, composto orgânico de enxofre e fração aromática, respectivamente
(DELITALA et al., 2008).
No estudo de dessulfurização por adsorção utilizando cobre suportado em zircônia
como adsorvente, BAEZA et al. (2012) observaram que a capacidade de adsorção aumenta
juntamente com o aumento do teor de cobre, chegando a um máximo de 3%. Com uma
capacidade máxima de adsorção do sulfurado de 0,49 mmolT.gads-1 (0,19 mmolS.gads-1) sem a
presença do tolueno e de 0,18 mmolT.gads-1 (0,07 mmolS.gads-1) com a presença do tolueno.
Semelhante diminuição na capacidade de adsorção foi encontrada por HERNANDEZMALDONADO et al. (2005).
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As zeólitas AgY e CeY podem formar ligações mais fortes com enxofre tiofênico, que
pode dificultar a separação do enxofre do sítios de adsorção. O tiofeno apresenta dois pares de
elétrons não ligados no átomo de enxofre. Um par encontra-se como sexto elétron do sistema
π e o outro encontra-se no plano do anel. O tiofeno pode atuar como doador tipo-n pela
doação do par de elétrons não ligantes que se encontra no plano do anel para o adsorvente
(ligação σ direta S-M) ou como doador do tipo-π, pela utilização dos elétrons π deslocados do
anel aromático (ligação π) para formar um complexo do tipo π com o íon metálico. O íon Ag +
prefere combinar com o enxofre tiofênico principalmente por ligação π e formar complexos
do tipo-π, enquanto que Ce+4 prefere combinar diretamente por complexação-σ. A ordem de
força de ligação é: coordenação S-M > complexação-π > forças de Van der Waals. É mais
difícil quebrar ligações mais fortes consequentemente mais difíceis a dessorção (LIN et al.,
2011)
A remoção de tiofeno de uma mistura de gasolina modelo utilizando as zeólitas NaY e
Ce(IV)Y como adsorvente foi estudada por SHI et al. (2012). O trabalho consistiu em avaliar
a influência do aromático no processo de remoção do sulfurado, para isso foram preparadas
várias soluções de gasolina modelo contendo 128,4 mgS.kg -1 (4 mmolS.kg-1) e tolueno (razão
molar tolueno/tiofeno de 0:1, 1:1, 10:1, 100:1 e 500:1). Os testes de adsorção foram
realizados por batelada, em que 0,25 g do adsorvente era misturado rapidamente com 5 mL da
gasolina modelo. Após 3 horas a gasolina dessulfurizada foi separada por filtração e o
conteúdo de enxofre foi analisado. Observou-se que a remoção do tiofeno da gasolina modelo
sem a presença de tolueno foi de 69% para NaY e de 97,4% para Ce(IV)Y. No entanto, o
aumento do teor de tolueno leva a um decréscimo na remoção do sulfurado. O percentual de
remoção de tiofeno, para a zeólita NaY, cai de 50,7 % (razão molar de 1:1) para apenas 16 %
(razão molar de 500:1). Contudo essa redução é muito menor para a zeólita Ce(IV)Y, saindo
de 85,3% para 60,7%.
TIAN et al. (2015) avaliaram a capacidade de adsorção de tiofeno em ciclohexano,
assim como o efeito do tolueno e ciclohexeno na capacidade de remoção de enxofre,
utilizando [Cu3(BTC)2(H2O)3] (HKUST-1) como adsorvente. A capacidade de adsorção do
HKUST-1 foi de 0,141 mmolS.gads-1, 0,117 mmolS.gads-1 e 0,069 mmolS.gads-1 para a gasolina
modelo sem competidor e com ciclohexeno/tiofeno na razão molar de 100 e 500,
respectivamente. Por outro lado, ao adicionar o tolueno/tiofeno na razão molar de 100 e 500 a
capacidade de adsorção passou a ser de 0,138 e 0,124 mmolS.gads-1, respectivamente,
mostrando que houve um suave decréscimo na capacidade de adsorção do HKUST-1. Esses
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resultados mostram que o ciclohexeno quando comparado com o tolueno é um competidor
muito mais forte na adsorção do tiofeno.
No estudo de dessulfurização de adsorção de combustíveis líquidos utilizando carvão
ativado, Shah e colaboradores, em 2016, regeneraram os adsorventes utilizados por lavagem
com um número de solventes incluindo metanol, acetonitrilo, clorofórmio e tolueno. No
entanto, o tolueno apresentou melhores resultados na regeneração do adsorvente gasto até
cinco vezes. Para cada ciclo de regeneração bem sucedido, utilizou-se cerca de 5 mL de
tolueno por grama de adsorvente. O adsorvente regenerado foi filtrado e seco num forno a
100°C durante uma hora, o qual foi reutilizado. A regeneração de adsorventes saturados tem
sido examinada menos profundamente do que os processos de adsorção.
A interação de tiofeno com os adsorventes tem sido investigada utilizando diferentes
técnicas como espectroscopia de infravermelho, espectroscopia UV-Vis e medidas de
adsorção quantitativa (LI et al., 2013;.SHAH et al., 2016; DANMALIKI e SALEH, 2017).
Obviamente, um dos grandes desafios da adsorção é encontrar adsorventes que
poderiam seletivamente e eficiente adsorver compostos tiofênicos sem adsorver
hidrocarbonetos e olefinas. Neste cenário, desenvolver um adsorvente que simultaneamente
possui capacidade esperada de adsorção de enxofre e elevada seletividade para compostos de
enxofre, especialmente conduzidos à baixa temperatura e pressão atmosférica sem consumo
de hidrogênio e também fácil para a regeneração tem sido um tema de pesquisa interessante.
Os xistos betuminosos são rochas sedimentares contendo a matéria orgânica em uma
matriz mineral consistia de calcita, gesso, dolomita, montmorilonita, feldspato, quartzo e
outras impurezas (Önal et al., 2006). São minerais de argila eficazes que melhoraram a
capacidade de imobilização da matriz utilizada para eliminação subterrânea de resíduos
radioativos de baixa e média intensidade (Bachmaf e Merkel, 2011; Konstantinou et al.,
2007).
Há pesquisas voltadas ao desenvolvimento da utilização do xisto betuminoso, tais
como

a

preparação

de

combustíveis

sólidos

limpos

(ALTUN

et

al.,

2006b),

carboaluminossilicatos (SHAWABKEH, 2004) e aditivos na indústria de construção civil
(AL-OTOOM, 2006).
Na China, do xisto extraído é produzido tanto óleo quanto gás, os quais são totalmente
utilizados para geração de energia elétrica. Adicionalmente, os finos de processo são
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queimados em caldeiras de leito fluidizado para geração de vapor e eletricidade. As cinzas
geradas nas caldeiras são utilizadas para a produção de materiais para construção civil como,
por exemplo, a produção de cimento (JIANG, 2007).
Estudos experimentais apresentaram a elevada viabilidade na utilização do xisto
retortado na fabricação de cerâmica vermelha. O material analisado demonstrou que uma
mistura de argila e xisto contribuiu para excelentes resultados devido às suas propriedades
plásticas e o seu ponto de fusão (SANTOS et al., 2005).
Em 2007, Machado e Miotto empregaram o xisto retortado como matéria prima para a
produção de zeólitas, para remoção de arsênio em águas contaminadas, visto que o xisto
possui composição mineralógica e a estrutura lamelar semelhantes às de argilas, e as mesmas
são utilizadas comumente como matéria prima em síntese de zeólitas.
Os xistos de petróleo bruto e os seus resíduos combustíveis foram desenvolvidos como
adsorventes de baixo custo para remoção de contaminantes de soluções aquosas (Khouya et
al., 2005; HO et al., 2014).
Pimentel et al (2007) relatou que o xisto retortado é um eficiente material adsorvente
para íons de cobre e chumbo, pois em experimentos em batelada utilizando soluções sintéticas
com concentração inicial de 200 ppm de cada íon metálico isoladamente, foi detectada a
remoção de até 55% destes componentes.
O xisto retortado foi utilizado como adsorvente para remoção de Cu (II) a partir de
solução aquosa. A cinética e a adsorção termodinâmica foram investigadas por PIMENTEL et
al. (2008), em que demonstrou que o XR pode ser usado como um eficiente material
adsorvente para remoção de Cu (II) de águas residuais
Santiago (2009) ao estudar a capacidade de adsorção do xisto retortado nos rejeitos de
fenol em águas produzidas por indústrias petrolíferas (estação de tratamento de efluentes de
Guamaré), percebeu que, em relação a outros materiais adsorventes, o xisto possuía uma
baixa capacidade, porém, suficiente para a remoção do fenol nas concentrações estudadas.
Apresentou eficiência de remoção superior a 90 % possibilitando o uso desse rejeito para
remoção de fenóis em operações finais do processo de tratamento.
O xisto retortado foi caracterizado e utilizado como adsorvente de metais pesados em
águas residuais (Pimentel et al., 2010). A eficiência de remoção foi de aproximadamente 50 a
70% para os íons metálicos Cr, Fe, Co, Ni, Cu e Zn e 90% para Hg e Pb, no qual os ensaios
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foram realizados em batelada nas temperaturas de 30, 40 e 50 °C, pH de 5,5 durante o período
de 5 h.
Em 2015, Acar e colaboradores investigaram o xisto betuminoso e seus subprodutos
de pirólise como adsorventes para corantes de tiazina, azul de toluidina e azul de metileno. Os
subprodutos de pirólise foram obtidos em atmosfera de nitrogênio a 200 °C (X-200) e 500 °C
(X-500). A capacidade de adsorção do X-200 para os corantes diminuíram em relação ao
xisto, enquanto que o subproduto a 500 °C (X-500) tinha consideravelmente maior
capacidade de adsorção. Todos os corantes foram completamente removidos pelo xisto e X500 a partir de soluções com concentrações <0,5 mmol/L, tornando-o um bom candidato para
remediação de água devido à sua alta remoção de tinta.
A tendência de implantar nas diversas cadeias produtivas criando os produtos
denominados eco-friendly (ecologicamente favoráveis), que visa, acima de tudo, à valoração
dos rejeitos de processo, e as características intrínsecas do xisto são fatores que ampliam as
possibilidades de aplicação do xisto e de seus rejeitos, principalmente aqueles referentes à
extração do óleo e os da queima direta.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo, é apresentada a descrição dos materiais, equipamentos e procedimento
experimental utilizado na realização dos experimentos.
Na Figura 4.1 estão apresentadas as etapas da metodologia realizada para o
desenvolvimento deste trabalho.

Seleção do xisto
como adsorvente

Densidade

Análise
superficial

Análise
imediata

Impregnação
com Cu e Zn
Caracterização
pHPCZ

FRX

DRX

Preparação do
combustível modelo

TG

MEV

DRUV-Vis

Ensaio de
adsorção
Regeneração
do adsorvente

Cinética de
adsorção

Isotermas de
adsorção

Planejamento
fatorial 24

NIR

NIR

NIR

NIR

Análise
dos dados

Análise
dos dados

Verificação de
efeitos das variáveis

Análise
dos dados
Eficiência de
regeneração

Capacidade
de adsorção

Eficiência
de adsorção

Testes
estatísticos

Figura 4.1: Fluxograma das etapas realizadas no desenvolvimento do trabalho.
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4.1 MATERIAIS

Para a impregnação do metal ao xisto foram utilizados nitrato de cobre e nitrato de
zinco [Cu(NO3)2 e Zn(NO3)2], ambos fabricados pela Alfa Aesar com 99% de pureza. Os
solventes utilizados nos ensaios de adsorção foram o n-hexano P.A. (VETEC, 99%), que
representa alcanos presentes no combustível de transporte, e o tolueno P.A. (VETEC, 99%),
que representa os aromáticos.

4.1.1 Adsorbato

O adsorbato escolhido como composto para representar a classe dos compostos de
enxofre foi o tiofeno (SIGMA ALDRICH, P.A. 99 %), presente na maioria das gasolinas,
mesmo após os processos HDS. A Tabela 4.1 mostra as propriedades físico-químicas do
composto.
Tabela 4.1: Propriedades do tiofeno.

