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RESUMO  

Um dos maiores gargalos enfrentados pela indústria petroquímica é melhorar o 

rendimento das frações mais pesadas do petróleo às frações médias atendendo as 

especificações do mercado. Uma alternativa industrial envolve, primeiro, uma completa 

hidrogenação dos compostos aromáticos seguido da quebra seletiva da ligação 

endocíclica C-C. Neste trabalho, aborda-se a influência do método de incorporação 

metálica em catalisadores bifuncionais (Pt-USY) objetivando obter alta dispersão à 

quantidades relativamente altas de platina e estudar sua performance catalítica na reação 

de abertura seletiva de anel (ASA) da decalina. Conseguiu-se desenvolver catalisadores 

Pt-USY de alta performance (4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3) para a reação 

de abertura seletiva de anel da decalina (molécula modelo, representando os compostos 

naftênicos) aumentando o índice de cetano da mistura da mistura dos produtos da reação. 

O catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresentou rendimento a OCD de 28,0 wt% 

(seletividade de 33,2 %), rendimento a soma ROP + OCD de 53,8 wt% (seletividade de 

63,7 %) e um rendimento aos produtos leves de hidrocraqueamento de 26,0 wt% 

(seletividade de 30,7 %). Já o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 apresentou rendimento a 

OCD de 17,8 wt% (seletividade de 22,0 %), rendimento a soma ROP + OCD de 44,2 wt% 

(seletividade de 54,8 %) e um rendimento aos produtos leves de hidrocraqueamento de 

31,1 wt% (seletividade de 38,5%). A mesoporosidade secundária do catalisador 4.8Pt-

NaUSYTPA-im3 apresentou um efeito positivo na performance desse catalisador com 

relação aos produtos de abertura de anel da decalina (ROP e OCD), enquanto manteve 

menores rendimentos aos produtos leves de hidrocraqueamento (C9-), em comparação 

com o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3. Dessa forma, a (i) baixa acidez de Brønsted, (ii) 

alta quantidade de platina – função metálica, (iii), zeólita com dimensão de poro 

tridimensional, (iv) mesoporosidade secundária, especialmente para o catalisador 4.8Pt-

NaUSYTPA-im3 e (v) alta estabilidade hidrotérmica fazem esses sistemas catalíticos 

serem bastante promissores. 

 

Palavras chaves: Catálise heterogênea, Catalisadores Pt-USY, Catálise bifuncional, 

Compostos naftênicos, Decalina. 

 



ABSTRACT 

A challenging hot topic faced by the oil refinery industry is the upgrading of low-quality 

distillate fractions, such as LCO, in order to meet current quality standards for diesel 

fuels. Thereof, an auspicious technological alternative entails the complete saturation of 

the aromatic structures followed by the selective cleavage of endocyclic C-C bonds in the 

formed naphthenic rings (selective ring opening or SRO). This work reports the influence 

of metal incorporation method in bifunctional Pt-USY catalysts with the aim of 

maximizing the dispersion at relatively high metal loadings as a means of improving their 

performance for the SRO of decalin as a model feed. High performance Pt-USY catalysts 

(4.9Pt-NaUSY-im3 and 4.8Pt-NaUSYTPA-im3) have been developed for the selective 

ring opening of decalin (model molecule, representing naphthenic compounds) by 

increasing the cetane index of the reaction products mixture. The 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 

catalyst presented a yield of 28.0 wt% to OCD (33.2% selectivity), of 53.8 wt% to ROP 

+ OCD sum (63.7% selectivity) and a yield 26.0 wt% to light hydrocracking products 

(30.7% selectivity). The 4.9Pt-NaUSY-im3 catalyst presented an OCD yield of 17.8 wt% 

(22.0% selectivity), an ROP + OCD yield of 44.2 wt% (selectivity 54.8%) and a yield to 

light hydrocracking products of 31.1 wt% (selectivity 38.5%). The secondary 

mesoporosity of the 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 catalyst had a positive effect on the catalyst 

performance with respect to decalin ring opening products (ROP and OCD), while 

maintaining lower yields for light hydrocracking products (C9-) compared to the 4.9Pt-

NaUSY-im3 catalyst. Thus, (i) low Brønsted acidity, (ii) high amount of platinum - metal 

function, (iii) three-dimensional pore size zeolite, (iv) secondary mesoporosity, especially 

for the 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 catalyst and (v) high hydrothermal stability make these 

catalytic systems very promising. 

 

Key words: Heterogeneous Catalysis, Pt-USY catalysts, Bifunctional catalysis, 

Naphthenic compounds, Decalin. 
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1 INTRODUÇÃO  

Hidrocarbonetos monoaromáticos são importantes bases químicas, e.g. fabricação 

de polímeros. Entretanto, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) são, 

geralmente, indesejados em processos industriais. Os HPAs estão presentes em algumas 

correntes nas refinarias, tais como: Light Cycle Oil (LCO) produzido nas unidades de 

Fuid Catalytic Cracking (FCC), destilados médios provenientes dos cockers, ou óleos 

crus sintéticos derivados do betume. No combustível diesel, por exemplo, os HAPs 

acarretam alguns problemas, tais como: (i) baixo número de cetano (NC), (ii) pobres 

características de ignição, (iii) tendência a formação de fuligem, (iv) pobres propriedades 

de escoamento a baixas temperaturas (cold-flow properties) e (v) baixa quantidade de 

hidrogênio comparado com outras classes de hidrocarbonetos, acarretando a (vi) emissão 

de altas concentrações de CO2 por unidade de energia produzida na combustão dessa 

classe de hidrocarbonetos.1  

As principais economias do mundo vêm adotando legislações cada vez mais 

severas no que se refere a qualidade dos combustíveis para os transportes, com o objetivo 

de mitigar os impactos negativos das emissões no meio ambiente e na saúde humana, 

particularmente nas áreas mais povoadas. Atualmente, na União Europeia (EU) a 

legislação EN 590 permite para o combustível diesel um valor mínimo de 51 para o NC, 

uma concentração máxima de 8 wt% para os HAPs e 10 ppm para o enxofre. Nos Estados 

Unidos da América (EUA), uma quantidade máxima de 15 ppm para o enxofre e um valor 

mínimo de 41 para o NC são aplicadas desde 2010 para o ultra-low sulfur diesel (ULSD) 

utilizado nas autoestradas (highways), enquanto uma quantidade máxima de 10 wt% para 

os HAPs é aplicada em alguns estados como a Califórnia. 

Uma rota industrial bastante promissora para superar o problema dos HAPs 

presentes nas correntes das refinarias baseia-se em um processo catalítico em duas etapas 

(Figura 1.1). Primeiro, os HAPs são hidrogenados/hidrotratados a hidrocarbonetos 

naftênicos policíclicos (HNPs). Esta etapa é conhecida como saturação de aromáticos 

(aromatic saturation – ASAT).2; 3 Na segunda etapa, os HNPs sofrem reação de abertura 

seletiva dos seus anéis (RASA) naftênicos, idealmente, formando parafinas lineares com 

o mesmo número de átomos de carbono do hidrocarboneto aromático inicial.3 

Catalisadores para a hidrogenação completa de HAPs a HNPs (1° etapa) são bastante 

conhecidos e aplicados pela indústria. Em contrapartida, catalisadores para a consecutiva 

reação de abertura seletiva dos anéis (RASA) dos HNPs (2° etapa) ainda é um campo 
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vasto a ser estudado com muitas lacunas a serem esclarecidas. Esse processo catalítico 

ocorre com uma melhora nas propriedades do combustível diesel e.g. aumentando o NC. 

O NC é uma propriedade intrínseca a estrutura molecular dos hidrocarbonetos. Como 

regra geral, o NC dos hidrocarbonetos com um determinado número de átomos de 

carbono aumenta de acordo com a seguinte ordem: HAPs < HNPs < isoparafinas < n-

parafinas. Dessa forma, idealmente, ter-se-ia a conversão de aromáticos em parafinas 

lineares para se obter o maior NC partindo de uma corrente de baixa qualidade das 

refinarias, i.e. alta quantidade de HAPs. Além disso, esse processo catalítico apresenta 

uma vantagem adicional que é o aumento no volume de combustível disponível, devido 

a diminuição da densidade do combustível quando se parte dos HAPs para as parafinas 

correspondentes. Isso, pois é de conhecimento comum a todos que os combustíveis são 

vendidos por volume, e não por peso.  

As reações de abertura de anel são, geralmente, reações que consomem grandes 

quantidades de hidrogênio (7 mols de hidrogênio são consumidos para produzir 1 mol de 

alcano C10 partindo do naftaleno como molécula modelo). Tanto a reação de saturação de 

anéis aromáticos a compostos naftênicos, quanto a reação de abertura seletiva de anéis de 

compostos naftênicos ocorre com o aumento do NC. Os hidrocarbonetos mais desejados 

nessa reação são os alcanos (Open Chain Decanes - OCDs) com o mesmo número de 

carbonos da molécula modelo utilizada como reagente. O n-decano apresenta o maior 

valor de NC dentre os isômeros OCDs, esse valor diminui com o número de ramificações 

ao longo da cadeia carbônica. No entanto, OCDs com ramificações são fundamentais para 

melhorar as propriedades de escoamento a baixas temperaturas.  

O HAP mais simples é o naftaleno, formado por dois anéis de seis membros 

condensados e apresenta NC igual a 1 (ver Figura 1.1). Com esse valor de NC e um ponto 

de fusão (PF) de 80 °C, o naftaleno é extremamente indesejado no combustível diesel. 

Entretanto, a hidrogenação desse HAP para o seu correspondente HNP, viz. decalina 

apresenta um NC igual a 36 e um PF igual a -43 °C. Sendo assim, melhores resultados 

são obtidos com a abertura seletiva dos anéis da decalina: o butil-ciclohexano apresenta 

um NC de 47 e um PF de -75 °C, e o 5-metil-nonano apresenta um NC de 50 e PF de -90 

°C. Todavia, o n-decano tem um elevado NC de 77 e um PF igual a -30 °C, tão elevado 

que o inviabiliza para ser usado no diesel. Dessa forma, os compostos mais adequados 

para serem utilizados no diesel são decanos com número de ramificações moderado. Para 

se alcançar altos rendimentos a esses produtos, deve-se abrir de forma seletiva os anéis 
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dos compostos naftênicos, evitando a perda de átomos de carbonos na forma de 

hidrocarbonetos leves via hidrocraqueamento secundário ou reação de paring. 

Figura 1.1 – Esquema reacional idealizado para a transformação de HAPs a alcanos.  

PB: ponto de bolha, PO: ponto de orvalho, NC: número de cetano 
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Fonte: adaptado de Calemma, Ferrari et al. 4 
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Três principais famílias de catalisadores sólidos são geralmente utilizadas para as 

reações de ruptura das ligações carbono-carbono (C-C) – viz. (i) catalisadores ácidos 

monofuncionais, majoritariamente a zeólita faujasita e beta;5; 6 (ii) catalisadores metálicos 

monofuncionais; e (iii) catalisadores bifuncionais contendo tanto a acidez de Brønsted 

como a função metálica.6; 7  

Catalisadores ácidos monofuncionais são inapropriados para as reações de 

abertura seletiva de anéis de compostos naftênicos porque sofrem rápida desativação 

devido a formação de coque, quantidades significativas de hidrocarbonetos leves e 

hidrocarbonetos com mais de 10 átomos de carbono são formadas em taxas elevadas de 

conversão. Além disso, baixos rendimentos a produtos de abertura de anel são obtidos, 

geralmente, ca. 10 wt% no máximo.5; 6; 8 A reação química de abertura de anel sob esse 

tipo de catalisador ocorre via carbocátion, ou via cisão-β clássica, ou via 

hidrocraqueamento protolítico direto em átomo de carbono terciário do composto 

naftênico.  

A reação de abertura seletiva de anéis de compostos naftênicos sob catalisadores 

metálicos monofuncionais ocorre via hidrogenólise da ligação carbono-carbono 

endocíclica por três diferentes tipos de mecanismos.9 O primeiro mecanismo é não 

seletivo (multiplet mechanism), conhecido como mecanismo do multiplet, ocorre em 

partículas de platina com alta dispersão. Esse mecanismo apresenta igual probabilidade 

de romper as ligações carbono secundário – carbono secundário, carbono secundário – 

carbono terciário e carbono terciário – carbono terciário via adsorção plana do composto 

naftênico nas partículas metálicas resultando em uma distribuição estatística dos 

produtos.  O segundo mecanismo é seletivo (dicarbene or doublet mechanism), conhecido 

como mecanismo do dicarbeno ou doublet, ocorre em partículas de platina com baixa 

dispersão, ou em partículas de irídio e ródio, independentemente da dispersão metálica. 

Esse mecanismo apresenta preferência por romper a ligação entre carbono secundário – 

carbono secundário não substituídos, exclusivamente, via adsorção perpendicular do 

composto naftênico sobre as partículas metálicas resultando na formação de parafinas 

mais ramificadas. O terceiro mecanismo (metallacyclobutane mechanism) é parcialmente 

seletivo e compete com o mecanismo seletivo (dicarbene or doublet mechanism) nos 

casos em que há pelo menos um átomo de carbono substituído por um grupo metil. Em 

suma, os produtos mais desejados da RASA de compostos naftênicos, i.e. parafinas com 

poucas ramificações, são maximizadas pelo mecanismo do multiplet.  
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Os catalisadores bifuncionais que contemplam metais nobres com alta dispersão 

metálica e elevada atividade hidrogenolítica, e.g. platina e irídio, suportados em zeólitas 

de poro grande, e.g. faujasita e beta, são os mais apropriados para as reações de abertura 

seletiva de compostos naftênicos.1 As principais propriedades para esse tipo de 

catalisador, mais precisamente, são (i) baixa acidez de Brønsted, (ii) alta dispersão 

metálica (> 70%) e (iii) altas quantidades de metal (> 3wt%). Isso, com o objetivo de se 

obter altos rendimentos aos produtos de abertura de anel desejáveis, enquanto minimiza-

se a indesejável reação secundária de hidrocraqueamento via sítios ácidos resultando em 

hidrocarbonetos leves. Entretanto, alguma acidez de Brønsted se faz necessária para 

catalisar a reação de isomerização/contração de anéis de 6 membros a anéis de 5 

membros. Estes últimos sofrem reação de abertura de anel mais facilmente nos sítios 

metálicos.10 
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2 OBJETIVOS  

2.1 GERAL  

Desenvolver catalisadores Pt-USY para melhorar o índice de cetano de frações diesel 

de baixa qualidade por meio da reação de abertura seletiva de anéis de compostos 

naftênicos, neste estudo utilizou-se a decalina como molécula modelo, obtendo produtos 

de abertura de anel com o mesmo número de átomos de carbono que o reagente inicial.  

 

2.2 ESPECÍFICOS  

i. Estudar a influência da acidez de Brønsted dos catalisadores Pt-USY na reação de 

abertura seletiva de anel da decalina. 

 

ii. Investigar a influência da quantidade de platina e da sua dispersão metálica em 

catalisadores Pt-USY na reação de abertura seletiva de anel da decalina. 

 

iii. Sintetizar materiais mesoporosos (zeólitas USY hierárquicas) partindo de uma 

zeólita USY comercial pelo método top-down de dessilicação, preservando suas 

propriedades intrínsecas, viz. cristalinidade e mesoporosidade.  

 

iv. Preparar catalisadores Pt-USY com mesoporosidade secundária partindo de uma 

zeólita comercial e testar sua performance na reação de abertura seletiva de anel 

da decalina 

 

v. Analisar o comportamento catalítico dos catalisadores Pt-USY quanto a atividade, 

rendimento e seletividade aos diferentes produtos da reação. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

No capítulo 3, será apresentado o estudo bibliográfico referente às zeólitas, 

generalidades do combustível diesel e os mecanismos de abertura de anéis de compostos 

naftênicos.  

3.1 ZEÓLITAS 

3.1.1 História das zeólitas  

A história das zeólitas inicia-se em 1756, com o mineralogista sueco Axel 

Fredrick Cronstedt, devido a descoberta de um mineral que intumescia quando aquecido 

por uma chama, ou seja, quando aquecido era possível observar a liberação de vapor 

d’água, proveniente da evaporação de água adsorvida nos microporos do material. Apesar 

da amostra original de Cronstedt ser amplamente relatada como estilbita,  Colella e 

Gualtieri 11 recentemente concluíram que a zeólita de Cronstedt era predominantemente 

esterelita misturada com pequenas quantidades de estilbita. A esta nova família de 

minerais, Cronstedt deu o nome de zeólitas, designação derivada das palavras gregas Zeo 

(ferver) e Lithos (pedra).  

Após esta importante descoberta, aproximadamente 200 anos se passaram e as 

zeólitas foram essencialmente usadas, em virtude da beleza dos seus cristais. Porém, 

tiveram seu primeiro uso registrado em escala comercial em 1905, quando Robert Gans 

na Alemanha usou as zeólitas para remover a dureza da água, aplicação esta utilizada até 

os dias atuais. Em 1925, Weigel e Steinhof demonstraram o primeiro efeito de peneira 

molecular, mostrando que após a remoção da água dos poros, os cristais da zeólita 

chabazita desidratados, poderiam separar seletivamente as moléculas de gás, com base 

em sua dimensão molecular. McBain, em 1932, denominou esse conceito de 

peneiramento molecular, e já nas décadas seguintes as pesquisas sobre as propriedades 

das zeólitas aumentaram em grandes proporções. No entanto, a partir da década de 1950, 

que as zeólitas começaram a ser aplicadas como catalisadores em inúmeras reações 

químicas.  

A faujasita (FAU) com razão Si/Al entre 1,0 e 1,5, conhecida como zeólita X, foi 

sintetizada primeiramente na forma sódica por Barrer e Milton em 1949, quando ganhou 

destaque comercialmente em 1954, com aplicações na indústria de adsorventes. Também 

em 1954, a zeólita Y foi preparada por Breck, possuindo estrutura semelhante a X, porém, 

apresentando uma razão Si/Al superior, contribuindo assim para uma melhora em sua 

estabilidade. Em 1959, a Union Carbide empregou as zeólitas X e Y como catalisadores 
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em reações de isomerização. Em 1962, a Mobil lançou a zeólita Y como catalisador 

comercial para craqueamento, revolucionando a indústria de refino de petróleo. A partir 

destas descobertas pioneiras, as pesquisas envolvendo as zeólitas tornaram-se cada vez 

mais crescentes, estendendo-se até os dias atuais.  

3.1.2 Estrutura das zeólitas 

As zeólitas são aluminossilicatos que possuem uma rede cristalina tridimensional 

formada por tetraedros de [SiO4] e [AlO4]-, ligados por meio do compartilhamento de 

átomos de oxigênio. Os átomos de silício e alumínio ocupam os centros dos tetraedros e 

os de oxigênio os vértices. Sendo o alumínio trivalente, os tetraedros [AlO4]- induzem 

cargas negativas na estrutura que são neutralizadas por cátions, denominados por cátions 

de compensação (M+), geralmente algum metal alcalino ou alcalino terroso, como 

mostrado na Figura 3.1. As zeólitas que não contém alumínio extra-estrutural podem ser 

representadas pela seguinte fórmula empírica – Equação (3.1): ��/����	
�����
�������
 (3.1) 

Onde M representa o cátion de compensação da carga negativa gerada pelo 

alumínio tetracoordenado; n é a valência do cátion; w é o número de moléculas de água 

e a expressão x + y representa o número total de tetraedros na célula unitária.  

Figura 3.1 – Esquema ilustrativo mostrando as unidades básicas na estrutura de zeólitas 
e o cátion (M+) compensando a carga negativa gerada ao redor do átomo de Al.  