Propridades físico-químicas
Fórmula molecular
C4H4S
Massa molar (g/mol)

84,14

Ponto de ebulição (°C)

84

Ponto de fusão (°C)

-38

Densidade (g/mL)

1,051

Índice de refração

1,529

4.1.2 Adsorvente

Nos experimentos realizados, foi utilizado o xisto retortado (XR) (200-325 mesh)
coletado na Unidade de Negócios da Industrialização do Xisto (UN-SIX), localizada em São
Mateus do Sul-PR.
Tendo-se em vista os diversos métodos aplicados para a preparação de sistemas de
adsorventes suportados, o método da impregnação via úmida foi adotado no presente estudo.
Os adsorventes preparados foram: Cu/X e Zn/X.
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Após a impregnação com metais (cobre e zinco), os materiais adsorventes foram
caracterizados através de técnicas como: BET, FRX, TG, DRX, MEV e DRUV-Vis.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE

4.2.1 Densidade

A densidade do xisto retortado foi obtida pelo método de Le Chatelier. Neste método
utiliza-se o frasco volumétrico de Le Chatelier, no qual consiste em se adicionar um líquido
imiscível com o material que se deseja determinar a densidade até o volume entre 0,5 e 1 mL,
na escala graduada do frasco. O conjunto, frasco mais solvente, é pesado. Em seguida,
adiciona-se a amostra a ser analisada até que o volume atinja o menisco entre 18 e 24 mL.
Pesa-se o conjunto novamente. Fazendo-se as diferenças entre as massas e os volumes,
calcula-se a densidade da amostra. As medidas de densidade foram realizadas utilizando-se
água deionizada como solvente à temperatura ambiente controlada entre 20°C ± 0,5°C.

4.2.2 Área específica e porosidade

A área específica do xisto retortado e suas imapregnações com Cu e Zn foram obtidas
por adsorção física de nitrogênio sobre o material, pelo método Brunauer-Emmett- Teller
(BET). Este método baseia-se na determinação do volume de N2 adsorvido a diversas
pressões relativas, na temperatura do nitrogênio líquido, a pressões de até 2 atm e pressões
relativas (P/P0) inferiores a 0,3. Para a realização deste ensaio, foi utilizado um medidor de
área específica Quanta Chrome NOVA-1200E Surface and Poro Analizer, munido de
software para determinar a área superficial específica.
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4.2.3 Análise imediata do xisto retortado

A análise imediata compreende na determinação do teor de cinzas, matéria volátil e
carbono fixo realizada seguindo as normas ASTM D-3173, ASTM D-3174, ASTM D-3175 e
ASTM D-3172, respectivamente.

4.3 PREPARAÇÃO DOS ADSORVENTES

Os adsorventes Cu/X e Zn/X foram preparados por impregnação via úmida do xisto
retortado com nitratos do metal correspondente separadamente e contém cerca de 8% em peso
de metal. Aproximadamente 15 g de xisto retortado foram adicionadas em erlenmeyers (250
mL) continham 100 mL de soluções aquosas 0,1M de cada metal (Cu(NO3)2.3H₂O e
Zn(NO3)2.6H₂O). Em seguida foram mantidos sob agitação constante de 100 rpm em shaker
por cerca de 12 horas à temperatura ambiente. Após esse período, as amostras foram filtradas
utilizando papel de filtro qualitativo e lavadas com água destilada, em seguida foram
colocadas em estufa à 100°C, durante 5 h, para evaporação da água e obtenção dos materiais
adsorventes (XIAO et al., 2008). Após a etapa de secagem, as amostras dos sólidos foram
caracterizadas. Na Figura 4.2 está apresentado o esquema básico para impregnação do xisto
retortado.
15 g xisto

100 mL solução

retortado

0,1 M metal
Agitação (12 h,
100 rpm)
Filtração, lavagem e
secagem (100°C, 5 h)

Figura 4.2: Esquema básico do experimento de impregnação do xisto retortado com os metais Cu e Zn.
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4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES IMPREGNADOS

4.4.1 pH do ponto de carga zero (pHpcz)

O pH do ponto de carga zero (pHpcz) caracteriza a carga da superfície existente na
amostra, onde a variedade dos grupos funcionais presentes determina qual a sua magnitude.
A análise de pHpcz da amostra de xisto retortado foi realizado a partir do método de
equilíbrio em batelada adaptado de Babic et al. (1999). O procedimento consistiu em
adicionar 0,1 g da amostra de xisto retortado em 50 mL de soluções de 0,01 M NaCl com
diferentes valores de pH inicial (pH0), dentro da faixa de 1 a 12, e determinar o pH final (pHf)
após 24 h de agitação a 100 rpm e temperatura ambiente (25 ± 1 °C).
Os valores de pHi foram ajustados pela adição de NaOH 0,1 mol L-1 e HCl 0,1 mol L-1.
Após 24 h, fez-se a medição do pHf e, assim, traçado o gráfico pHf versus pH0. O ponto de
intersecção do gráfico obtido onde pH0 = pHf foi identificado como o ponto em que a
alteração no pH da solução foi igual a zero e é o valor de pHpcz.

4.4.2 Fluorescência de raios-X

A composição química das amostras de xisto retortado e o percentual dos metais Cu e
Zn inseridos no material após processo de impregnação foram determinadas por fluorescência
de raios X (FRX), marca Philipis modelo PM 2400. As análises foram realizadas no
Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais (LABCEM) no Departamento de
Engenharia de Materiais (DEMAT/UFRN).
Os espectros de fluorescência de raios X foram obtidos utilizando-se cerca de 300 mg
de adsorvente, na forma de um pó fino depositado em uma porta-amostra formado por um
filme mylar que apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia de interesse. Este é
um método semiquantitativo.
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4.4.3 Difração de raios X (DRX)

As estruturas do xisto retortado, Cu/X e Zn/X podem ser analisadas por difração de
raios X. Em um cristal, as moléculas estão arranjadas ordenadamente. Assim, quando um
feixe de raios X atinge um cristal, espalha-se ordenadamente de acordo com um padrão que
reflete a estrutura do cristal. A imagem do padrão de espalhamento é fixada em um filme
fotográfico realizado pelos Raios X.
O difratômetro de raios X Shimadzu modelo DRX 7000, localizado no Laboratório de
Caracterização Estrutural dos Materiais (LABCEM) no Departamento de Engenharia de
Materiais (DEMAT/UFRN), foi utilizado nos ensaios de difração dos adsorventes trocados
com Cu. As amostras foram secadas à 120°C por 12 horas. O equipamento operou com uma
radiação Ka do Cu, voltagem de 40 KV, corrente de 20 mA, com 2q variando de 2° a 70° e
velocidade de varredura de 4°/min.

4.4.4 Análise Termogravimétrica (TG)

As análises termogravimétricas (TG) e as curvas de derivações de massa (DTG) foram
utilizadas para avaliar a estabilidade térmica e a presença de espécies orgânicas presentes nas
amostras de xisto retortado, Cu/X e Zn/X. As curvas foram registradas no intervalo de
temperatura entre 25 e 900 °C, com razão de aquecimento de 5 °C min-1 e em atmosfera de ar.
O equipamento utilizado foi uma termobalança da Shimadzu, modelo DTGA 60, do
LabTam/UFRN. Em todas as análises, foram utilizados cadinhos de alumina de 70 µL e uma
massa de amostra de aproximadamente 10 mg.

4.4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV) fornece imagens da
superfície pela incidência do feixe de elétrons, sob condições a vácuo, que promove a emissão
de elétrons secundários, retroespalhados, auger e absorvidos
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A morfologia dos xistos, retortado e impregnados, foram observadas através de
micrografias obtidas em um microscópio eletrônico de varredura da Shimadzu SSX- 550, do
LabTam/UFRN. A preparação das amostras para a análise foi feita a partir da fixação em
suportes metálicos com o auxílio de adesivos de fitas de carbono e recoberto com ouro para
evitar o acúmulo de cargas negativas que poderia levar a distorção na imagem. A análise por
EDS (Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios X) também foi realizada para
determinação da composição química pontual da amostra.

4.4.6 Espectroscopia de refletância difusa na região do UV-visível (DRUVVis)

Amostras de xisto retortado, Cu/X e Zn/X foram analisadas pela técnica DRUV-VIS.
As análises das amostras sólidas foram realizadas em equipamento Shimadzu 2600 após ser
comprimido cuidadosamente na célula espectrofotométrica, no Laboratório de Análise
Térmica e Espectroscopia do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT/UFRN). Os
espectros foram obtidos na faixa de comprimento de onda de 200 a 800 nm, compreendendo,
dessa forma, as regiões do visível e do ultravioleta (UV) do espectro eletromagnético.
A função de reemissão de Kubelka-Munk (Equação 6), que converte dados de
reflectância absoluta, é equivalente à absorbância quando o espalhamento da radiação é
desprezível.
(6)
Em que, F(R): função de reemissão de Kubelka-Munk e R: reflectância difusa
absoluta. Assim, o band gap pode ser deduzido por meio do gráfico (F(R) hv) 2 versus hv, no
qual:
h: constante de Planck - 4,13566743 x 10-15 eV.s;
v: frequência da radiação - velocidade da luz (c) / comprimento de onda (λ);
c: velocidade da luz - 2,99792458 x 108 m.s-1
hv: energia do fóton incidente.
A extrapolação para zero da parte linear da curva fornece o valor do band gap
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4.5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

4.5.1 Preparação do combustível modelo

O combustível modelo foi composto por tiofeno, tolueno e hexano, que representam
compostos de enxofres, aromáticos e hidrocarbonetos presentes em combustíveis,
respectivamente.
As amostras de combustível modelo foram preparadas com a proporção fixa de hexano
para tolueno de 85/15, respectivamente. Enquanto que a concentração do teor de tiofeno
presente no combustível variou conforme o estudo.

4.5.2 Análise do teor de enxofre

A técnica de análise escolhida para quantificar o enxofre presente nas amostras foi a
espectrofotometria de infravermelho próximo (NIR). Foi utilizado um aparelho NIR modelo
ARCspectro UV-VIS-NIR no modo de reflectância difusa com transformada de Fourier, no
Laboratório de Química Analítica do Instituto de Química/UFRN. Os espectros foram obtidos
com resolução de 8 cm-1 100 scans, em uma faixa de 200-2600 nm.
Para a obtenção dos espectros, foram utilizadas as amostras dos ensaios de adsorção,
no qual foram colocadas numa cubeta de vidro de 0,5 mL.
A importação, pré-tratamento e construção da curva de referência modelo (padrões na
faixa de 0 a 300 ppm de S) foram feitos com o software MATLAB version 6.5 (The MathWorks, Natick, USA) usando o PLS-toolbox (Eigenvector Research, Inc., Wenatchee, WA,
USA, version 6.01). Os dados foram pré-tratados com o método de correção de linha base.
A partir da construção da curva de referência no MATLAB, foi possível determinar a
quantidade de enxofre ainda presente na fase líquida (solução) das amostras estudadas.
Foram realizados testes de regeneração do adsorvente, adsorção em cinética de banho
finito de líquidos, isotermas de adsorção e, posteriormente, o planejamento experimental.
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4.5.3 Procedimento de adsorção de enxofre

4.5.3.1 Regeneração do xisto

A etapa de adsorção para teste de regeneração do material adsorvente. Foi utilizado 0,1
g de adsorvente em erlenmeyer, adicionados 10 mL de hexano/tolueno (85/15) e 250 ppm de
S mantidos em contato, sob agitação em shaker por 3 horas, a 25 °C para teste. Passado este
tempo, o solvente foi separado do xisto por filtração, uma alíquota de 2 mL era reservada para
análise do teor de enxofre. O xisto usado foi, então, levado à estufa por 2 h e 120 °C para
retirar o adsorbato e novamente reutilizado em teste de adsorção, pois é uma temperatura
superior ao ponto de ebulição do tiofeno que é de 84 °C. O procedimento foi realizado em
triplicata por três ciclos.
Para o cálculo da porcentagem de remoção adsorvida de S na fase líquida foi utilizada
a Equação (7) (CIMINO, 2000):
(7)
Em que: C0 é a concentração inicial de S (ppm) e Ct é a concentração de S no tempo t
(ppm).

4.5.3.2 Cinética de adsorção de banho finito

O estudo cinético foi conduzido mediante a avaliação experimental da variação da
concentração de enxofre adsorvido à superfície do adsorvente com o tempo. Para isso, foram
realizados experimentos em banho finito, nos quais alíquotas das soluções submetidas ao
contato com os adsorventes foram coletadas em intervalos de tempo pré estabelecidos e
analisadas com relação às suas concentrações de enxofre.
Amostras contendo 10 mL de combustível modelo, hexano/tolueno (85/15), e 250 ppm
de S em contato com 0,1 g de adsorvente foram colocadas sob agitação constante no shaker
em 100 rpm. A cada intervalo de tempo estabelecido, uma amostra foi totalmente filtrada e
coletada a fase líquida para análise no NIR e, posteriormente, quantificados no MATLAB os
teores de enxofre presente. As amostras da fase líquida foram coletadas entre 5 e 300 minutos.
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A quantidade de enxofre adsorvida (q) foi calculada a partir da Equação (8) (CIMINO,
2000):
(8)
Em que: C0 é a concentração inicial de enxofre (ppm); C(t) é a concentração de
enxofre ao longo do tempo (ppm); mads é a massa de adsorvente (g); V é o volume da fase
líquida (L).

4.5.3.3 Isotermas de adsorção

O estudo de equilíbrio foi conduzido mediante a interpretação analítica da isoterma de
adsorção do enxofre. O procedimento experimental adotado para a construção das isotermas
foi semelhante ao procedimento utilizado no estudo cinético, no qual foram analisadas as
concentrações do enxofre nas soluções submetidas ao contato com os adsorventes decorrido o
tempo de equilíbrio.
Os ensaios de equilíbrio de adsorção foram avaliados na temperatura de 25 ºC sendo
empregada soluções com concentrações que variaram de 25 a 250 ppm de S, em que foram
adicionadas massas conhecidas e constantes de adsorvente (0,1 g) em erlenmeyers contendo
10 mL de combustível modelo de tolueno e hexano sob agitação constante por 180 min, em
que foram coletadas a fase líquida para análise no NIR e quantificação do enxofre presente.
Decorrido o tempo de agitação, as soluções foram filtradas e coletadas a fase líquida
para análise no NIR e, posteriormente, quantificados no MATLAB os teores de enxofre
presente.
O estudo de equilíbrio de adsorção tem por objetivo quantificar o processo em termos
de capacidade adsortiva, energia livre, além de fornecer indicações sobre os fenômenos físicoquímicos envolvidos na interação entre o adsorbato e o adsorvente. A quantificação do
processo é normalmente feita por meio de isotermas de adsorção, construídas a partir de dados
de equilíbrio obtidos experimentalmente.
Os Modelos de Langmuir (Equação (9)) e de Freundlich (Equação (10)) foram os
selecionados para aplicação no presente trabalho.
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(9)
Fonte: Langmuir, 1918.
Em que: qeq corresponde à massa do soluto adsorvida por unidade de massa do
adsorvente no equilíbrio; Ceq, a concentração de equilíbrio do adsorbato na fase líquida (mg.L1

); KL é a constante de equilíbrio relacionada com a energia de adsorção, e q máx é a constante

que representa a quantidade máxima de adsorbato que pode ser adsorvida.
(10)
Fonte: Freundlich, 1906.

Em que qeq e Ceq têm o mesmo significado daqueles já definido para a isoterma de
Langmuir, KF e n são respectivamente, constantes empíricas indicadoras da capacidade e
intensidade da energia de adsorção.
Outro importante parâmetro do modelo isotérmico de Langmuir é o termo "RL" que é
uma constante não dimensional e chamada como fator de separação ou parâmetro de
equilíbrio, e é representado pela Equação (11) (HALL et al., 1966):
(11)
Em que KL é a constante de Langmuir e C0 é a concentração inicial de adsorvente
(mg/L). O parâmetro RL dá sinais importantes à possibilidade do processo de adsorção que
pode ser irreversível (RL = 0), favorável (0 < RL <1), linearidade da adsorção (RL = 1) ou
desfavorável (RL > 1).

4.5.3.4 Planejamento Experimental

A otimização do projeto experimental foi realizada utilizando o Software
STATISTICA 7.0. A dessulfurização adsortiva do combustível modelo foi investigada por
planejamento fatorial.
Para este propósito cada um dos adsorventes Cu/X e Zn/X foram investigados
utilizando quatro parâmetros, incluindo tempo de agitação (A, min), temperatura (B, °C),
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massa de adsorvente (C, g) e concentração de enxofre (D, ppm). O planejamento experimental
consistiu 24 (16 ensaios) e uma repetição em triplicata no ponto central (3 ensaios),
totalizando 19 ensaios.
Os níveis máximo e mínimo de cada fator foram escolhidos de acordo com a Tabela
4.2 As experiências foram realizadas aleatoriamente para obter uma distribuição de erros
sistemáticos desconhecidos.

Tabela 4.2: O valor dos fatores de alta (+1) e baixo (-1) do planejamento fatorial completo 24.

Fator

Símbolo

Níveis
Baixo (-1) Alto (+1)
60
180

Tempo de agitação (mim)

A

Temperatura (°C)

B

25

35

Massa de adsorvente (m)

C

0,1

0,25

Concentração de enxofre (ppm)

D

100

250

.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO XISTO RETORTADO

5.1.1 Densidade

A Tabela 5.1 apresenta o resultado da densidade do xisto retortado utilizado neste
trabalho e de xistos encontrados na literatura com granulometria de 200-300 mesh.

Tabela 5.1: Densidade do xisto retortado e encontrado na literatura.

Este
trabalho

Xisto de baixa
maturidade*

Xisto de alta
maturidade*

2,24

2,45

1,27

Densidade (g/cm3)
* MASTALERZ et al., 2017.

De acordo com os dados da Tabela 5.1 a densidade do xisto retortado utilizado no
desenvolvimento deste trabalho, de 2,24 g/cm3 se aproxima mais da densidade do xisto de
baixa maturidade investigado por MASTALERZ et al. (2017) que é de 2,45 g/cm3.

5.1.2 Área específica

A determinação da área específica pelo BET está relacionada com a determinação do
volume de gás N2 adsorvido a pressões variadas a 77 K. O xisto retortado utilizado neste
trabalho apresentou uma área específica de 65,08 m²/g.
O resultado de área esprcífica da amostra de xisto retortado (XR) analisada neste
trabalho é diferente do publicado por Guo et al. (2014), que foram de 13,3 m²/g para o xisto
não retortado e 21,5, 5,8 e 2,6 m²/g retortado e desmineralizado com HCl, HNO3 e HF,
respectivamente. Mastalerz et al. (2017) encontraram os valores das áreas específicas para o
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xisto com baixa e alta maturidade de 7,82 e 6,28 m 2/g, respectivamente e Wang et al. (2016)
que foi de 22,98 m2/g utilizando o xisto cru com granulometria de 40-50 mesh.
Tais variações da área específica do xisto retortado é provável devido às diferentes
amostras analisadas, já que o minério pode apresentar grandes variações de composições, e
também diferenças no preparo das amostras (lavagem, tamanho de granulometria, seleção de
partículas, entre outros) e análise.

5.1.3 Análise imediata

A Tabela 5.2 representa as médias obtidas das análises do xisto retortado realizadas
em triplicata, nos parâmetros: teor de umidade, materiais voláteis, teor de cinzas e teor de
carbono fixo.
Tabela 5.2: Média da análise imediata do xisto retortado.

Parâmetro
Umidade (%)
Materiais voláteis (%)

Média
2,29
21,38

Desvio padrão
± 0,12
± 2,09

Teor de cinzas (%)

75,00

± 3,38

Carbono fixo (%)

1,33

± 0,19

Como podem ser observados na Tabela 5.2, os resultados obtidos na análise imediata
indicam que o xisto retortado apresenta alto teor de cinzas e baixo teor de carbono fixo. O teor
de cinzas revelou a alta porcentagem de material inorgânico, em torno de 75%, que engloba
todos os minerais incombustíveis e é composta basicamente de óxidos, tais como a alumina,
óxido de cálcio, dióxido de silício, etc. O teor de material volátil, aproximadamente 21,38%, é
a parte que se separa em forma gasosa, composto de hidrocarbonetos eventualmente presentes
na estrutura sólida e outros gases, tais como o monóxido de carbono. O carbono fixo é o
resíduo combustível deixado após a liberação do material volátil, a amostra de xisto retortado
apresenta 1,33% e pode ser composto principalmente de carbono, embora possa conter outros
elementos não liberados durante a volatilização.
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5.2 IMPREGNAÇÃO DO ADSORVENTE

5.2.1 Caracterização dos adsorventes impregnados

5.2.1.1 pH do ponto de carga zero (pHpcz)

Os minerais apresentam valores de ponto de carga zero (pHPCZ) bastante variados. A
sílica e a matéria orgânica apresentam valores baixos de pHPCZ. Assim, a carga elétrica líquida
do mineral depende de sua composição, ou seja, das proporções em que ocorrem seus
diversos constituintes. Compostos de enxofre como H2S, SO2 e tiofeno são básicos, a
interação dessas moléculas com centros ácidos pode melhorar a adsorção do xisto retortado
(SHIMOYAMA e BABA, 2016). O ponto de carga zero é definido como o pH em que a
superfície do adsorvente possui carga neutra. A Figura 5.1 ilustra o gráfico de determinação
do ponto de carga zero do xisto retortado, Cu/X e Zn/X.

XR
Cu/X
Zn/X

4

pH

2
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-2
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Figura 5.1: pH de carga zero do XR, Cu/X e Zn/X.

Como pode ser visto a partir da Figura 5.1, o potencial de carga zero do xisto retortado
foi de 6,5 indicando que as cargas geradas da amostra são positivas, pois contêm teor ácido.
Após a impregnação do xisto retortado observa-se a diminuição do pHPZC do Cu/X e Zn/X
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que foram, 5,6 e 4,7 respectivamente. Segundo Strelko e Malik (2002), o pHPCZ baixo indica
presença de grupos ácidos com oxigênio na superfície do adsorvente. Ou seja, a impregnação
dos metais influenciou na carga elétrica do xisto retortado indicando a diminuição do número
de cargas negativas e o aumento da acidez do adsorvente. Dependendo dos grupos funcionais
existentes na superfície do adsorvente, a adsorção pode ser por quimissorção (RAMOS et al.,
2009), enquanto que a interação nos poros ocorre por fisissorção.

5.2.1.2 Fluorescência de raios-X

Na Tabela 5.3 são apresentados os resultados obtidos no FRX para o xisto e o xisto
impregnado com cobre e zinco.

Tabela 5.3: Análise química das amostras do xisto retortado, Cu/X e Zn/X por FRX.

Óxido

Composição %
Xisto

Cu/X

Zn/X

Fe2O3

37,2

35,1

33,9

SiO2

25,3

26,1

27,3

Al2O3

7,8

8,1

8,6

Cu2O

-

5,4

-

ZnO

-

-

4,6

CaO

4,3

1,2

1,2

K2O

4,1

4,2

4,1

SO2

3,5

2,2

2,3

Outros
Perda ao fogo
Total

3,4
14,4
100,0

3,3
14,4
100,0

3,7
14,4
100,0

Observa-se, na Tabela 5.3, que as amostras de xisto retortado apresentam praticamente
os mesmos óxidos em teores relativamente próximos e composto em maior quantidade por Fe,
Si e Al, como também indica a presença de vários compostos inorgânicos em menor
quantidade, tais como cálcio, potássio, enxofre, entre outros. Supôs-se que as amostras de
Cu/X e Zn/X tiveram o mesmo valor de perda ao fogo do XR (14,4%). De acordo com os
dados desta tabela, foram identificados a presença de Cu e Zn nas amostras de xisto
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impregnadas com o nitrato do metal correspondente indicando o tratamento no qual foram
submetidas.

5.2.1.3 Difração de Raios X (DRX)

Os difratogramas de raios-x do xisto e suas respectivas impregnações com cobre e
zinco são apresentados na Figura 5.2.

F- Feldspato
G - Gipsita
I - Ilita
P - Pirita
Q - Quartzo
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Figura 5.2: Difratogramas de raios x de xisto e suas respectivas impregnações com cobre e zinco.