 

Fonte: Martins e Cardoso 12 

A união dos tetraedros leva a formação de uma estrutura porosa de dimensões 

moleculares bastante diferentes, composta por canais e cavidades interconectadas (uni-, 

bi-, ou tridimensionais) - Figura 3.2. Assim, as zeólitas apresentam estruturas 

microporosas com alta área específica que permite a transferência de material no seu 

espaço intracristalino. Este espaço pode conter, além dos cátions de compensação, 

moléculas de água, sais e outros adsorbatos.   
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Figura 3.2 – Estruturas de quatro zeólitas (de cima para baixo: faujasita ou zeólita X e Y, 
ZSM-12, ZSM-5, ZSM-22), com seus respectivos sistemas de canais e dimensões.  

 

Fonte: adaptado de Weitkamp 13 

3.1.3 Propriedades das zeólitas 

As principais propriedades das zeólitas que lhes conferem inúmeras aplicações, 

como refino de petróleo (reações de craqueamento e hidrocraqueamento), petroquímica 

(reações de alquilação de aromáticos e isomerização de xilenos), purificação e secagem 

de gases industriais, detergentes (retirada da dureza de águas) e tratamento de efluentes 

nucleares, são as seguintes.  

i. Estrutura microporosa, formando um sistema de canais e cavidades com 

dimensões de poros uniformes, compatíveis com a maioria dos reagentes 

utilizados na indústria;  

ii. Capacidade de troca iônica, devido a mobilidade dos cátions de 

compensação; 

iii. Alta estabilidade térmica; 

iv. Elevada área específica; 

v. Alta capacidade de adsorção, variando desde altamente hidrofóbicas a 

altamente hidrofílicas; 

vi. Disponibilidade de criação de sítios catalíticos, com propriedades ácidas 

ou básicas, cuja a força e a concentração podem ser variáveis de acordo 

com a aplicação; 
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vii. Uma complexa rede de canais que lhes confere diferentes tipos de 

seletividade de forma: seletividade de reagentes, de produtos ou de estado 

de transição, como demonstrado na Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Tipos de seletividade de forma em peneiras moleculares  

 

Fonte: Luna e Schuchardt 14 

3.1.4 A zeólita FAU 

As zeólitas da família faujasita, são comumente separadas em duas classes: X que possui 

uma relação Si/Al com valores entre 1,0 e 1,5 e Y com razão Si/Al superior a 1,5. A 

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

poliedros: um prisma hexagonal e um octaedro truncado denominado por cavidade 

sodalita. As fases hexagonais da cavidade sodalita são ligadas entre si através dos prismas 

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

aproximadamente igual a 1,24 nm e o diâmetro do poro de entrada de 0,74 nm. A 

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

Figura 3.4.  
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Figura 3.4 – Diagrama esquemático da zeólita faujasita.  

 

Fonte: Pace 15 

 Essa zeólita apresenta um parâmetro de célula unitária que pode variar entre 2,418 

a 2,500 nm, quando encontrada na forma sódica e hidratada, dependendo da razão Si/Al. 

A célula unitária apresenta 192 tetraedros, sendo ordenada em um sistema cúbico 

cristalino. Em virtude do arranjo cúbico, um sistema de canais tridimensionais é formado, 

que consiste das cavidades α ou super-cavidades, que se ligam por anéis de 0,78 nm (anéis 

de 12 membros).  

 Devido ao fato da zeólita faujasita possuir maior diâmetro de poros, dentre as 

peneiras moleculares microporosas, tornando-a compatível com a maioria dos reagentes 

utilizados pela indústria, observa-se que inúmeras pesquisas têm sido direcionadas a estes 

materiais, objetivando maximizar suas características por meio da redução do tamanho 

dos cristais.  

 A localização e a distribuição dos sítios cristalográficos - Figura 3.5, ocupados 

pelos cátions de compensação nas zeólitas X e Y, são extremamente importantes para se 

compreender a etapa de troca iônica, onde ficarão os sítios metálicos e os sítios ácidos  da 

faujasita. 
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Figura 3.5 – Localização dos sítios cristalográficos na faujasita. 

 

Fonte: Kulprathipanja 16 

De acordo com a distribuição dos sítios proposta por Breck, as zeólitas X (Si/Al 

= 1,3) e Y (Si/Al = 2,4) em sua forma sódica hidratada possuem 86 e 56 átomos de sódio 

por célula unitária, respectivamente. Os sítios estão distribuídos da seguinte maneira: 

i. Sítios I: as zeólitas X e Y têm um cátion sódio em cada um dos 16 prismas 

hexagonais por cela unitária, que ligam as cavidades sodalita.  

ii. Sítios I’: localizados dentro das cavidades sodalita com a face voltada para 

os sítios I. 

iii. Sítios II: as duas zeólitas têm 32 cátions sódio localizados na grande 

cavidade, próximos aos planos dos anéis de seis membros que formam a 

cavidade sodalita. 

iv. Sítios II’: simétricos ao sítio II, localizados dentro da cavidade sodalita.  

v. Sítios III: na zeólita X, 38 cátions sódio estão localizados na grande 

cavidade, próximos aos anéis de quatro membros que formam a cavidade 

sodalita, enquanto na zeólita Y apenas 8 cátions sódio encontram-se nesta 

posição cristalográfica.  

Assim, com a distribuição dos sítios é possível observar que a zeólita X, que 

apresenta menor razão Si/Al do que a Y, possui 30 átomos de alumínio a mais, o que gera 
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trinta cargas negativas a mais, que necessitam ser compensadas por 30 cátions de sódio. 

Desse modo, a zeólita X possui 30 sítios do tipo III a mais que a zeólita Y. 

3.1.5 Zeólitas hierárquicas  

Zeólitas representam a família de catalisadores mais importante na petroquímica 

e indústria de refino de petróleo. Não obstante, embora elas possuam um grande conjunto 

de características excepcionais, seus tamanhos de microporo (ca. 0,5 – 1 nm), geralmente, 

implicam em limitações de transporte dos reagentes e produtos, comprometendo, assim, 

a completa utilização dos seus sítios ativos.17; 18 Como resposta, nas duas últimas décadas, 

um intenso e significativo trabalho focado em aumentar a acessibilidade aos sítios ativos 

pelo aumento dos canais microporosos,19 diminuição do tamanho do cristal por uma ou 

múltiplas dimensões,20; 21 ou introduzindo mesoporos intracristalinos nos cristais 

zeolíticos22; 23 foi realizado. Os dois últimos grupos citados, complementam a 

microporosidade intrínseca das zeólitas com uma (meso)porosidade secundária dando 

origem a classe de zeólitas hierárquicas. Essa estrutura de poros auxiliares visa aumentar 

o transporte molecular em direção aos sítios ativos e deles para fora dos cristais zeolíticos, 

aumentando-se, assim, sua performance catalítica.24; 25; 26  

Dessilicação, ou lixiviação básica – classificada como tratamento top-down, é um 

método efetivo, acessível e mais apropriado para se fazer scale-up, quando se deseja 

introduzir mesoporos em cristais zeolíticos. Além disso, a Dessilicação pode ser aplicada 

para uma grande variedade de estruturas e composições. Tratamentos básicos, 

classicamente realizados em soluções aquosas de NaOH, resulta na dissolução tanto das 

espécies de alumínio (Al) como de silício (Si) das estruturas zeolíticas. Contudo, a 

extração de alumínio da estrutura zeolítica (alumínio de rede) provoca a realuminização 

dessas espécies na superfície externa da zeólita (alumínio extra-rede), diminuindo, assim, 

a relação Si/Al do sólido resultante. Sabe-se também que o alumínio extra-rede funciona 

como agente regulador da formação de mesoporos intracristalinos, por isso recebe o nome 

de agente direcionador de poros (pore-directing agent).23 

Uma rota alternativa promissora ao tratamento básico clássico com NaOH, é a 

utilização de bases orgânicas, e.g. hidróxidos de tetraalquilamônio (TAA), uma vez que 

se preserva algumas propriedades zeolíticas intrínsecas, viz. cristalinidade e 

microporosidade.27; 28; 29 Além disso, a combinação do tratamento com NaOH e TPAOH 

permitiu o crescimento moderado dos mesoporos, produzindo zeólitas com alto fator de 

hierarquização (hierarchy factor – HF), ou seja, aquelas zeólitas que combinam alta 
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microporosidade e mesoporosidade.28 A eficiência nos tratamentos de dessilicação com 

cátions TAAs depende fortemente da afinidade desses com a superfície da zeólita.  

3.2 GENERALIDADES DO COMBUSTÍVEL DIESEL  

O óleo diesel é um composto formado principalmente por átomos de carbono e 

hidrogênio e, em baixas concentrações, por enxofre, nitrogênio e oxigênio. É um 

combustível derivado do petróleo, inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, 

isento de material em suspensão e com odor forte e característico. É utilizado em motores 

de combustão interna e ignição por compressão (motores do ciclo diesel) de automóveis, 

furgões, ônibus e caminhões. 

3.2.1 Propriedades  

Número de cetano 

Diferentemente dos motores a gasolina ou álcool que aspiram uma mistura 

ar/combustível e têm uma ignição por centelha (velas de ignição), nos motores diesel 

ocorre apenas a aspiração de ar, e a ignição se dá por autoignição do combustível. O ar 

aspirado para o interior do cilindro é depois comprimido pelo pistão, bem mais do que 

um motor a gasolina ou álcool, atingindo temperatura superior a 500ºC. 

Em seguida, o combustível é injetado na câmara de combustão, fazendo com que 

ele entre em ignição. O tempo decorrido entre o início da injeção e o início da combustão 

é chamado de atraso de ignição. Esse atraso é consequência do tempo requerido para que 

ocorra pulverização, aquecimento e evaporação do combustível, sua mistura com o ar e 

finalmente sua autoignição. Quanto menor for o atraso, melhor será a qualidade de ignição 

do combustível. Um atraso longo provoca um acúmulo de combustível sem queimar na 

câmara, que, quando entra em autoignição, já fora do ponto ideal, provoca aumento 

brusco de pressão e um forte ruído característico, chamado de batida diesel. 

A qualidade de ignição do diesel pode ser medida pelo seu número de cetano (NC) 

ou calculado pelo índice de cetano (IC). O número de cetano é obtido por meio de um 

ensaio padronizado do combustível em um motor monocilíndrico, onde se compara o seu 

atraso de ignição em relação a um combustível padrão com número de cetano conhecido. 