Os difratogramas de raios X para todas as amostras de xisto estudadas são mostrado na
Figura 5.2, no qual foram obtidos para identificação dos principais minerais presentes na
amostra. Nos referidos difratogramas foram identificadas reflexões correspondentes aos
seguintes minerais quartzo (Q), pirita (P), feldspato plagioclásio (F), gipsita (G) e ilita (I)
como componentes principais, o que pode resultar no efeito de adsorção (NIU et al., 2013).
Fazendo uso do programa X’Pert High Score Plus se identificou difrações
correspondentes aos seguintes minerais nos difratogramas do xisto quartzo (JCPDS 79-1906),
pirita (JCPDS 24-0076), feldspato plagioclásio (JCPDS 41-1486), gipsita (JCPDS 03-0044) e
argilominerais como ilita (JCPDS 02-0462) em pequena quantidade, conforme a biblioteca
International Center for Diffractional Data (JCPDS).
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Estes resultados são corroborados por Nicolini e colaboradores (2011) que através da
caracterização mineralógica de amostras de xisto da UN-SIX, identificaram estruturas tais
como encontradas neste trabalho, quartzo e pitita.
Verifica-se, também, que os picos referentes ao quartzo 22,07 e 26,49 2θ (3,12 e 2,12
Å), na amostra de xisto retortado, são mais intensos comparados com as outras reflexões e
amplas reflexões são observadas nos difratogramas do Cu/X e Zn/X. Essas altas intensidades
de difração de quartzo indicam quantidade considerável de sílica nas amostras, ou seja, seu
conteúdo é muito alto nas amostras de xisto retortado e suas impregnações.
A formação da reflexões em cerca de 2θ 20° é principalmente devido a n-alcanos e
hidrocarbonetos naftênicos na matéria orgânica (FAN et al., 2015).
O xisto retortado é um bom exemplo de solo em diferentes estágio de intemperismo. O
quartzo (Q), por exemplo, é um mineral do estágio de intemperismo intermediário e a pirita
(P), uma característica mineral da fase inicial do intemperismo (MCBRIDE, 1994),

5.2.1.4 Análise Termogravimétrica (TG)

As curvas termogravimétricas das amostras de xisto retortado, Cu/X e Zn/X podem ser
observadas nas Figuras 5.3 (a), (b) e (c), respectivamente.

100

TG XR
DTG XR

-0,016

95

Massa (%)

-0,008

-0,024
90
-0,032

-0,040

85

DTG (%/C)

(a)

-0,048
80
0

150

300

450

600

750

Temperatura (C)

73

Resultados e Discussão

100

0,00

Massa (%)

95

-0,02

90

-0,04

TG Cu/X
DTG Cu/X
85

-0,06

80

-0,08

75

DTG (%/C)

(b)

-0,10
0

200

400

600

800

Temperatura (C)

(c)

100

0,00

90

-0,04

TG Zn/X
DTG Zn/X
-0,06

DTG (%/C)

Massa (%)

-0,02

-0,08

80

-0,10
0

200

400

600

800

Temperatura (C)

Figura 5.3: Curvas termogravimétricas das amostras de: (a) xisto retortado; (b) Cu/X e (c) Zn/X.

As curvas TG/DTG na Figura 5.3 (a) podem ser analisadas dividindo em três regiões
de 25-300, 300-530 e 530-780 °C. A perda de massa foi de 4% na região de baixa temperatura
até 300 °C. Isso decorreu da eliminação da umidade e da água intercalada entre as camadas
dos minerais. A perda de massa principal começa em cerca de 370 °C e atinge
aproximadamente 14% a 530 °C. A perda de massa nesta região é dominada principalmente
pela formação de hidrocarbonetos voláteis e decomposição de alguns minerais devido à perda
de suas águas estruturais. A perda de massa na região de temperatura mais alta é de
74

Resultados e Discussão

aproximadamente 19%, indicando que o material possui 81% de cinzas, corroborando com o
alto teor de cinzas encontrado na análise imediata que foi de 75%.
As Figuras 5.3 (b) e (c) representam as curvas TG/DTG do Cu/X e Zn/X,
respectivamente. Elas apresentaram comportamento semelhante, podendo dividir em três
regiões 25 a 300, 300-550 e 550-900 °C. A primeira região com temperatura até 300 °C e
perda de peso de aproximadamente 3% é relativo à eliminação da água presente nas
superfícies externa e interna dos minerais de argila. Os resíduos orgânicos ainda presentes e a
pirita foram decompostos na segunda região, em que apresentou a maior perda de massa de
aproximadamente 22% na temperatura de 550 °C. Acima de 550 °C, a fração dos minerais de
argila foram desidroxilados. As perdas de massas totais do Cu/X e Zn/X até 900 °C foram de
23,32% e 22,79%, respectivamente, indicando que ainda existe um valor considerável de
matéria orgânica nos adsorventes impregnados.

5.2.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A análise morfológica foi realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV)
para o xisto retortado e as suas impregnações com os metais cobre e zinco. A micrografia da
amostra de xisto retortado é apresentada na Figura 5.4 a) e b).

(a)

(b)

Figura 5.4: Micrografia do xisto retortado com aumento de: a) 2000x e b) 5000x.
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Pode-se observar (Figura 5.4) a heterogeneidade do material apresentado poros e
partículas com placas lamelares características dos argilominerais. As regiões porosas são
favoráveis ao fenômeno de adsorção, além de ser um indicativo de área específica
considerável.
As análises por microssonda eletrônica (EDS) e as microscopias correspondente ao
EDS são apresentas nas Figuras 5.5 e 5.6. Todas as amostras apresentaram pico equivalente
ao ouro (Au), utilizado no procedimento de preparação da análise.

(a)

(b)

Figura 5.5: (a) EDS e (b) MEV ampliado 2000x do Cu/X.

Na Figura 5.5 (a), tem-se a análise de EDS da região da amostra de Cu/X apresentada
na Figura 5.5 (b), observa-se a predominância de silício (28%) e ferro (24%), mas também há
a presença de alumínio (8%), potássio (3%) e cobre (3%). Confirmando a presença de cobre
na estrutura do adsorvente Cu/X, assim como apresentado na análise de FRX. O aparecimento
do cobre no EDS mostra que a impregnação foi homogênea. Na Figura 5.5 (b) além de
aglomerados, são observadas formas cúbicas características de cristais de pirita (formas
cúbicas - FeS2).

76

Resultados e Discussão

(a)

(b)

Figura 5.6: (a) EDS e (b) MEV ampliado 2000x do Zn/X.

A análise de EDS é representada pela Figura 5.6 (a) da região da amostra de Zn/X
Figura (b), nota-se a predominância de silício (32%) e ferro (23%), como também pode se
visto em percentuais menores alumínio (8%), potássio (4%) e zinco (2%), corroborando com
a análise de FRX. Na Figura 5.6 (b) pode-se observar o caráter poroso do material e partículas
com placas lamelares características dos argilominerais.

5.2.1.6 Espectroscopia de refletância difusa na região do UV-visível (DRUVVis)

Por espectroscopia de DRUV-VIS os espectros de reflectância foram convertidos para
a função de remissão Kubelka-Munk, definida pela Equação (6).
Os espectros de reflectância difusa do xisto retortado e suas impregnações não contêm
informações nítidas que possibilitem a identificação e quantificação dos mesmos. A Figura
5.7 representa os espectros de DRUV-VIS a partir da equação de Kubelka-Munk e estimativa
do banda gap das amostras de XR, Cu/X e Zn/X.
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.7: Espectros de DRUV-VIS a partir da função de Kubelka-Munk e estimativas do band gap das
amostras: (a) XR; (b) Cu/X e (c) Zn/X.

Como podem ser observados na Figura 5.7, os espectros têm aproximadamente o
mesmo comportamento com valores de reflectância (R) maiores para comprimentos de onda
menores. As amostras começam a absorver em 800 nm, se estendendo até 210 nm, onde
apresenta máxima absorbância em 268 nm. É importante mencionar que a amostra apresentou
intensa absorção em comprimentos de onda menores que 400 nm.
As propriedades ópticas e elétricas das substâncias no estado sólido são tratadas
baseando-se no modelo de bandas. A banda de maior energia ocupada por elétrons é
conhecida como "banda de valência", e a banda vazia de menor energia é denominada "banda
de condução". A diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é
chamada de band gap. Conforme a magnitude da energia suficiente para que os elétrons
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passem pelo band gap, pode-se definir quatro tipos de sólidos: a) os condutores ou metais,
onde não há band gap (a banda de valência e a banda de condução estão sobrepostas) e a
condutividade elétrica aumenta com a diminuição da temperatura; b) os semicondutores, cuja
banda de valência está totalmente ocupada e a banda de condução vazia, com um valor de
band gap entre 0 e 3 eV e onde a condutividade elétrica aumenta com o aumento da
temperatura; c) os semi-metais com banda de valência ocupada e banda de condução vazia e
um valor de band gap próximo de zero (como a grafite por exemplo) e d) os isolantes,
também com a banda de valência totalmente preenchida e banda de condução vazia, mas com
um valor de band gap alto (maior que 5 eV), neste caso o composto se decompõe
termicamente antes que seja atingida a situação energética de superação do band gap
(SHRIVER et al., 1994).
Os adsorventes XR, Cu/X e Zn/X apresentaram uma transição única com band gap de
3,94, 4,09 e 4,08 eV., respectivamente. Tendo em vista que, os adsorventes são compostos
basicamente por hematita (Fe2O3) e quartzo (SiO2), que são considerados materiais
semicondutores (2,2 eV) e isolantes (8,4), respectivamente (MISHO e MURAD, 1992).
Devido sua abundância, baixo custo e sua coloração escura, que favorece a absorção de luz, o
xisto retortado pode despertar o interesse de material inovador alternativo em células
fotovoltaicas para conciliar a extração com desenvolvimento ambientalmente sustentável.

5.3 TESTE DE ADSORÇÃO

5.3.1 Escolha da região de trabalho no espectro NIR

O espectro NIR carrega um sinal muito complexo e sobreposto, além de apresentar
ruídos instrumentais e ambientais, o qual dificulta a análise direta do mesmo como mostrado
na Figura 5.8.
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Figura 5.8: Espectros brutos da curva de referência.

Foi necessário eliminar faixas não informativas (abaixo de 5000 cm -1 e acima de 9500
cm-1) e a escolha da região de trabalho (5000 a 9500 cm-1) se fez devido essa região
apresentar faixas de sinal com ruído o que, consequentemente, irá provocar erros sistemáticos
no modelo.
É importante corrigir erros utilizando pré-tratamento espectral para filtrar as
informações relevantes no estudo. Durante a obtenção experimental dos espectros houve
oscilações na linha base dos mesmos, pois a posição do porta amostra no instrumento é
impossível de ser repetida perfeitamente em todos os intervalos, como também há absorção de
ruídos instrumentais e ambientais. Para corrigir a linha base foi utilizada a suavização (do
inglês, smoothing).
Os espectros derivados das 11 amostras da curva de referência contendo proporção
fixa de hexano para tolueno de 85/15 e variando a concentração de tiofeno de 0 a 300 ppm,
resultantes da aplicação do pré-processamento, são apresentados na Figura 5.9.
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Figura 5.9: Espectros das 11 amostras após aplicação dos pré-tratamentos.

5.3.2 Construção da curva de referência

A construção da curva de referência modelo com padrões na faixa de 0 a 300 ppm de
S foram feitos com o software MATLAB usando o PLS-toolbox. Os valores estimados a
partir do modelo ajustado

foram utilizados para calibração/validação

apresentados na Figura 5.10.
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Figura 5.10: Curva de referência (Valores previstos x Valores calculados).

De acordo com a Figura 5.10 os valores previstos para as amostras são concordantes
com os valores reais e, portanto, em um gráfico contendo estas duas grandezas, os valores das
amostras estão próximos a uma reta com inclinação de 45º, intercepto próximo à zero (bias
com valor igual a 0,01672) e inclinação próxima à unidade com coeficiente de determinação,
R2 igual a 0,991.

5.3.3 Regeneração do xisto retortado

Para testar a reutilização para aplicação prática, o xisto retortado, bem como suas
impregnações com cobre e zinco foram regenerados em estufa durante 2 h à 120 °C e aplicado
para dessulfurização adsortiva de combustível modelo contendo tiofeno e tolueno. A Figura
5.11 mostra o número de ciclos de regeneração em função do desempenho da amostra para a
remoção de enxofre.
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Figura 5.11: Regeneração do XR, Cu/X e Zn/X em dessulfurização adsortiva de tiofeno.

Os métodos de regeneração atualmente em uso para restaurar a capacidade de
adsorção são abordagens térmicas, de solventes e de ultrassom (DANMALIKI e SALEH,
2017). O método térmico de regeneração foi empregado neste trabalho. Como pode ser
observado na Figura 5.11, o xisto retortado apresentou porcentagem de remoção de enxofre
após três ciclos de aproximadamente 40% indicando que a capacidade de adsorção do
adsorvente utilizado foi recuperada. Comportamento semelhante é apresentado com o xisto
impregnado com cobre e zinco que apresentaram remoção de aproximadamente 54 e 52%,
respectivamente após terceiro ciclo. Ou seja, o adsorvente revelou boa estabilidade e
capacidade de regeneração, podendo ser reutilizado no processo de dessulfurização adsortiva
de combustível modelo contendo tiofeno, que é altamente necessário para aplicações
industriais.

5.3.3.1Mecanismo de adsorção

No presente estudo o mecanismo proposto para a dessulfurização por adsorção é
obtido pela complexação-π entre o metal impregnado no xisto e o enxofre presente na
molécula do tiofeno. Tiofeno é um hidrocarboneto aromático heterocíclico com um átomo de
enxofre. O átomo de enxofre do tiofeno apresenta sp2 hibridizada. Os três híbridos orbitais sp2
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são formados com a combinação de orbitais p e s terceiro nível quântico. Dois dos orbitais sp 2
são usados na formação de ligações sigma Csp2-Ssp2.
Um par de elétrons está no sistema π de seis elétrons, e o outro está no plano do anel.
Consequentemente, o tiofeno pode atuar como um doador de tipo n ao doar o par solitário de
elétrons do átomo de enxofre ao adsorvente (ligação direta S-adsorvente ou ligação direta Smetal) ou como um doador de tipo π utilizando os elétrons deslocalizados do anel aromático
para formar um complexo π com o adsorvente (Velu et al., 2003) como pode ser observado na
Figura 5.12.

Figura 5.12: Mecanismo proposto para adsorção de enxofre.

5.3.4 Cinética de adsorção de banho finito

Os experimentos de adsorção foram realizados nas concentrações de 250 ppm de S em
contato com 0,1 g de adsorvente nos intervalos de 5-300 min. A variação da capacidade de
adsorção de enxofre com o tempo foi atribuída na Figura 5.13 a fim de verificar a cinética de
adsorção de enxofre no xisto e suas impregnações.
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Figura 5.13: Capacidade de adsorção versus tempo para a adsorção de enxofre.

A adsorção no combustível modelo aumenta com o decorrer do tempo de contato e
atinge saturação em torno de 3 h nos três adsorventes, portanto fixou esse limite de tempo
para a adsorção de enxofre nos adsorventes utilizados.
A fim de obter uma melhor compreensão do processo de adsorção de enxofre sobre o
XR, Cu/X e Zn/X, esta podem ser descrita por modelos pseudo de primeira e segunda ordem e
difusão intrapartículas.
O processo de adsorção de um soluto é realizado de acordo com uma sucessão de
quatro etapas cinéticas (DÍAZ et al., 2003):
(1) transporte do soluto do seio da solução até ao limite do filme que rodeia a partícula
de adsorvente;
(2) transporte do soluto, através do filme, até à superfície do adsorvente;
(3) difusão intrapartícula do soluto no sólido, sendo resultante de dois mecanismos, a
difusão nos poros e a difusão superficial ao longo das paredes do sólido;
(4) adsorção propriamente dita através da ligação física ou química do adsorbato à
superfície do adsorvente.
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Figura 5.14: Etapas da cinética de adsorção.

Fonte: Adaptado de Nascimento et al., 2014.

Destas quatro etapas (Figura 5.14), a primeira e a última são rápidas, não sendo em
geral determinantes da cinética de adsorção. Os vários modelos que têm sido propostos para
descrever a extensão da adsorção em função do tempo diferem, essencialmente, nas etapas
consideradas como limitantes do processo.

5.3.4.1 Modelo cinético de pseudo primeira ordem

Ao construir o gráfico de

versus o tempo empregando os dados

experimentais de cinética, obtém-se os valores dos coeficientes lineares e angulares, com os
quais se encontram os parâmetros de pseudo primeira ordem, através da equação de
Lagergren (Equação (1)).
O gráfico da adsorção de enxofre utilizando XR, Cu/X e Zn/X na forma linearizada da
equação de Lagergren é ilustrado na Figura 5.15, no qual mostra a baixa linearidade dos
pontos.

86

Resultados e Discussão

XR
Cu/X
Zn/X

2

ln(qe-qt)

1

0

-1

0

40

80

120

160

Tempo (min)

Figura 5.15: Modelo cinético de pseudo primeira ordem na adsorção de enxofre.

O ajuste com o modelo de pseudo primeira ordem sugere que o processo global possui
apenas um efeito dominante. Os sistemas adsorbato/adsorvente não apresentaram correlação
válida para esse modelo, como mostra a Figura 5.15. A concordância desse resultado poderia
indicar que a difusão intrapartícula tem efeito relevante, mas o resultado obtido sugere que a
reação química seja dominante, seja ela composta de várias etapas em série (reações
complexas) ou paralelas (reações onde dois ou mais grupos funcionais atuam) (Santiago,
2009).
Na Tabela 5.4 são apresentados os parâmetros obtidos a partir da equação de
Lagergren: as quantidades adsorvidas (qe), constantes de velocidade aparente (k1) e
coeficientes de correlação (R2).

Tabela 5.4: Parâmetros cinéticos de pseudo primeira ordem para a adsorção do enxofre.

Adsorvente qe,calc (mg/g)
XR
Cu/X
Zn/X

1,5234
1,7991
1,7191

k1 (min-1)

R2

-0,0157
-0,0125
-0,0117

0,9527
0,9121
0,9468
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.4, pôde-se observar que o
modelo cinético de primeira ordem não representou adequadamente o comportamento da
cinética de remoção de enxofre na superfície dos adsorventes, mesmo apresentando um valor
do coeficiente de correlação considerável, acima de 0,9.

5.3.4.2 Modelo cinético de pseudo segunda ordem

A partir da regressão linear de

versus t correspondente aos dados experimentais,

encontram-se os parâmetros cinéticos relativos ao modelo pseudo segunda ordem, referente à
equação de Ho e MCKAY (1999), Equação (2). Na Figura 5.16, observa-se o ajuste linear dos
pontos a equação de pseudo segunda ordem dos ensaios cinéticos realizados.
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Figura 5.16: Modelo cinético de pseudo segunda ordem na adsorção de enxofre.

Esse modelo (Figura 5.16) representa satisfatoriamente os dados e apresentou uma
concordância aceitável, atendendo os requisitos necessários, e por este motivo considerou-se
que é o mais adequado para representar os sistemas adsorbato/adsorventes. Os processos de
adsorção que seguem o modelo de pseudo segunda ordem apresentam como característica a
quimissorção como etapa limitante.
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Como o xisto retortado é um material muito heterogêneo, sendo basicamente uma
composição de argilas contendo matéria orgânica em seus interstícios e superfície, além de
grupos funcionais ativos, este modelo descreve bem processos de adsorção química,
envolvendo doação ou troca de elétrons entre o adsorbato e o adsorvente, como forças
covalentes e de troca iônica (HO e McKAY, 2000; HO, 2006). O modelo de pseudo segunda
ordem também supõe que duas reações estejam ocorrendo, em série ou em paralelo, sendo
uma mais rápida, fazendo com que o equilíbrio seja alcançado rapidamente, e outra mais
lenta, que pode continuar por um longo período de tempo (BEHNAMFARD e SALARIRAD,
2009).
Aslam et al. (2017) utilizaram estrutura orgânica e metal e Danmaliki et al. (2017)
fizeram uso de carvão ativado, informaram que a cinética pseudo segunda ordem também foi
o que melhor descreveu a taxa de reação da adsorção do tiofeno nos adsorventes estudados.
Nuntang et al. (2008) relataram que a adsorção de tiofeno sobre as zeólitas NaY ou HUSY
depende fortemente das densidades de elétrons em átomo de enxofre e anel aromático de
tiofeno devido ao mecanismo de interação diferente entre compostos contendo enxofre e o
adsorvente (S-M direto e π-complexação).
A Tabela 5.5 apresenta os parâmetros referentes ao modelo cinético de pseudo
segunda ordem com as quantidades adsorvidas calculadas (qe,cal), constante de velocidade de
segunda ordem (k2) e coeficientes de correlação (R2).

Tabela 5.5: Parâmetros cinéticos de segunda ordem para a adsorção do enxofre.

Adsorvente qe,calc (mg/g) k2 (g/mg min)
XR
Cu/X
Zn/X

0,4454
0,4421
0,4051

0,0857
0,0767
0,0705

R2
0,9980
0,9965
0,9942

Os resultados obtidos sugerem que a adsorção dos sistemas estudados obedece ao
modelo cinético de segunda ordem, uma vez que os coeficientes de correlação são próximos
ao valor unitário (R2 ≥ 0,99), sugerindo que o mecanismo de adsorção é dependente da
concentração do adsorbato.
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5.3.4.3 Modelo cinético de difusão intrapartícula

De acordo com Weber e Morris (1963), se a difusão intrapartícula é o fator
determinante da velocidade, a remoção do adsorbato varia com a raiz quadrada do tempo.
Assim, o modelo de difusão intrapartícula é definido pela Equação (3).
Segundo Weber e Morris (1963), quando a difusão intrapartícula é o mecanismo
dominante no processo de adsorção, o gráfico de quantidade adsorvida qt versus t1/2 deve
resultar em uma reta (BEHNAMFARD e SALARIRAD, 2009). A Figura 5.17 representa o
gráfico de qt versus t1/2 para adsorção do enxofre nos adsorventes XR, Cu/X e Zn/X.
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Figura 5.17: Modelo cinético de difusão intrapartícula na adsorção de enxofre.

Observa-se na Figura 5.17 que em todos os sistemas adsorbato/adsorventes que o
gráfico não é linear e não passa pela origem, sugerindo que o mecanismo de difusão
intrapartícula não é dominante durante todo o processo.
A Tabela 5.6 apresenta os parâmetros referentes ao modelo de difusão intrapartícula,
tais como: as constantes de difusão intrapartícula (k i), constante relacionada à resistência a
difusão da espécie adsorvida devido ao efeito de interface (C) e coeficiente de correlação (R 2).
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Tabela 5.6: Parâmetros de difusão intrapartícula na adsorção do enxofre.

Adsorvente ki (mg/g min1/2)
XR
Cu/X
Zn/X

0,6611
0,7670
0,7305

C (mg/g)

R2

4,1074
5,2558
4,5611

0,7019
0,6728
0,7066

Os dados experimentais referentes ao estudo da adsorção de enxofre apresentados na
Tabela 5.6 confirma que não se ajustaram ao modelo de difusão intrapartícula apresentando
coeficiente de correlação baixo, aproximadamente R2=0,7. Também vale observar que quando
'C' não é igual à zero, a difusão intrapartícula não será o único passo de limitação da taxa do
processo de adsorção (Danmaliki et al.,2017). Os valores de C não foram iguais à zero, em
todos os sistemas adsorvente/adsorbato, indicando que as retas q t versus t1/2 não passam pela
origem.
Os resultados das constantes de difusão intrapartícula (k i) mostraram uma adsorção
gradual do tiofeno (Tabela 5.6). Os resultados da espessura da camada limite (C) indicam que
o enxofre teve uma resistência superior para difundir nas partículas de Cu/X, e o valor R 2 de
0,6728 confirmou a falta de linearidade para o modelo de difusão intrapartícula. Portanto, o
mecanismo de difusão intrapartícula não é a etapa determinante da velocidade e no processo
de transferência de massa outros mecanismos devem atuar simultaneamente no controle do
processo de adsorção (Weber e Morris, 1963).

5.3.5 Isotermas de adsorção

As isotermas de adsorção do enxofre por XR, Cu/X e Zn/X foram determinadas
construindo-se o gráfico das quantidades adsorvidas em função da concentração de equilíbrio
das espécies em solução, como ilustrado nas Figuras 5.18 (a), (b) e (c).
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.18: Isotermas de adsorção de enxofre e ajustes não linear de Freundlich e Langmuir: (a) Xisto retortado;
(b) Cu/X e (c) Zn/X.