Densidade  

Indica a quantidade de massa por unidade de volume do combustível que é 

injetada no motor. Como a bomba injetora alimenta o motor com volumes constantes para 

cada condição de operação, variando a densidade, varia também a massa de combustível 
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injetada. Variações muito altas causam um enriquecimento da mistura ar/combustível, 

provocando o aumento das emissões de particulados, monóxido de carbono (CO), 

hidrocarbonetos. Por outro lado, variações muito baixas resultam perda de potência e 

problemas de dirigibilidade. Portanto, é importante controlar a especificação da faixa de 

densidade do diesel para não causar variações no funcionamento dos motores.  

Viscosidade 

O correto funcionamento dos injetores de um motor a diesel depende da 

viscosidade do combustível. Se a viscosidade é muito baixa, aumente-se o risco de fugas 

devido ao desgaste dos injetores. Por outro lado, se a viscosidade é muito elevada, a 

transferência do diesel dos injetores até o cilindro será prejudicada. Esse parâmetro é 

monitorado e medido de acordo com a norma ASTM D 445 e os valores desejados 

oscilam entre 1,3 e 24 Stokes.  

Quantidade de Enxofre 

Os petróleos contêm compostos de enxofre, muitos removidos pelo refino. Os 

óxidos de enxofre formados pela combustão do óleo diesel podem ser descarregados para 

a atmosfera ou transformar-se em ácidos na câmara de combustão. Os efeitos causados 

pela redução do teor de enxofre no óleo diesel são apresentados na Tabela 3.1 . 

Tabela 3.1 - Efeitos causados pela redução do teor de enxofre no óleo diesel. 

No motor  
(i) Redução do desgaste de anéis e cilindros  

(ii) Redução de depósitos no cilindro  

Nas emissões  
(i) Redução dos particulados  

(ii) Redução dos óxidos de enxofre  

 

Flash Point 

É a temperatura mais baixa em que uma fonte de ignição pode inflamar os gases 

produzidos pela evaporação superficial do combustível, indicando a quantidade de 

hidrocarbonetos leves presentes no combustível. Essa propriedade é medida pela norma 

ASTM D 93. 

3.2.2 Aspectos ambientais 

Normas ambientais referentes a qualidade dos combustíveis estão ficando cada 

vez mais rígidas nas principais economias do mundo com o objetivo de mitigar as 

emissões gasosas e seus impactos no meio ambiente e na saúde humana, particularmente 
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nas áreas mais populosas. Questões ambientais sempre são levantadas quanto ao uso do 

diesel, combustível mais utilizado na União Europeia, Estados Unidos e Brasil, devido a 

tendência de emitir mais materiais particulados (particulate matter – PM) e óxidos de 

nitrogênio (NOx) comparado com a gasolina. A presença de compostos aromáticos no 

diesel aumenta a quantidade de PM, NOx e impacta negativamente no número de cetano 

(NC). A norma europeia atual, EN 590, exige que o diesel comercializado tenha um NC 

mínimo de 51, uma concentração máxima de aromáticos policíclicos de 8 wt% (weight 

percent) e no máximo 10 ppm de enxofre. Nos Estados Unidos, para o ultra-low sulfur 

diesel (ULSD) utilizado em autoestradas exige-se, desde 2010, um NC mínimo de 41 e 

no máximo 15 ppm de enxofre, enquanto 10 wt% de compostos aromáticos é permitido 

em alguns estados como o da Califórnia. Vale salientar que, normas ambientais 

regulamentadoras mais rígidas está sendo pauta de discussão nas principais economias do 

mundo e nas principais conferências internacionais de cunho ambiental, econômico e de 

desenvolvimento. 

A Tabela 3.2 monstra algumas das principais características do combustível diesel 

comercializado no Brasil, mostrando que o Brasil segue a mesma tendência das principais 

economias do mundo. Vale destacar no Brasil, a utilização de álcool e biodiesel 

misturados a gasolina e ao diesel, respectivamente. 

Tabela 3.2 - Principais características do combustível diesel comercializado no Brasil. 

 Diesel 

Tipo 
Podium 

S-10 

Grid 

S-10 

Comum 

S-10 

Grid 

S-500 

Comum 

S-500 

Presença de Biodiesel  Sim (7% em volume) a 

Presença de aditivos  Sim Sim Não Sim Não 

S (ppm) 10 10 10 500 500 

NC mínimo  51 48 48 42 42 

Coloração  
Incolor a amarelada b 

Presença de corante vermelho no S-500 c 

a Os percentuais de mistura ao diesel fóssil variarão de 7% a 10%, conforme a 
legislação em vigor até 2025, quando este teor se elevará a 11%, visando o 
atendimento da NDC do Brasil, no âmbito do Acordo de Paris. 
b Podendo alterar para marrom e alaranjada devido à coloração do biodiesel. 
c Desde 1º de julho de 2012 o corante vermelho passou a ser adicionado ao S-500. 
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3.2.3 O mercado doméstico do óleo diesel  

A crescente utilização do óleo diesel como combustível automotivo, 

principalmente nos países europeus, é impulsionado pelo fato de o motor de combustão 

interna por compressão (ciclo Diesel) apresentar maior eficiência energética que o de 

combustão por centelhamento (ciclo Otto). No Brasil, em função do transporte de cargas 

ser pautado no modelo rodoviário, a demanda de óleo diesel fica em torno de 38 a 45 % 

do volume de petróleo processado. Essa demanda é bem superior à da gasolina que fica 

em torno de 15 % do volume de óleo processado.30 

Baseado no plano decenal de expansão de energia (PDE) 2027, divulgado pelo 

Ministério de Minas e Energia,31 o balanço dos principais derivados de petróleo indica 

que o Brasil deverá continuar como importador líquido dos principais derivados durante 

todo o horizonte de estudo, com destaque para os grandes volumes importados de nafta, 

QAV e óleo diesel A. Este fato sinaliza que haverá espaço para construção de novas 

refinarias até 2026, ainda que existam poucos investimentos projetados para o período. 

Cumpre ressaltar que o PDE 2024 continha projeções de investimentos em downstream 

mais significativos que o atual. Os principais impactos de eventual realização de 

investimentos incrementais em refinarias existentes também são avaliados. 

Destaca-se, ainda, que o mercado nacional de derivados médios (QAV e óleo 

diesel A), assim como sinalizado no PDE 2024, permanecerá deficitário durante todo o 

horizonte decenal. O óleo diesel A, derivado com maior mercado no Brasil, apresentará 

também o maior volume de importação no período considerado. No PDE 2027, as 

incertezas associadas à demanda do Ciclo Otto foram analisadas a cenários do tipo what-

if, associados a um menor e um maior volume de consumo de gasolina A. Dessa forma, 

o balanço entre a oferta e a demanda de gasolina A sinaliza períodos em que o país atuará 

como importador deste derivado. Destacam-se, neste estudo, mudanças significativas 

quanto às especificações (teor de enxofre) de diversos derivados (óleo diesel A, bunker), 

comparativamente ao PDE 2024. O quadro de maior movimentação de petróleo e 

derivados poderá exigir maior atenção em relação à infraestrutura e logística do país para 

garantir do abastecimento em todo o território nacional. 

Analisando-se o consumo final de energia por setor, Figura 3.6 observa-se que o setor 

industrial, atualmente com alto nível de ociosidade, reduz sua participação no consumo 

final de energia até 2027. Em grande medida, o consumo deste setor crescerá, somente, 

com base na retomada da utilização da capacidade instalada, com necessidade de 
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expansões de capacidade principalmente no segundo quinquênio. Por outro lado, o setor 

de transportes também perde importância no período decenal. Entretanto, mantém a 

liderança no ranking dos setores consumidores de energia, juntamente com o setor 

industrial, com destaque para o segmento de transporte rodoviário. 

Figura 3.6 - Consumo final de energia por setor. 

 

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2027  31 

O setor de transportes é responsável por 33% do consumo final energético no 

Brasil, estando seu desempenho vinculado a aspectos de ordem ambiental, 

socioeconômica e tecnológica. Avanços tecnológicos de motores, automação, 

desenvolvimento de materiais mais leves e seguros, transferências intermodais, 

planejamento urbano, bem como a adoção de novas fontes energéticas, são algumas das 

premissas consideradas na projeção da demanda energética do setor. 

Por todo o período decenal em análise, o setor de transportes brasileiro apresenta 

tendência de crescimento da sua demanda energética. Mantidas inalteradas as premissas 

de novos investimentos, tecnologias e infraestrutura, o País deverá continuar a depender 

primordialmente do transporte rodoviário. Assim como a matriz de transportes brasileira, 

o transporte de cargas é intensamente dependente do modo rodoviário (aproximadamente 

60% da atividade de carga do País em 2017). Mais de 90% da demanda energética do 

transporte de cargas foram oriundas do transporte rodoviário. 

Apesar do significativo crescimento projetado para a extensão da malha 

ferroviária (média de 560 km ao ano) e da relevante expansão da atividade aquaviária 

(3,4% a.a.), não se prevê mudança significativa na matriz de transportes brasileira durante 

o período em análise. A participação do modo ferroviário na atividade de transporte de 

cargas cresce dos atuais 27% para 29% em 2027, com o transporte rodoviário mantendo 

participação de 90% da demanda do transporte de cargas. Assim como no transporte de 
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cargas, o modo rodoviário foi o mais energo-intensivo, tendo consumido 94% da 

demanda energética nesse ano. 

A demanda total de energia do setor de transportes aumentará, em média, 2,1% 

a.a. entre 2017 e 2027, com destaque para o crescimento da participação do etanol 

hidratado e biodiesel, e o consumo de óleo diesel continua sendo majoritário nesse setor, 

Figura 3.7. A demanda de eletricidade, apesar de seu alto crescimento, apresenta ainda 

uma pequena participação de 0,3% em 2027. 

Figura 3.7 - Transportes: consumo final de energias por fontes. 