De acordo com Figueiredo e Ribeiro (1989), a isoterma pode ser classificada em
vários tipos característicos de adsorção baseando-se no comportamento da sua inclinação. Ao
observar o perfil gráfico das isotermas de adsorção do enxofre, nos adsorventes estudados
(Figuras 5.18 (a), (b) e (c)), verifica-se que todos os resultados apresentam um tipo de
isoterma em comum, são ambas do tipo I, pois possuem inclinações não lineares e
relativamente côncavas, este perfil é característico de isotermas favoráveis, por extrair
quantidades relativamente altas mesmo em baixos níveis de concentração de adsorbato no
fluido.
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Os parâmetros da isoterma de Langmuir tais como: a quantidade máxima adsorvida
(qmáx), a constante de Langmuir (KL), o fator de separação (RL) e o coeficiente de regressão
linear (R2) encontram se listados na Tabela 5.7.

Tabela 5.7: Parâmetros obtidos segundo o modelo de Langmuir na adsorção do enxofre.

Adsorvente qmáx (mg/g) KL (L/mg)

RL

R2

XR

24,7845

0,0067

0,0241-0,2974

0,9714

Cu/X

24,2498

0,0126

0,0119-0,2363

0,9595

Zn/X

19,6520

0,0147

0,0107-0,1927

0,9689

De acordo com a Tabela 5.7 o xisto retortado foi o que apresentou maior capacidade
máxima de adsorção (qmáx) estimado pelo modelo de Langmuir, foi de 24,7845 mg de enxofre
por grama de XR e o fator de separação calculado a partir dos resultados da isoterma de
Langmuir se encontram entre zero e um (0 < RL < 1) indicando uma adsorção favorável.
Comparando-se os valores dos coeficientes de correlação dos modelos estudados
(Tabelas 5.7 e 5.8), verificou-se que a adsorção foi melhor descrita pelo modelo de isoterma
de Freundlich. Os coeficientes de correlação linear obtidos para a isoterma de Langmuir do
XR, Cu/X e Zn,/X foram 0,9714, 0,9595 e 0,9689, respectivamente.
Subhan et al. (2014) e Qi et al. (2015), informaram altos valores de coeficiente de
regressão nas isotermas de adsorção e indicaram que o modelo de Langmuir é um pouco mais
adequado que o modelo de Freundlich para descrever o equilíbrio de adsorção de tiofeno
utilizando os adsorvente Cu-KIT-6 e Cu/ZrSBA-15, respectivamente.

Sendo um

comportamento inverso apresentado por este trabalho.
A isoterma de Freundlich supõe um número quase infinito de sítios de adsorção em
relação ao número de moléculas de soluto e baseia-se no conceito de que os íons são
infinitamente acumulados na superfície do adsorvente. A constante de Freundlich (KF) indica
a intensidade de adsorção e 1/n informa se a adsorção é um processo favorável ou
desfavorável. Quando 1/n é menor que 1, diz-se que a adsorção é um processo favorável
(ATKINS, 1999; CHAGAS, 1999).
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Os parâmetros da isoterma de Freundlich tais como: o grau de heterogeneidade do
sistema (n), constante de Freundlich (KF) e coeficiente de regressão linear (R2) encontram-se
listados na Tabela 5.8.

Tabela 5.8: Parâmetros obtidos segundo o modelo de Freundlich na adsorção do enxofre.

Adsorvente
XR
Cu/X
Zn/X

1/n
0,6698
0,5978
0,5658

KF
0,3060
0,8046
0,7834

R2
0,9833
0,9811
0,9818

Pela análise dos resultados (Tabela 5.8) nota-se um acréscimo na intensidade da
adsorção do xisto impregnado com os metais já que o valor de KF aumentou de 0,3060 do XR
para 0,8046 e 0,7834 do Cu/X e Zn/X, respectivamente. Tal comportamento indica que o
equilíbrio foi afetado pelos metais impregnados. Analisando o parâmetro 1/n, a adsorção de
enxofre utilizando os adsorventes estudados mostrou-se um processo favorável, visto que 1/n
apresentou valor menor que 1.

5.3.6 Planejamento Experimental

A adsorção de enxofre por um adsorvente em um sistema em batelada geralmente
depende de vários fatores, tais como massa do adsorvente, tempo de contato, concentração
inicial de enxofre, velocidade de agitação, temperatura, etc. A otimização de todas essas
variáveis utilizando-se o procedimento univariado é muito cansativo, pois para qualquer
variável (fator) que é otimizada é essencial variar um fator por vez, fixando-se todos os
demais. Assim, o melhor valor obtido para esse fator é fixado e os outros fatores são
aperfeiçoados sequencialmente, um a um.
A desvantagem do procedimento univariado é que a melhor condição pode não ser
atingida, porque as interações entre os fatores são negligenciadas e, como não se tem certeza
do sistema das outras variáveis que foram fixadas, ou seja, se fossem mantidas constantes
previamente em outros valores, se os resultados iriam levar à mesma otimização do sistema.
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Além disso, o número total de experimentos a serem realizados no procedimento univariado é
muito maior, quando comparado com o planejamento estatístico de experimentos.
A análise dos resultados obtidos para a adsorção de enxofre utilizando os adsorventes
Zn/X e Cu/X tendo como respostas a % remoção de enxofre, foi realizada através de métodos
estatísticos, utilizando-se o programa “Statistica” versão 7.0.
O planejamento fatorial 24 foi realizado, em dois níveis alto e baixo. O nível mais alto
de variável foi projetado como '+1' e o nível mais baixo foi projetado como '-1'. Para facilitar
a notação, os valores foram designados como na Tabela 5.9, que mostra os valores dos fatores
selecionados neste estudo.
A otimização de variáveis experimentais na adsorção de enxofre do combustível
modelo foi realizada utilizando um planejamento fatorial completo 2 4 de dois níveis e três
repetições no ponto central. As quatro variáveis consideradas como fatores foram o tempo de
agitação (A, min), temperatura (B, °C), massa de adsorvente (C, g) e concentração de enxofre
(D, ppm).

Tabela 5.9: O valor dos fatores de alta (+1) e baixo (-1) do planejamento fatorial completo 24.

Fator

Símbolo

-1

Níveis
0

1

Tempo de agitação (mim)

A

60

120

180

Temperatura (°C)

B

25

30

35

Massa de adsorvente (m)

C

0,1

0,175

0,25

Concentracão de enxofre (ppm)

D

100

175

250

A matriz experimental dos quatro fatores sobre a variável resposta % remoção de
enxofre é apresentada na Tabela 5.10 para os dois adsorventes impregnados com metais
(Cu/X e Zn/X). A aleatoriedade dos ensaios permite o balanceamento das medidas e evita
possíveis confusões na avaliação dos resultados.
Este projeto fatorial resulta em dezesseis testes com todas as possíveis combinações de
A, B, C e D. O modelo matemático codificado pode ser dado como na Equação (12):

95

Resultados e Discussão

(12)

Tabela 5.10: A matriz de

projeto e a análise do planejamento fatorial completo 2 4 com três
pontos centrais.
Fatores
C

Resposta
A
B
D
Execução
padrão Tempo Temperatura Massa Concentração % Remoção % Remoção
Cu/X
Zn/X
(°C)
(min)
(g)
S (ppm)
4
1
1
-1
-1
47,35
55,31
1
-1
-1
-1
-1
49,61
57,54
16
1
1
1
1
52,41
44,67
7
-1
1
1
-1
55,46
52,11
5
-1
-1
1
-1
64,23
62,32
10
1
-1
-1
1
62,31
57,02
2
1
-1
-1
-1
65,62
64,02
8

1

1

1

-1

67,67

68,41

13

-1

-1

1

1

42,21

41,10

19 (C)

0

0

0

0

58,84

53,10

11
12
17 (C)
14
18 (C)
3
15
9
6

-1
1
0
1
0
-1
-1
-1
1

1
1
0
-1
0
1
1
-1
-1

-1
-1
0
1
0
-1
1
-1
1

1
1
0
1
0
-1
1
1
-1

48,79
51,49
55,59
57,98
56,78
60,78
57,96
58,99
56,36

38,84
44,24
51,74
54,56
59,52
61,47
54,45
53,15
55,22

5.3.6.1 Análise estatística da adsorção de enxofre em Cu/X

A Tabela 5.11 apresenta os coeficientes de regressão das variáveis independentes,
tendo como resposta à % de remoção de enxofre utilizando Cu/X. A análise estatística
aplicada aos dados experimentais foi realizada através do puro erro com três interações com
um limite de confiança de 95%.
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Tabela 5.11:Coeficientes de

regressão do planejamento fatorial completo 24.

Regressão coeficientes: R2 = 0,9736; Ajuste: 0,8816
MS Puro erro = 1,7563
Efeitos
lim coef lim coef
Termos
Efeitos
t (2)
p
quadrados
- 95%
+ 95%
56,338
0,304
185,303
0,000
55,030
57,647
Média
Tempo (A)
3,895
0,663
5,878
0,028
1,044
6,746
Temperatura (B) 2,610
0,663
3,939
0,059
-0,241
5,461
Massa (C)
10,600
0,663
15,997
0,004
7,749
13,451
Concentração (D) -4,025
0,663
-6,074
0,026
-6,876
-1,174
AB
-0,945
0,663
-1,426
0,290
-3,796
1,906
AC

-2,265

0,663

-3,418

0,076

-5,116

0,586

AD

2,535

0,663

3,826

0,062

-0,316

5,386

BC

0,075

0,663

0,113

0,920

-2,776

2,926

BD

-1,805

0,663

-2,724

0,112

-4,656

1,046

CD

-3,150
2,340
-2,135
-0,970
1,115

0,663
0,663
0,663
0,663
0,663

-4,754
3,531
-3,222
-1,464
1,683

0,042
0,072
0,084
0,281
0,234

-6,001
-0,511
-4,986
-3,821
-1,736

-0,299
5,191
0,716
1,881
3,966

ABC
ABD
ACD
BCD

De acordo com a Tabela 5.11, pode ser visto que três fatores, o tempo de contato
adsorvente/adsorbato (A), a massa de adsorvente (C) e a concentração de enxofre (D), e a
interação massa x concentração (CD) foram estatisticamente significativos, sendo que a
variável massa apresentou maior efeito sobre a % de remoção de enxofre utilizando Cu/X. A
temperatura e as outras interações não foram significativos no intervalo estudado com o nível
de confiança de 95%.
Esta função descreve como as variáveis experimentais e suas interações influenciam
na adsorção do enxofre. Os valores positivos destes efeitos revelam que o aumento destes
parâmetros causou o aumentou da eficiência de remoção. De forma inversa, se estes valores
se mostrassem negativos, eles representariam uma diminuição dos efeitos na resposta % de
remoção.
O valor p é um fator importante para analisar o ajuste do modelo e avaliar se a
equação de regressão é estatisticamente significativa. Se constatarmos que, o valor calculado
de p é menor ou igual a 0,05, tem-se evidências estatísticas suficientes para acreditar na
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existência de uma correlação entre as variáveis dependentes e independentes. Caso o valor
calculado de p seja superior a 0,05, isso significa que não existe correlação entre as variáveis
dependentes e as variáveis independentes.
O tempo, a massa e a concentração possuem o valor p da estatística muito pequeno
(menores que 0,05) indicando uma boa adequação do ajuste. O coeficiente de determinação
(R2) foi de aproximadamente 0,9736 indicando que o modelo consegue explicar 97% da
variação total em torno da média e a regressão é estatisticamente significativa, pois é igual ou
superior a 95%.
Os valores desses coeficientes foram incorporados na Equação (13), que assume a
seguinte forma:

(13)

Os efeitos das variáveis individuais e os efeitos das interações foram estimados na
Equação (13), em que o tempo, a temperatura e a massa de adsorvente têm um efeito positivo
sobre a remoção de enxofre por adsorção na faixa de variação de cada variável selecionada
para o presente estudo. Por outro lado, o maior efeito sobre a remoção de enxofre foi
fornecida pela massa de adsorvente. As interações entre tempo x temperatura, temperatura x
concentração, massa x concentração, tempo x temperatura x concentração e tempo x massa x
concentração têm um efeito negativo sobre a remoção de enxofre.
Os efeitos e os coeficientes estimados para este modelo estão listados na Tabela 5.11.
Os resultados mostraram que os fatores tempo de contato (A), a massa de adsorvente (C) e a
concentração inicial de enxofre (D) possuem o valor p muito pequeno (menores que 0,05)
indicando uma boa adequação do ajuste, como também com uma interação massa x
concentração (CD). Um modelo apropriado pode ser expresso como pode ser observado na
Equação (14):
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(14)

5.3.6.1.1 Análise da variância (ANOVA)

Com o objetivo de verificar se estatisticamente a variação dos resultados
experimentais é produzida por algum(ns) fator(es), utilizou-se a ferramenta de análise de
variância (ANOVA). Os testes foram realizados com a estatística F. Os valores de F tabelado
foram calculados na planilha Excel. A análise de variância é apresentada na Tabela 5.12. A
seguir são discutidos os detalhes dos resultados para cada uma das respostas investigadas.