 

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2027  31 

De acordo com o plano de negócios da PETROBRAS S.A. para o período de 2010-

2014,32 - Figura 3.8 - projeta-se para os próximos anos um maior crescimento na demanda 

de óleo diesel no país, acompanhando o ritmo de crescimento da economia do país. Este 

quadro tem impulsionado investimentos em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias 

de refino que maximizem a produção deste derivado de petróleo, como forma de 

equilibrar o balanço entre oferta-demanda, diminuindo assim as suas importações. Nesse 

sentido, a estratégia que deve ser adotada para se adicionar valor ao óleo doméstico inclui 

um conjunto de ações e investimentos focados em conversão de frações mais pesadas de 

petróleo em destilados médios, aumento da qualidade de combustíveis e aumento da 

capacidade de refino. 
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Figura 3.8 - Panorama atual para o mercado doméstico de derivados de petróleo. 

 

Fonte: adaptado de Petrobras 32 

3.3 MECANISMOS DE ABERTURA DE ANEL 

Reações de abertura de anel, ou mais precisamente, hidrodeciclização é um caso 

especial de hidrocraqueamento no qual a ligação carbono-carbono (C-C) a ser quebrada 

faz parte da estrutura de um anel naftênico. Em princípio há quatro tipos de mecanismo 

para a ruptura da ligação C-C, que são: hidrocraqueamento térmico, hidrogenólise, 

craqueamento catalítico e hidrocraqueamento em catalisadores bifuncionais (Figura 3.9). 

Em muitos casos, a superimposição de mais de um mecanismo é observado. Nas seções 

seguintes, alguns aspectos sobre os quatro tipos de mecanismos citados serão 

apresentados. 
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Figura 3.9 - Típicos mecanismos de hidrocraqueamento e craqueamento 

 

3.3.1 Hidrocraqueamento térmico  

Acima de temperaturas em torno de 500°C a ligação C-C pode ser quebrada sem 

a utilização de catalisadores.  Este mecanismo ocorre via radicais. Em sistemas reacionais 

com pressões parciais de hidrogênio em torno 50 bar o hidrogênio pode ser incorporado 

nos produtos craqueados produzindo menos olefinas.  Mesmo assim, o 

hidrocraqueamento térmico produz grandes quantidades de hidrocarbonetos leves, 

especialmente metano, o que torna esse tipo de craqueamento desinteressante.  

3.3.2 Hidrogenólise em catalisadores metálicos  

Essa classe de reações catalíticas envolve a ruptura da ligação carbono-carbono 

via interação com hidrogênio. Esta interação ocorre com a absorção simultânea das duas 

espécies na superfície metálica. Catalisadores típicos para este tipo de reação são 

compostos por metais nobres suportados em suportes não ácidos. A atividade 

hidrogenolítica   desses catalisadores depende basicamente da natureza do metal e da 

dispersão metálica. A atividade hidrogenolítica testado com etano e n-heptano em 205°C 

obedece a seguinte ordem: Ru > Rh > Ir > Pt > Pd.33 

Além das reações hidrogenolíticas, os metais também são capazes de promover a 

isomerização dos hidrocarbonetos enquanto estão adsorvidos no metal. Esse efeito é mais 

pronunciado para a platina e menos evidente para o ródio, irídio, paládio e rutênio. Dois 

mecanismos principais são destacados para explicar a isomerização de hidrocarbonetos 
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sobre metais, os quais são: bond shift mechanism (mecanismo de mudança de ligação) e 

C5 cyclic mechanism (mecanismo de ciclo C5).  

O “mecanismo de mudança de ligação” é o único possível para hidrocarbonetos 

com menos de seis átomos de carbono. Geralmente, há duas rotas diferentes propostas 

para esse tipo de mecanismo com algumas pequenas variações (Figura 3.10). A primeira 

rota envolve o ciclopropano como intermediário (Figura 3.10 a), o qual é formado a partir 

de espécies α,γ – diadisorvidas em dois sítios metálicos, subsequentemente a mudança de 

ligação, ocorre de fato, pela quebra da ligação C-C que é diferente da que havia sido 

formada inicialmente. 

A segunda rota (Figura 3.10 b) proposta envolve uma espécie α,γ – diadisorvida 

em um único sítio metálico, de forma que resulta em um metalciclobutano. Na próxima 

etapa, um complexo metal-carbeno e um alqueno são formados, permitindo que o alqueno 

sofra rotação e interaja com outra espécie metalciclobutano, que por sua vez, se dessorve 

do sítio metálico formando um isômero do reagente. 

Figura 3.10 - Mecanismo de mudança de ligação via (a) ciclopropano e via (b) 
intermediário ciclo metálico. O reagente 2-metilpentano foi marcado com 13C. 

 

Fonte: adaptado de Bond 34 

Como o próprio nome diz, o “mecanismo de ciclo C5” (Figura 3.11 b), ocorre, 

primeiramente, com a adsorção de um intermediário ciclopentano em um sítio metálico 

partindo de um alcano via 1,5-desidrociclização. Subsequentemente, ocorre uma 
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interconversão entre espécies isoméricas adsorvidas de intermediários ciclopentil que 

permite a quebra do anel em uma posição diferente da que foi fechada inicialmente.  

 

Figura 3.11 - Isomerização de 2-meilpentano via mecanismo de ciclo C5. O reagente 2-
metilpentano foi marcado com 13C. 

 

Fonte: Bond 34 

Estudos realizados sobre as reações de abertura de anel de compostos naftênicos 

de um anel, tal como: metilciclopentano, revelaram que há diferenças significativas 

quanto a seletividade dos produtos obtidos dependendo da natureza do metal utilizado e 

da dispersão metálica. A Figura 3.12, mostra as seletividades obtidas para os produtos da 

reação de abertura de anel do metilciclopentano obtido para o catalisador Pt/Al2O3 com 

diferentes dispersões metálicas. Os resultados foram comparados com as seletividades 

preditas para uma quebra estatística das ligações C-C endocíclica (mecanismo não 

seletivo) e para a ruptura seletiva da ligação C-C endocíclica entre dois átomos de carbono 

secundários (mecanismo seletivo). Os resultados mostraram que há pelo menos dois 

mecanismos distintos para a abertura do anel via sítio metálico, os quais são conhecidos 

como: mecanismo seletivo (mecanismo do dicarbeno ou doublet) e mecanismo não 

seletivo (mecanismo do multiplet). O mecanismo não seletivo envolve uma adsorção 

plana do anel do ciclopentano no sítio metálico. Esse mecanismo ocorre em partículas de 

platina com alta dispersão. O mecanismo não seletivo ocorre por meio de uma adsorção 

perpendicular do anel do ciclopentano no sítio metálico via adsorção de dois carbonos 

secundários adjacentes. Esse mecanismo ocorre em catalisadores com baixas dispersões 

metálicas de platina e para catalisadores que tenham os metais rutênio, paládio, irídio e 

ródio independentemente de sua dispersão metálica. 
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Figura 3.12 - Mecanismo seletivo e não seletivo para a abertura de anel do 
metilciclopentano utilizando o catalizador Pt/Al2O3 com alta e baixa dispersão metálica. 

 

Fonte: adaptado de Weitkamp 35 e Maire, Plouidy et al. 36 

Um terceiro tipo de mecanismo que compete com o mecanismo do dicarbeno é o 

mecanismo com comportamento análogo ao “metalciclobutano com mudança de ligação” 

(Figura 3.10 b). Esse mecanismo pode abrir, com seletividade parcial, o anel do 

metilciclopentano entre ligações de carbono secundário – carbono terciário e carbono 

terciário – carbono terciário.9 

3.3.3 Craqueamento catalítico em catalisadores ácidos  

Craqueamento catalítico pode ser observado em catalisadores monofuncionais 

ácidos. Dois principais tipos de mecanismos podem ser destacados: “mecanismo de 

craqueamento bimolecular ou clássico” e “mecanismo monomolecular ou mecanismo de 

Haag-Dessau”. 

3.3.3.1 Mecanismo Bimolecular 

Na Figura 3.13, o mecanismo de craqueamento bimolecular de n-alcanos é 

demonstrado utilizando o n-hexano como molécula modelo. O ciclo reacional começa 

com a formação de um carbocátion (íon carbênio) pela protonação, ou de um n-hexano 

seguido de uma desprotonação de dois hidrogênios, ou pela protonação de um n-hexeno 
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que pode estar presente como impureza. Agora, o carbocátion formado pode sofrer 

rearranjo tipo A ou tipo B. O rearranjo tipo A, ocorre sem que haja alteração no número 

de ramificações; já o rearranjo tipo B, ocorre com o aumento ou diminuição do número 

de ramificações. O rearranjo do tipo A ocorre mais rápido que o tipo B. O carbocátion 

secundário hexil (Figura 3.13) sofre rearranjo esquelético tipo B formando um cátion 

hexil ramificado (etapa I). Este cátion formado, 2-metilpentil-(2), está em equilíbrio via 

mudanças intermoleculares de hidretos (etapa II) com o carbocátion 4-metilpentil-(2), 

onde este pode sofrer uma cisão-β clássica da ligação C-C (etapa III).  Cisão-β significa 

que a ligação C-C na posição β relativa ao carbocátion sofre ruptura. Quanto mais 

ramificado for o precursor carbocatiônico, mais rápido e mais favorecido será a Cisão-β 

da ligação C-C, por isso a taxa reacional da cisão-β decresce fortemente do tipo A para o 

tipo D (Figura 3.14). Cisão-β do tipo A começa com um precursor carbocatiônico 

terciário gerando outro carbocátion terciário, porém menor, e um alqueno ramificado. 

Esse é o tipo de cisão-β mais rápido.37 

Figura 3.13 - Mecanismo de craqueamento bimolecular (ou clássico) de um n-alcano em 
uma zeólita com acidez de Brønsted. ZO- representa um ânion do átomo de oxigênio em 
uma estrutura zeolítica. 

 

Fonte: Weitkamp e Hunger 38 

O carbocátion 4-metilpentil-(2) na Figura 3.13 (etapa III) sofre cisão-β do tipo C 

formando propeno e carbocátion propil-(2).  A etapa mais lenta do mecanismo é a de 

mudanças intermoleculares de hidretos entre o carbocátion propil-(2) e a nova molécula 
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de n-hexano (etapa IV). Esta etapa, na qual o ciclo se fecha, é bimolecular e é por isso 

que esse mecanismo se chama “mecanismo bimolecular”. 