Tabela 5.12: Resultados da

Fonte de
Variação
Regressão
Resíduos
Falta de ajuste
Erro Puro
Total

ANOVA para o planejamento fatorial completo 2 4.

Soma
Média
N° G. L
Fcal
Quadrática
Quadrática
753,589
14
53,828
10,574
20,362
4
5,090
16,849
2
8,425
4,797
3,513
2
1,756
773,951
18

Ftab
5,873
19

O teste F foi utilizado para investigar se o modelo proposto, Equação 14, apresenta
evidência estatística suficiente da relação dependente entre as varáveis de entrada e a resposta
(Barros Neto et al., 2010). O valor do teste F calculado (regressão/resíduos) deve ser maior
que o valor do teste F tabelado para que o modelo seja significativo, ou seja, válido
estatisticamente. Nessa análise, usou-se um nível de significância de 5% (α).
A análise da ANOVA (Tabela 5.12) mostra que o modelo proposto possui
significância estatística, ao nível de 95% de confiança, uma vez que o valor calculado de F
(regressão/resíduos) de 10,574 é cerca de duas vezes maior que o F0,95;14;4 tabelado (5,873),
indicando que não há falta de ajuste do modelo. E, também, o valor calculado de F (falta de
ajuste/erro puro) de 4,797 é cerca de três vezes menor que o F0,95;2;2 tabelado (19).
A Tabela 5.13 apresenta os valores experimentais da % de remoção de enxofre e os
valores previstos pelo modelo codificado que foi validado pela ANOVA bem como o erro
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relativo de cada ensaio, quantificando a porcentagem do valor experimental menos o previsto
pelo modelo em relação ao experimental.

Tabela 5.13: Valores previstos, da % de remoção de enxofre experimentais, pelo modelo e desvios relativos
para os 19 ensaios do planejamento fatorial completo 24 para o Cu/X.

Ensaios
1
2
3
4
5
6
7
8

% Remoção S % Remoção S Desvio relativo %
experimental
prevista
Remoção (%)
46,846
0,504
47,35
50,651
-1,041
49,61
53,451
-1,041
52,41
54,956
0,504
55,46
65,271
-1,041
64,23
61,806
0,504
62,31
65,116
0,504
65,62
68,711
-1,041
67,67

9

42,21

43,251

-1,041

10

58,84

58,336

0,504

11

48,79

48,286

0,504

12

51,49

52,531

-1,041

13
14
15
16
17 (C)
18 (C)
19 (C)

55,59
57,98
56,78
60,78
57,96
58,99
56,36

55,086
59,021
57,821
60,276
56,338
56,338
56,338

0,504
-1,041
-1,041
0,504
1,622
2,652
0,022

Analisando a Tabela 5.13, nota-se que os valores de % remoção de enxofre previstas
são próximas as % remoção de enxofre obtidas experimentalmente, em que os desvios
relativos são inferiores a 5%, indicando que a análise estatística realizada a 95% e a ANOVA
é válida e possui bom ajuste do modelo.
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5.3.6.1.2 Análise de resíduos

A Figura 5.18 apresenta os gráficos dos resíduos originais da % de remoção de
enxofre, diferença entre os valores determinados experimentalmente e os valores estimados
pelo modelo, em função dos valores preditos pelo modelo.
3,5
3,0
2,5

Resíduos

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
35

40

45

50

55

60

65

70

75

Valores observados

Figura 5.19: Valores previstos

da % de remoção de enxofre versus resíduos.

Na Figura 5.19, pode-se observar que os erros associados ao modelo de Puro erro com
três interações encontram-se aleatoriamente distribuídos com afastamento da média em torno
do zero, estando não correlacionados, com variância constante.
A Figura 5.20 apresenta a curva da probabilidade da normal para os valores de
resíduos da % de remoção de enxofre.
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-0,5
-1,0

15

-1,5

5

-2,0
1

-2,5
-3,0
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-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Resíduos

Figura 5.20: Curva

da probabilidade da normal para os valores de resíduos da % de remoção de
enxofre.

A Figura 5.20 mostra que uma linha reta pode ser ajustada quando relacionam-se os
resíduos com os valores esperados da normal, indicando que o modelo segue uma distribuição
normal (MYERS e MONTGOMERY, 2002).

5.3.6.1.3 Diagrama de Pareto e efeitos principais

A Figura 5.21 ilustra o diagrama de Pareto, uma das formas de se avaliar a influência
dos fatores estudados na resposta. Pode-se notar a importância de cada fator através do
comprimento da barra, assim como as interações entre os fatores. O valor p = 0,05 indica o
limite de significância, abaixo do qual a variável pode ser considerada insignificante ou sem
influência no experimento. As variáveis e suas interações são colocadas verticalmente da mais
significativa para a menos significativa.
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C

15,99693

D

-6,0743

A

5,878115

CD

-4,7538

B

3,938866

AD

3,82568

ABC

3,531397

AC

-3,41821

ABD

-3,22202

BD
BCD

-2,724
1,682695

ACD

-1,46387

AB

-1,42614

BC

Fator
A
B
C
D

Nome
Tempo
Temperatura
Massa
Concentração

0,1131858
4,302

Efeito estimado (valor absoluto)

Figura 5.21: Diagrama de Pareto do planejamento fatorial completo 2 4.

Analisando a Figura 5.21, observa-se que o diagrama de Pareto confirma visualmente
que a massa do adsorvente (A), a concentração inicial de enxofre (D), o tempo de contato (A)
e a interação massa x concentração (CD) foram os parâmetros que apresentaram maior efeito
sobre a % remoção de enxofre, ou seja, são os fatores estatisticamente significativos ao nível
de 95% de confiança.
De acordo com o diagrama de Pareto, pode ser inferido que a massa foi a variável
mais importante do processo global da adsorção de enxofre. O valor positivo de seu
coeficiente significou que a adsorção de enxofre por Cu/X foi favorecida confirmando que
para uma maior quantidade de adsorvente, a adsorção de enxofre aumenta.
Todas as experiências de adsorção foram feitas nas combinações especificadas das
variáveis de trabalho usando padrões de experiência estatisticamente projetados, para avaliar
as interações desses fatores variáveis. A Figura 5.22 representa os principais efeitos dos
fatores de controle após a adsorção de enxofre.
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Figura 5.22: Gráfico
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de efeitos principais para % de remoção de enxofre.

É evidente, a partir da Figura 5.22, que as variáveis consideradas para a concepção de
um modelo desempenham um papel pertinente na investigação da adsorção de enxofre uma
vez que cada variável tem uma contribuição considerável na % remoção de enxofre.
Especificamente, os efeitos principais mostram variações da média entre os valores alto e
baixo de cada fator. A magnitude da inclinação representa a intensidade dos efeitos que cada
fator exerce. Quando a inclinação é positiva, um aumento na eficiência de remoção ocorre
para o alto nível desse fator e vice-versa.
Pode ser visto na Figura 5.22, que o efeito do tempo e a massa de adsorvente
apresentaram um alto grau de partida, enquanto que a inclinação do efeito da temperatura é
menos expressiva e tiveram um efeito positivo sobre a resposta, já a concentração de enxofre
teve um efeito negativo na resposta. Então, a % remoção de enxofre parece ser
significativamente afetada pelo aumento no período de tempo de contato de 60 para 180 min,
a massa de adsorvente de 0,1 para 0,25 g e a temperatura superior de 35 °C implicam em um
aumento na eficiência de adsorção. Assim como a adsorção é favorecida com a concentração
de menor nível (100 ppm).
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5.3.6.2 Análise estatística da adsorção de enxofre em Zn/X

Para identificar os fatores efetivos e as interações utiliza-se um planejamento fatorial
completo 24 (REGTI et al., 2017). Todos os experimentos foram feitos em ordem aleatória para
avaliar o método de puro erro com três interações e um nível de significância de 5% (α) para
minimizar o efeito de possíveis variável(s) não controlada(s). Os coeficientes de regressão das
variáveis independentes, tendo como resposta à % de remoção de enxofre utilizando Zn/X,
estão ilustrados na Tabela 5.14.

Tabela 5.14: Coeficientes de

regressão do planejamento fatorial completo 24.

Regressão coeficientes: R2 = 0,99782; Ajuste: 0,99021
MS Puro erro = 1,094633
Regressão
Efeitos
lim coef
Termos
t (2)
p
coeficientes quadrados
- 95%
54,147
0,240
225,588
0,000
53,114
Média
Tempo (A)
1,933
0,262
7,391
0,018
0,808
Temperatura (B)
0,037
0,262
0,141
0,901
-1,089
Massa (C)
5,759
0,262
22,019
0,002
4,634

lim coef
+ 95%
55,180
3,059
1,162
6,885

Concentração (D)

-3,552

0,262

-13,579

0,005

-4,677

-2,426

AB

0,464

0,262

1,775

0,218

-0,661

1,590

AC

-1,451

0,262

-5,546

0,031

-2,576

-0,325

AD

0,838

0,262

3,204

0,085

-0,287

1,964

BC
BD
CD
ABC
ABD
ACD
BCD

3,436
0,409
0,492
0,638
-1,398
-0,128
-0,209

0,262
0,262
0,262
0,262
0,262
0,262
0,262

13,135
1,565
1,881
2,440
-5,345
-0,490
-0,800

0,006
0,258
0,201
0,135
0,033
0,673
0,507

2,310
-0,716
-0,634
-0,487
-2,524
-1,254
-1,335

4,561
1,535
1,617
1,764
-0,273
0,997
0,916

Analisando a Tabela 5.14, três fatores principais foram considerados estatisticamente
significativos, o tempo de contato adsorvente x adsorbato, a massa de adsorvente e a
concentração inicial de enxofre, e três interações (tempo x massa), (temperatura x massa) e
(tempo x temperatura x concentração). Somente a aquisição dessa informação, justifica o uso
de planejamento estatístico de experimentos sobre o procedimento convencional de
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otimização univariada. Essa informação jamais teria sido obtida em uma otimização
univariada do processo de adsorção.
Os valores desses coeficientes foram incorporados na Equação (15), que assume a
seguinte forma:

(15)

Os efeitos das variáveis individuais e os efeitos das interações foram estimados na
Equação (12), em que o tempo, a temperatura e a massa de adsorvente têm um efeito positivo
sobre a remoção de enxofre por adsorção na faixa de variação de cada variável selecionada
para o presente estudo. Por outro lado, o maior efeito sobre a remoção de enxofre foi
fornecida pela massa de adsorvente. As interações entre tempo x massa, tempo x temperatura
x concentração, tempo x massa x concentração e temperatura x massa x concentração têm um
efeito negativo sobre a remoção de enxofre.
O valor p correspondente inferior a 0,05 indica que o modelo é estatisticamente
significativo (FAROOQ et al., 2017). Os efeitos e os coeficientes estimados para este modelo
estão listados na Tabela 5.14. Os resultados mostraram que os fatores tempo de contato (A), a
massa de adsorvente (C) e a concentração inicial de enxofre (D) possuem o valor p muito
pequeno (menores que 0,05) indicando uma boa adequação do ajuste, como também com duas
interações tempo x massa (AC), temperatura x massa (BC) e com três interações tempo x
temperatura x concentração (ABD). Um modelo apropriado pode ser expresso como pode ser
visto na Equação (16):

(16)
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5.3.6.2.1 Análise da variância (ANOVA)

Depois de estimar os efeitos principais, os fatores de interação que afetam a remoção
de enxofre e a prova da significância, a adequação da regressão foi determinada realizando a
análise de Variância (ANOVA). Nessa análise, usou-se um nível de significância de 5% (α)
para verificar estatisticamente a variação dos resultados experimentais produzidos por
algum(ns) fator(es). Os testes foram realizados com a estatística F, a síntese dos resultados é
apresentada na Tabela 5.15.

Tabela 5.15:

Resultados da ANOVA para o planejamento fatorial completo 2 4.

Fonte de
Soma
Média
N° G. L
Fcal
Variação
Quadrática
Quadrática
Regressão
1074,915
14
76,780
131,028
Resíduos
2,344
4
0,586
0,155
2
0,077
Falta de ajuste
0,071
2,189
2
1,095
Erro Puro
1077,259
18
Total

Ftab
5,873
19

O método mais utilizado para se avaliar a qualidade do ajuste de um modelo é a
análise de variância obtida a partir dos valores das médias quadráticas (MQ). Para considerar
o modelo significativo, o valor de Fcalc (MQRegressão/MQresíduos) deve ser maior do que o valor
do Ftab. Quanto maior for este valor, mais evidência tem de que pode considerar a regressão
como útil para fins de previsão. Enquanto que o valor do Fcalc (MQfalta de ajuste/MQerro puro) deve
ser menor que o valor de Ftab.
A partir dos dados mostrados na Tabela 5,15, observa-se que a razão
MQRegressão/MQresíduos (131,028) é muito superior ao valor tabelado de F0,95;14;4 (5,873), a 95%
de confiança, e a razão MQfalta

de ajuste/MQerro puro

(0,071) é bem menor do que o valor de

F0,95;2;2 (19). Com isso, podemos afirmar a boa qualidade do modelo obtido para a previsão do
rendimento da reação.
A análise da ANOVA (Tabela 5.15) mostra que, o modelo proposto possui
significância estatística, ao nível de 95% de confiança, uma vez que o valor calculado de F
(regressão/resíduos) é aproximadamente 22,3 vezes maior que o F0,95;14;4 tabelado (5,873). É
evidente que os valores de Fcal para a regressão é maior que o Ftab, o que implica que a maior
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parte da variação na resposta pode ser explicada pela modelagem de regressão (ROOSTA et
al., 2014).
A Tabela 5.16 apresenta os valores experimentais da % de remoção de enxofre e os
valores previstos pelo modelo codificado que foi validado pela ANOVA bem como o erro
relativo de cada ensaio, quantificando a porcentagem do valor experimental menos o previsto
pelo modelo em relação ao experimental.

Tabela 5.16: Valores da

% de remoção de enxofre experimentais, previstas pelo modelo e
desvios relativos para os 19 ensaios do planejamento fatorial completo 24 para Zn/X.
Ensaios
1
2
3
4
5
6

% Remoção S % Remoção S Desvio relativo
experimental
prevista
% Remoção (%)
55,256
0,054
55,31
57,642
-0,102
57,54
44,772
-0,102
44,67
52,056
0,054
52,11
62,422
-0,102
62,32
56,966
0,054
57,02

7

64,02

63,966

0,054

8

68,41

68,512

-0,102

9

41,10

41,202

-0,102

10

53,10

53,046

0,054

11
12
13
14
15
16
17 (C)
18 (C)
19 (C)

38,84
44,24
51,74
54,56
59,52
61,47
54,45
53,15
55,22

38,786
44,342
51,686
54,662
59,622
61,416
54,147
54,147
54,147

0,054
-0,102
0,054
-0,102
-0,102
0,054
0,303
-0,997
1,073

Observando a Tabela 5.16, nota-se que os valores de % remoção de enxofre previstas
são próximas as % remoção de enxofre obtidas experimentalmente, em que os desvios
relativos à maioria dos experimentos foram inferiores a aproximadamente 0,1% e apenas dois
experimentos apresentaram desvios de aproximadamente 1% indicando que a análise
estatística realizada a 95% e a ANOVA é válida e possui bom ajuste do modelo.
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O R2 obtido sugere bons ajustes para os resultados experimentais, uma vez que estes
indicam que 99,97% da variabilidade que a resposta poderia ser explicada pelo modelo. R2
ajustado (Adj R2) (Equação (14)), é, também, uma boa medida de um ajuste, mas é mais
adequado para comparar o modelo com diferentes números de variáveis independentes. Ele
corrige o valor R2 para o tamanho da amostra e o número de termos no modelo usando os
graus de liberdade em sua computação, então, se houver muitos termos em um modelo e não
muito grande tamanho da amostra, R2 ajustado pode ser visívelmente menor que R2 (MESKI
et al., 2011). Aqui, o valor R2 ajustado (99,02%) está mais próximo do valor R 2
correspondente. Todos estes testes verificam o fato de que o modelo não viola a regressão
premissa.

(14)

5.3.6.2.2 Análise de resíduos

Os resíduos também tem que ser examinado para distribuição normal. O teste
Anderson-Darling é um importante meio estatístico que gera o gráfico de probabilidade
normal e realiza uma prova de hipótese para examinar se as observações seguem uma
distribuição normal. A Figura 5.23 apresenta a curva da probabilidade da normal para os
valores de resíduos da % de remoção de enxofre.
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
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-1,5
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0,0
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1,0

1,5

Resíduos
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Figura 5.23:

Curva da probabilidade da normal para os valores de resíduos da % de remoção de
enxofre.

A Figura 5.23 mostra a distribuição dos valores residuais, definidos como as
diferenças entre os valores previstos (modelo) e os valores observados (experimental). Como
pode ser visto, os resíduos seguem uma distribuição normal, com dois resíduos negativos
(abaixo de 50%) e três resíduos positivos (acima de 50%). Para isso, o desvio máximo e
mínimo desses valores de zero é apenas ±1,073, o que indica que o modelo apresenta um
desvio mínimo do valor ajustado do valor observado. Indicando que uma linha reta pode ser
ajustada indicando que o modelo segue uma distribuição normal (MYERS e
MONTGOMERY, 2008).
O gráfico de resíduos padrão versus valores previstos indicam a existência de
possíveis valores atípicos (Figura 5.24). Se um ponto estiver longe da maior parte dos pontos,
pode ser um valor excessivo. É importante identificar os valores atípicos, porque podem
influenciar o modelo, fornecendo potencialmente resultados enganosos ou incorretos.
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1,0

Resíduos

0,5

0,0

-0,5
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60

65
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Figura 5.24: Valores previstos da

% de remoção de enxofre versus resíduos,

O gráfico dos resíduos (Figura 5.24) revelou que eles não têm um padrão óbvio e
estrutura incomum. A maioria dos resíduos padronizados foram aleatoriamente espalhados
pelo gráfico. Isto implica que o modelo proposto é adequado e não há motivos para suspeitar
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de qualquer violação da independência ou hipótese de variância constante, pois todos os
pontos foram encontrados na faixa de +1,5 a -1,5.

5.3.6.2.3 Diagrama de Pareto e efeitos principais

A Figura 5.25 representa o diagrama de Pareto deste projeto experimental que mostra
a influência de fatores importantes na remoção efetivamente. O significado dos fatores e suas
interações foram obtidos empregando um teste t-Student. A linha tracejada vertical indica a
magnitude mínima estatisticamente de efeito significativo para um nível de confiança de 95%.
Os comprimentos de coluna horizontais são proporcionais aos valores de teste t-Student para
cada efeito. Qualquer efeito ou interação que exceda a vertical, a linha é considerada
operativa.
C

22,01917

D

-13,5795

BC

13,13504

A

7,3907

AC

-5,54601

ABD

-5,34529

AD
ABC

3,204309
2,439672

CD

1,880531

AB

1,775393

BD

1,565118

BCD

-0,80048

ACD

-0,489846

B

0,1409801

Fator
A
B
C
D

Nome
Tempo
Temperatura
Massa
Concentração

4,302

Efeito estimado (valor absoluto)

Figura 5.25: Diagrama de Pareto de efeitos padronizados das variáveis do modelo,

Pode ser observado, a partir da Figura 5.25, que os principais fatores C, D e A e o
efeito de interação BC, AC e ABD que se estendem para além da linha de referência são
significantes ao nível de 0,05 (valores superiores a 4,302). A massa de adsorvente (C)
representou o efeito mais significativo na eficiência de adsorção de enxofre, A concentração
inicial de enxofre (D), o tempo (A) e a interação temperatura/massa (BC) têm grandes efeitos
na eficiência de adsorção. Embora, os efeitos de interação entre AC e ABD tenham efeito
significativo e são estatisticamente significativos em nível de confiança de 95%.
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De acordo com o diagrama de Pareto, pode ser inferido que a massa de adsorvente foi
a variável mais importante para a otimização geral do processo global da adsorção de enxofre,
pois influenciou de forma mais significativa atingindo um efeito estimado de
aproximadamente 22,0191. A sequência de maior importância dos principais fatores e suas
interações podem ser expressos como: C > D > BC > A > AC > ABD > AD > ABC > CD >
AB > BD > BCD > ACD > B, seguindo uma influência decrescente sobre a quantidade
adsorvida de enxofre. Os oito últimos na sequência são considerados insignificantes.
Todas as experiências de adsorção foram feitas nas combinações especificadas das
variáveis de trabalho usando padrões de experiência estatisticamente projetados, para avaliar
as interações desses fatores variáveis. A Figura 5.26 representa os principais efeitos dos
fatores de controle após a adsorção de enxofre.
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Figura 5.26: Gráfico
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de efeitos principais para % de remoção de enxofre (Zn/X).

É evidente, a partir da Figura 5.26 que as variáveis consideradas para a concepção de
um modelo desempenham um papel pertinente na investigação da adsorção de enxofre, uma
vez que cada variável tem uma contribuição considerável na % remoção de enxofre.
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Especificamente, os efeitos principais mostram variações da média entre os valores alto e
baixo de cada fator. A magnitude da inclinação representa a intensidade dos efeitos que cada
fator exerce. Quando a inclinação é positiva, um aumento na eficiência de remoção ocorre
para o alto nível dessa fator e vice-versa.
Pode ser visto na Figura 5.26, que o efeito da concentração inicial de enxofre foi
caracterizado por um alto grau de partida e, também, teve um efeito negativo sobre a resposta,
enquanto que, o tempo e a massa de adsorvente tiveram um efeito positivo na resposta com
maior partida. Então, a % remoção de enxofre parece ser significativamente afetada pelo
aumento no período de tempo de 60 para 180 min e a massa de adsorvente de 0,1 para 0,25 g.
O acréscimo do tempo de contato e a massa de adsorvente implicam em um aumento na
eficiência de adsorção. Assim como a adsorção é favorecida com a concentração de menor
nível (100 ppm).
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6. CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho mostraram que o xisto retortado e as impregnações com
os metais Cu e Zn mostraram-se eficiente como material adsorvente de baixo custo na
remoção de tiofeno em solução modelo (hexano/tolueno) e apresentaram boa regeneração. O
XR, Cu/X e Zn/X apresentaram remoção de aproximadamente 40, 54 e 52%, respectivamente
após terceiro ciclo.
O tempo de contato necessário para atingir o equilíbrio nas condições testadas foi de
180 minutos. Na avaliação cinética, o modelo que melhor descreveu os dados experimentais
foi o modelo de pseudo segunda ordem, sendo encontrados coeficientes de correlação (R²) de
0,99 para os adsorventes estudados.
Na investigação do equilíbrio de adsorção a isoterma que melhor se ajustou foi o
modelo de Freundlich e apresentou ser um processo favorável. As capacidades de adsorção
máxima foram de 24,7845, 24,2498 e 19,6520 mg g-1 para o XR, Cu/X e Zn/X,
respectivamente. O fator de separação também indicou uma adsorção favorável.
O estudo identificou as variáveis e as interações significativas, em particular, as
condições ótimas das variáveis para o máximo de remoção de enxofre através do valor p,
ANOVA, teste t-Student e análise de resíduos. O conjunto de condições ótimas para a
adsorção máxima de enxofre em Cu/X e Zn/X foram semelhantes: tempo de contato = 180
min, temperatura = 35 °C, massa de adsorvente = 0,25 g e concentração inicial de enxofre =
100 ppm. Os valores de R2 foram de 97,37 para o Cu/X e 99,97% para p Zn/X indicando bons
ajustes e os valores experimentais estavam em concordância satisfatória com os valores
preditos dos modelos.
A utilização do xisto retortado e suas impregnações como material adsorvente de
enxofre em solução modelo se mostrou eficiente agregando valor, como forma de reutilização
do subproduto da industrialização do xisto minimizando os impactos ambientais.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
 Impregnar o xisto retortado com outros metais como Ag, Al, Fe e Ni, para testes de
dessulfurização;
 Utilizar outros compostos orgânicos de enxofre, por exemplo, benzotiofeno e
dibenzotiofeno;
 Aplicar maiores faixas de variáveis para avaliar conjunto de condições ótimas para a
adsorção máxima de enxofre;
 Realizar estudos de adsorção dos compostos de enxofre em combustíveis reais.
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