Figura 3.14 - Classificação dos tipos de cisão-β de alquil-carbocátions; n é o número de 
átomos de carbono do alquil-carbocátion que sofre o respectivo tipo de cisão-β. 

 

Fonte: adaptado de Weitkamp, Jacobs et al. 37 e Weitkamp e Hunger 38 

3.3.3.2 Mecanismo Monomolecular 

Haag e Dessau observaram que outro tipo de mecanismo operava nos 

catalisadores ácidos monofuncionais, chamado de “mecanismo Haag-Dessau ou 

monomolecular”. Neste mecanismo, Figura 3.15 , o alcano é primeiro protonado gerando 

um carbocátion (etapa I) com uma ligação three-center-two-electron no estado de 

transição que rapidamente se colapsa em um alcano menor ou em um carbocátion e dois 

átomos de hidrogênio (etapa II). O carbocátion é dessorvido como um alqueno e deixa 

um próton para trás, fechando o ciclo (etapa III). Diferentemente do mecanismo 

bimolecular, no mecanismo de craqueamento monomolecular ocorre a formação de 

metano e etano.   

Os mecanismos bimolecular e monomolecular competem entre si.  Fatores que 

favorecem o mecanismo monomolecular são: altas temperaturas reacionais (em torno de 

530°) e baixa pressão parcial de hidrocarbonetos. Além desses fatores, zeólitas com 
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tamanho de poro pequeno também favorece o mecanismo monomolecular restringindo o 

mecanismo bimolecular, mais precisamente a transferência intermolecular de hidretos 

(etapa IV), devido a limitações estéricas. 

Figura 3.15 - Mecanismo de craqueamento monomolecular ou mecanismo de Haag-
Dessau de alcanos em zeólitas com acidez de Brønsted. ZO- representa um ânion do 
átomo de oxigênio em uma estrutura zeolítica. 

 

Fonte: Weitkamp e Hunger 38 

Wielers, Vaarkamp et al. 39 introduziu um índice – Equação (3.2) – que permite 

estimar qual mecanismo tem mais influência em um determinado sistema reacional, o 

monomolecular ou o bimolecular. Esse índice (razão) foi chamado de Razão de 

Mecanismos de Craqueamento (CMR – Cracking Mechanism Ratio), e é definido pela 

razão dos produtos tipicamente formados por mecanismo monomolecular (metano, etano 

e eteno) sobre os produtos típicos formados por mecanismo bimolecular (iso-butano) 

��� = ������ + ����� + ���������� ����  (3.2) 

Valores altos do índice CRM (CRM>1) mostra que há uma significante 

contribuição do mecanismo monomolecular, enquanto um valor baixo (CRM<1) significa 

uma maior contribuição do mecanismo bimolecular. 

Sob certas condições reacionais, a desidrogenação pode ocorrer em sítios ácidos 

da zeólita e, posteriormente, esse hidrogênio pode ser parcialmente incorporado nos 



49 
 

 
 

produtos de hidrocraqueamento resultando em uma alta quantidade de n-alcanos ao invés 

de alquenos. 

3.3.4 Hidrocraqueamento em catalisadores bifuncionais 

Em catalisadores bifuncionais as funções metálica e de acidez de Brønsted estão 

presentes. Para o hidrocraqueamento de n-alcanos a primeira etapa é a desidrogenação à 

n-alcenos no sítio metálico, os quais ficam em equilíbrio com os correspondentes n-

alcanos. Os n-alcenos se difundem através dos poros da zeólita até serem adsorvidos nos 

sítios ácidos de Brønsted. Quando adsorvidos nestes sítios os n-alcenos podem sofrer 

isomerização esquelética e cisão-β, exatamente como foi descrito para o mecanismo de 

craqueamento bimolecular em catalisadores ácidos (seção 3.3.3.1). Em catalisadores 

bifuncionais a etapa da cisão-β é a etapa lenta do processo de hidrocraqueamento e 

determinante para a seletividade dos produtos. Os produtos formados são dessorvidos dos 

sítios ácidos de Brønsted como alcenos e difundem até os sítios metálicos, onde são 

hidrogenados à alcanos. A presença do sítio metálico nos catalisadores bifuncionais, em 

contraste com os catalisadores monofuncionais ácidos, possibilita uma completa 

saturação dos produtos de hidrocraqueamento, i.e., geralmente, não há a presença de 

alcenos. 

 

Figura 3.16 - Possível orientação dos orbitais para a cisão-β mais provável em 
carbocátions de alcanos e cicloalcanos. 

 

Fonte: adaptado de Weitkamp e Hunger 38 
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A cisão-β da ligação carbono-carbono em hidrocarbonetos cíclicos para o caso de 

compostos naftênicos é muito lenta. Uma possível explicação é que em carbocátions de 

alcanos a rotação em torno da ligação no carbono “α” é livre. Dessa forma, há uma 

conformação onde o orbital “p” vazio e a ligação C-C do carbono “β” a ser quebrada são 

idealmente coplanares e isso resulta em uma máxima sobreposição de orbitais no estado 

de transição da cisão-β. Contrariamente, em um carbocátion de ciclocalcano a ligação C-

C do carbono  “β” é perpendicular em relação ao orbital “p” vazio. Sendo assim, a ligação 

C-C do carbono “α” é fixada pelo anel naftênico e não pode rotacionar para se obter uma 

maior sobreposição de orbitais.35 Dessa forma, a cisão-β não é favorável para 

carbocátions em compostos naftênicos. No entanto, hidrocarbonetos cíclicos com 10 

átomos de carbono (C10) sofre uma série de isomerizações esqueléticas do tipo A e do 

tipo B até chegarem a um carbocátion terciário (Figura 3.17). A cisão-β do tipo A é o tipo 

de cisão-β mais rápido que há e sempre resulta em metilciclopentano e isobutano para os 

três casos demostrados. Na verdade, esses produtos foram observados independentemente 

da natureza do cicloalcano C10 usado como reagente (n-butil-, sec-butil-, iso-butil-, terc-

butil-, 1,2-dietil- ou 1,2,4,5-tetrametilciclohexano).40 Hidrocraqueamento de 

hidrocarbonetos C10 cíclicos em catalisadores bifuncionais resultando em 

metilciclopentano e isobutano é conhecido como “paring reaction”.41 

Figura 3.17 - Três possibilidades para carbocátions de cicloalcanos C10 que podem sofrer 
cisão-β do tipo A. M-CPn, metilciclopentano; 2-M-Pr, 2-metilpropano (isobutano). 

 

Fonte: adaptado de Weitkamp 35 
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A reação de “paring” é seletiva somente em zeólitas de poros grande. Os três 

carbocátions cíclicos precursores são relativamente volumosos para serem acomodados 

em zeólitas com anéis de 10 membros. Nesse tipo de zeólita, o hidrocraqueamento ocorre 

via cisão-β do tipo B, porque esse tipo de cisão requer precursores carbocatiônicos menos 

volumosos. Em zeólitas com anéis de 10 membros, a formação de n-butano é favorecida 

em comparação com isobutano. Baseado nos hidrocarbonetos da fração C4 formados no 

hidrocraqueamento, criou-se um índice para classificar as zeólitas com anéis de 12 

membros, Índice de Espaço (SI - Spaciousness Index).42 Esse índice é definido como o 

rendimento à isobutano dividido pelo rendimento à n-butano no hidrocraqueamento de 

butil-ciclohexano em catalisadores bifuncionais. O valor de SI aumenta à medida que se 

aumenta o tamanho de poro da zeólita. A (Figura 3.18) mostra os valore de SI para 

diversos tipos de zeólitas. A zeólita ZSM-12 tem um diâmetro de poro muito pequeno 

(SI=3), enquanto a zeólita FAU (X e Y) tem um grande tamanho de poro (SI=20). Todas 

as zeólitas com anéis de 10 membros apresentam baixo valor de SI, aproximadamente 1. 

Figura 3.18 - O índice de espaço (SI - Spaciousness Index) de várias zeólitas. Os números 
acima das setas indicam o valor de SI. 

 

Fonte: Park, Tzou et al. 43 

3.4 ABERTURA DE ANEL EM CATALISADORES BIFUNCIONAIS OU EM 

CATALISADORES ÁCIDOS  

Kubička, Kumar et al. 5 estudaram a atividade catalítica das zeólitas H-Beta com 

duas razões de !"� !#$⁄  diferentes (25 e 75), H-Mordenita e H-MCM-41 utilizando a 

decalina como molécula modelo na presença de hidrogênio �&'( = 2�&*� e range de 

temperatura de 200-300°C. Para todos os catalisadores estudados, inicialmente, a 

conversão da decalina aumentou com o aumento da acidez de Brønsted, exceto para a H-

Mordenita. A acidez de Brønsted foi determinada por espectroscopia de FT-IR utilizando 

a piridina como molécula modelo. Todos os catalisadores mostraram rápida desativação. 
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Os resultados mostraram que a taxa de desativação dos catalisadores está intimamente 

ligada com a estrutura de poros das zeólitas e com a acidez de Brønsted do material.  Para 

uma mesma zeólita a taxa de desativação do catalisador aumenta com o aumento da 

acidez de Brønsted. Comparando dois catalisadores com aproximadamente a mesma 

acidez de Brønsted, H-Y �!"� !#$⁄ = 12� e H-Beta-25, constatou-se que a zeólita H-Y se 

desativou mais rapidamente. A explicação para esse resultado é que a presença de maiores 

cavidades de poro na zeólita H-Y permite a formação de moléculas orgânicas maiores 

que tamponam os poros da estrutura zeolítica. A zeólita H-Mordenita apresenta a maior 

acidez de Brønsted, dentre as zeólitas estudados, no entanto, foi a que apresentou a menor 

atividade catalítica. Os autores atribuem esse fato ao rápido bloqueio dos poros da zeólita 

H-Mordenita, formados por anéis de 12 membros, por coque ou pela adsorção de 

moléculas de hidrocarbonetos. Em toda a faixa de temperatura estudada para o material 

mesoporoso H-MCM-41 não foi observado atividade catalítica relevante devido à baixa 

acidez de Brønsted do material. Quanto a reação de abertura de anel da decalina o 

catalisador H-Beta-25 apresentou a melhor performance. O catalisador H-Beta-25 teve o 

maior rendimento aos produtos de abertura de anel ROPs (Ring Opening Products), 

entretanto produziu também alta quantidade de hidrocarbonetos indesejados, tais como: 

hidrocarbonetos leves, produtos desidrogenados e hidrocarbonetos com mais de 10 

átomos de carbono quando comparado como o catalisador H-Beta-75. Os resultados de 

máximo rendimento a ROPs para vários catalisadores ácidos estão representados na 

Figura 3.19. 
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Figura 3.19 - Dependência do rendimento aos ROPs com a temperatura depois de 360 
min de reação (time-on-stream) sobre as zeólitas H-Beta-25(■), H-Beta-75(∆), H-Y(●) e 
H-Mordenita(◊). 

 

Fonte: Kubička, Kumar et al. 5. 

Em um artigo subsequente, o mesmo grupo44 comparou os resultados obtidos para 

os catalisadores ácidos monofuncionais das zeólitas H-Beta, H-Y e H-Mordenita com os 

seus respectivos catalisadores bifuncionais contendo 2 wt% de platina (Pt)  na 

hidroconversão da decalina em um range de temperatura de 200-270 °C e uma pressão 

total de 2 Mpa. Eles constataram que a impregnação do precursor metálico, ácido 

hexacloroplatínico, na estrutura das zeólitas estudadas não aumentou a concentração dos 

sítios ácidos de Brønsted.  No entanto, os catalisadores bifuncionais apresentaram uma 

atividade catalítica inicial mais elevada comparado com os seus respectivos catalisadores 

monofuncionais. Dessa forma, os autores afirmam que esse aumento inicial da taxa 

reacional é devido a presença da platina que facilita a formação de intermediários da 

reação que, por sua vez, subsequentemente, são transformados em produtos. A atividade 

dos catalisadores monofuncionais impregnados com platina decrescem na mesma ordem 

que os seus respectivos catalisadores monofuncionais: 2,0Pt/H-Beta, 2,0Pt/H-Y, 2,0Pt/H-

Mordenita. A hidroconversão da decalina em diferentes pressões parciais de hidrogênio 

e com o hidrogênio sendo substituído pelo gás argônio levou os autores a conclusão de 

que a reação de hidroconversão da decalina com relação ao hidrogênio é de ordem zero. 

Contudo, os catalisadores tendem a se desativar mais rapidamente na ausência de 

hidrogênio. Os testes de hidroconversão da decalina sobre os catalisadores bifuncionais 

Pt-H-zeólitas formaram menos produtos de hidrocarbonetos leves que seus respectivos 
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catalisadores monofuncionais ácidos H-zeólitas, o que foi atribuído a uma menor acidez 

de Brønsted presente nos catalisadores bifuncionais, como foi medido quantitativamente 

por espectroscopia de FT-IR utilizando a piridina como molécula sonda. Catalisadores 

ácidos monofuncionais são capazes de abrir um anel da decalina.5 Sabendo disso, os sítios 

ácidos de Brønsted em catalisadores ácidos monofuncionais são os únicos sítios ativos 

para essa reação, então com a diminuição da fortaleza dos sítios ácidos de Brønsted, 

espera-se que ocorra uma diminuição na formação de ROPs. Todavia, em conversões 

semelhantes de decalina, os catalisadores ácidos zeolíticos e os seus respectivos 

catalisadores bifuncionais apresentaram o mesmo rendimento a ROPs. Dessa forma, os 

autores concluíram que outros sítios ácidos, além dos sítios ácidos de Brønsted, poderiam 

ser responsáveis pela formação dos ROPs. A formação de produtos de desidrogenação 

(DHPs – Dehydrogenated Products), produtos com mais de dez átomos de carbono e a 

desativação dos catalisadores foram suprimidas devido a presença de platina. Um 

rendimento máximo a ROPs de 30,2% foi observado para 2.0Pt/H-Beta a 250°C. 

Tabela 3.3 - Rendimentos máximos a produtos de abertura de anel da decalina sobre 
catalisadores ácidos. 

Reagente Catalisador T &'(  ,-./�,�á� Referência 

  (°C) (Mpa) (wt%)  

Decalina H-Beta-25 280 2 10 5 

Decalina H-Beta-75 280 2 9,5 5 

Decalina H-Y 270 2 4 5 

Decalina H-mordenita 300 2 2 5 

Decalina H-Y 260 2 19,1 45 

 

Santikunaporn, Herrera et al. 6 testou três zeólita H-Y com diferentes 

concentrações de acidez de Brønsted (H-Y1 < H-Y2 < H-Y3) na hidroconversão de uma 

mistura de isômeros da decalina a 260 °C, 2 MPa, !2 '( !2 3�4�$���⁄ = 65 e comparou os 

resultados com aqueles obtidos em catalisadores bifuncionais de platina com as 

respectivas zeólitas. Dentre os catalisadores zeolíticos H-Y, o que tinha menor 

concentração de sítios ácidos de Brønsted, apresentou melhor performance a ROPs com 

um rendimento de 9,4 wt% e seletividade de 86,2 %. Aumentando a concentração de 

sítios ácidos de Brønsted, aumentou-se também a conversão de decalina, porém os 

rendimentos a produtos leves de craqueamento aumentou consideravelmente e a 
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desativação dos catalisadores se mostrou ser mais severa.  O catalisador com maior 

concentração de sítios ácidos de Brønsted apresentou um rendimento máximo a ROPs de 

19,1 wt%, mas com baixa seletividade (46,8%). A incorporação de platina no catalisador 

com maior acidez de Brønsted reduziu o número de sítios ácidos. Isso, levou a uma 

diminuição do rendimento de produtos leves de craqueamento e da conversão de decalina, 

ao passo que não se observou desativação do catalisador.  No catalisador 1.0Pt/H-Y o 

rendimento máximo a ROPs em 260 °C foi 11,8 wt%. 

Nesse mesmo trabalho,6 os catalisadores foram testados na hidroconversão da 

tetralina em 325 °C, 2 MPa e !2 '( !2 7��8�$���⁄ = 60. Diferentemente dos resultados 

obtidos com os isômeros da decalina, agora, a incorporação de platina nos catalisadores 

aumentou a conversão em 93% comparado com os catalisadores ácidos H-Y (24% de 

conversão). Isso, pode ser explicado pelas conclusões obtidas no trabalho de Arribas e 

Martı ́Nez 46. A etapa de inicialização do hidrocraqueamento do naftaleno em Pt/H-Y é a 

sua hidrogenação à tetralina e uma subsequente hidrogenação à dois isômeros da decalina 

no sítio metálico. O máximo rendimento de ROPs da tetralina em 1.0Pt/H-Y foi 15 wt%. 

Cerca de 95% dos ROPs são alquilciclo compostos, ao passo que em catalisadores ácidos 

H-Y formou-se principalmente alquilbenzeno. Uma série de experimentos foi realizado 

para elucidar as funções de cada sítio ácido individualmente. Tetralina foi convertida em 

misturas físicas de H-Y e Pt/SiO2, e sobre leitos separados dos diferentes sólidos. Os 

autores concluíram que a função metálica é responsável pela hidrogenação dos compostos 

aromáticos e pela isomerização da cis-decalina a trans-decalina, ao passo que os sítios 

ácidos são responsáveis por abrir o anel da decalina, o que é mais fácil que abrir o anel 

da tetralina diretamente. 

Kubička, Salmi et al. 47 propuseram um esquema reacional mostrado na Figura 

3.20 para a transformação da decalina em catalisadores Pt-Beta com a zeólita beta 

modificada. Por uma questão de simplicidade somente reações na superfície são 

mostradas, mas não as etapas de adsorção/dessorção. O esquema reacional começa com 

uma desidrogenação da decalina do sítio metálico. A olefina formada se move até um 

sitio ácido de Brønsted onde se rearranja a isômeros esqueléticos sk-Isos. Neste ponto, 

duas reações são possíveis, viz. (i) hidrogenação a um isômero esquelético saturado da 

decalina ou (ii) hidrogenação abrindo um anel gerando um dieno de hidrocarboneto-C10 

com um anel remanescente (ROPs). Agora, há a competição de dois tipos de reações, (i) 

formação de produtos de craqueamento com menos de 10 átomos de carbono e (ii) 

hidrogenação para hidrocarboneto-C10 monocíclico. Na essência, esse mecanismo 
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proposto nada mais é que a aplicação do mecanismo de hidrocraqueamento clássico para 

a hidroconversão da decalina. De acordo com Kubička, Salmi et al. 47 o esquema também 

representa as reações de conversão da decalina em catalisadores sem a presença de sítios 

metálicos, contudo, a presença de metal implica em um aumento nas taxas reacionais e 

melhora a seletividade por eliminar reações secundárias indesejáveis (undesired side 

reactions), tais como transferência de hidrogênio (hydrogen transfer) e craqueamento 

protolítico (protolytic cracking). Baseado no mecanismo apresentado na Figura 3.20, 47 

estabeleceram um modelo cinético para descrever adequadamente dados experimentais 

da reação utilizando decalina como molécula modelo e o catalisador 2.0Pt/H-Beta.  

Figura 3.20 - Esquema reacional da hidroconversão da decalina sobre o catalisador Pt-
Beta com a zeólita Beta modificada. Os índices “○” e “○○” denotam uma olefina e um 
dieno, respectivamente. Os números circulados indicam as etapas reacionais, viz. 
isômeros esqueléticos (1), produtos de abertura de anel (2) e produtos de craqueamento 
com menos de 10 átomos de carbono (3). 

 

Fonte: Kubička, Salmi et al. 47 

Em outro trabalho, Kubička, Rönnholm et al. 48 analisaram detalhadamente os 

hidrocarbonetos formados pela isomerização da decalina por GC/MS. Modelos baseados 

no SIMCA (soft independente modeling of class analogy) foram desenvolvidos para a 

classificação dos C10-bicicloalcanos. Kubička, Rönnholm et al. 48 definiu 14 classes de 

C10-bicicloalcanos baseados no tamanho dos anéis naftênicos e na configuração dos anéis. 

Os espectros de massa disponíveis na literatura foram correlacionados a um conjunto de 

parâmetros por meio de transformações matemáticas. Esses parâmetros foram calculados 

para três a seis componentes de cada classe para se obter um conjunto de dados de 

calibração. Nove das hipotéticas 14 classes de C10-bicicloalcanos continham muito 
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poucos membros para serem modelados, i.e. spiro[4.5]decano ou biciclo[5.3.0]decano. 

Nas 14 classes somente os grupos metilas foram considerados como grupos laterais.  Os 

produtos individuais foram classificados em metil-biciclo[4.3.0]nonanos, dimetil-

biciclo[3.3.0]octanos, dimetil-biciclo[3.2.1]octanos, dimetil-biciclo[2.2.1]octanos, 

trimetil-biciclo[3.2.1]heptanos. O melhor modelo foi usado para dados reais de GC/MS 

para a conversão da decalina. Mais de 90% de todos os produtos puderam ser 

identificados em uma das cinco classes sugeridas. O esquema da Figura 3.21 foi proposto 

para a isomerização esquelética da decalina. 

Figura 3.21 - Esquema reacional proposto pra a isomerização da decalina baseado na 
análise de GC/MS dos produtos reacionais. As reações representadas por setas 
pontilhadas não puderam ser provadas devido à falta de dados referente aos espectros de 
massa. 

 

Fonte: Kubička, Rönnholm et al. 48 

Arribas, Concepción et al. 7 investigaram a influência entre a proximidade dos 

sítios metálicos e dos sítios ácidos e a razão !/� !':⁄ para o catalisador Pt/USY na reação 

de abertura do anel da tetralina em 275°C, 3 MPa, !2 '( !2 7��8�$���⁄ = 10 e WHSV = 2,5 

h-1. Para estudar a influência da distância entre os diferentes tipos de sítios presentes nos 

catalisadores bifuncionais eles utilizaram diferentes configurações de leito como 

mostrado na Figura 3.22. A maior distância criado foi quando se colocou na camada 

superior platina sobre um suporte sem acidez, viz. 1.0Pt/Al2O3, seguido de uma camada 

de lã de quartzo, logo depois vinha uma camada com um catalisador ácido - zeólita USY, 

(Figura 3.22, esquerda).  Uma distância média bem menor foi atingida misturando-se 

fisicamente o catalisador 1.0Pt/Al2O3 e a zeólita USY com tamanho de partícula entre 

0,25-0,42 mm (Figura 3.22, centro). Por fim, o catalisador com a menor distância entre 

os dois tipos de sítios foi a zeólita USY impregnada com 1,0 wt% de platina (Figura 3.22, 

direita). 
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Figura 3.22 - Representação esquemática das diferentes configurações de leito utilizadas 
por Arribas, Concepción et al. 7 para estudar a influência da proximidade entre os sítios 
metálicos e ácidos de Brønsted. 

 

Fonte: Arribas, Concepción et al. 7 

Os resultados experimentais mostraram que o rendimento a sk-Isos e ROPs 

aumentam com a diminuição da distância entre os sítios metálicos e os sítios ácidos. O 

rendimento de ROPs para o melhor catalisador 1.0Pt/USY foi de 16%. Com relação a 

influência da razão !/� !':⁄  na reação de abertura de anel, vários catalisadores Pt/USY 

foram preparados com diferentes quantidades de platina variando entre 0,25 a 4wt%. Com 

o aumento da quantidade de platina, uma diminuição contínua do rendimento de decalina 

foi observado para conversões de tetralina maiores que 99%, com exceção do catalisador 

0.25Pt/USY que foi analisado a uma conversão de 94,8% de tetralina. Com o aumento da 

quantidade de platina também se observou o aumento dos ROPs atingindo o valor de 

21,2% para o catalisador 4.0Pt/USY.  Para os catalisadores com quantidades de platina 

acima de 2 wt%, os rendimentos a ROPs diminuíram gradativamente, depois de alcançar 

um máximo rendimento, devido a formação considerável de produtos leves de 

craqueamento e de desalquilação. Uma subsequente impregnação de 1wt% de irídio foi 

realizada no catalisador 1.0PtUSY, o que não resultou em um aumento no rendimento a 

ROPs comparado com o catalisador 2.0Pt/USY. O catalisador 1.0Ir/USY quase não 

apresentou atividade catalítica em relação as reações de abertura de anel nas condições 

reacionais estudadas. 

Arribas, Corma et al. 45 estudaram a reação de abertura de anel da tetralina na 

zeólita ITQ-21, que apresenta cavidades formadas por seis janelas cada uma composta 

por anéis de doze membros, ou seja, cavidades muito grandes. Esse estudo foi baseado na 

hipótese de que os produtos de hidrocraqueamento da tetralina teriam mais liberdade 

difusional na ITQ-21 que na zeólita faujasita, esta apresenta cavidades formadas por 

quatro janelas cada uma composta por anéis de doze membros.  Baseado nessa hipótese 

eles pensaram que os catalisadores provenientes da ITQ-21 seriam promissores para a 
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reação de abertura de anel. Preparou-se, então, o catalisador 1.0Pt/H-ITQ-21 para a 

hidroconversão da decalina a 3 MPa, !2 '( !2 7��8�$���⁄ = 10, WHSV = 2,5 h-1 e T = 250 – 

325°C. Comparou-se os resultados com os obtidos para os catalisadores 1.0Pt/USY e 

1.0Pt/H-Beta. Em convergência com as expectativas dos autores, os rendimentos a ROPs 

foram maiores para 1.0Pt/H-ITQ-21 a 300 °C, mas o rendimento máximo par esse 

catalisador foi de 20,1%. Tentativas para melhor o rendimento de ROPs foram realizadas 

baseando-se em diminuir a concentração de sítios ácidos de Brønsted por tratamentos 

com vapor de água, mas não se obteve sucesso. 

Ma, Yang et al. 49 investigaram a hidroconversão da tetralina sobre o catalisador 

0.5Pt/USY com diferentes concentrações de sítios ácidos de Brønsted a 250 °C, 4 MPa, !2 '( !2 7��8�$���⁄ = 12, e LHSV = 2 h-1. Utilizou-se adições de KNO3 por impregnação 

para diminuir sistematicamente a concentração de sítios ácidos de Brønsted. Enquanto o 

catalisador 0.5Pt/USY apresentou alta atividade catalítica e rendimento de 98% a 

produtos leves de hidrocraqueamento, esse rendimento diminui gradativamente com a 

adição de nitrato de potássio. O rendimento a ROPs passou por um máximo de 45,6% 

para o catalisador 0,5Pt/1,2K-USY. 

Arribas, Mahiques et al. 50 investigaram a reação de abertura de anel da tetralina 

e do 1-metilnaftaleno sobre catalisadores 1.0Pt/Beta com diferentes razões !"� !#$⁄  e 

tamanhos de cristal. Os dois reagentes apresentaram tendências similares. Observou-se 

que as temperaturas atribuídas aos máximos rendimentos de ROPs dependiam das 

propriedades da zeólita Beta. Essas temperaturas aumentavam com a diminuição da 

concentração dos sítios ácidos de Brønsted, indicando um menor rendimento aos produtos 

leves de craqueamento e menor atividade de desalquilação para os catalisadores com 

menor acidez de Brønsted. Os rendimentos a ROPs aumentaram com a diminuição da 

concentração dos sítios ácidos de Brønsted e do tamanho dos cristais. O último parâmetro 

analisado foi a performance do catalizador Pt/Beta, onde a zeólita beta passou por um 

tratamento de vaporização pós-síntese. Esse catalisador apresentou a melhor performance 

quanto ao rendimento de ROPs, que foi atribuído a uma melhor difusibilidade dos 

produtos da reação dos espaços vazios, gerados pelo tratamento com vapor, da zeólita 

para a fase gasosa, evitando-se, assim, reações secundárias. O catalisador 1.0Pt/Beta 

preparado com a zeólita beta tratada com vapor apresentou os melhores resultados quanto 

ao rendimento de ROPs a 1-metilnaftaleno (10%) e tetralina (26%). 
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Em um trabalho subsequente Arribas, Martínez et al. 51 investigou a influência da 

estrutura de zeólitas na atividade catalítica de reações de abertura de anel. Catalisadores 

1.0Pt/zeólitas com diferentes tamanhos médios de poro e diferentes tamanhos grandes de 

poro foram preparados e testados com os mesmos reagentes e sob as mesmas condições 

reacionais. Os resultados da Tabela 4.2 mostram claramente que a formação de produtos 

de abertura é favorecida em zeólitas de poro grande e em particular para as que têm poros 

tridimensionais formados por anéis de 12 membros, tais como as zeólitas beta e USY. 

Simulações de acoplamento molecular utilizando butil-ciclohexano e dietil-ciclohexano 

como moléculas representativas dos ROPs suportam a existência de limitações 

difusionais em zeólitas com anéis de 10 membros, levando-as a baixos rendimentos de 

ROPs. O baixo rendimento para o catalisador 1.0Pt/mordenita foi atribuído, além do que 

foi exposto no período anterior, ao acúmulo de material carbonáceo nos poros da zeólita, 

o que também levou a uma rápida desativação desse catalisador. Esses depósitos 

dificultam a difusão dos ROPs através dos poros unidimensionais da mordenita. Sob as 

condições reacionais estudadas os rendimentos máximos a ROPs foram 22% para 1.0/H-

Beta e 16% para 1.0Pt/USY. O catalisador 1.0Pt/USY gerou menos produtos leve de 

craqueamento (6%) que o catalisador 1.0/H-Beta (30%). O catalisador 1.0Pt/USY 

apresentou maior rendimento a ROPs (15%) quando o reagente foi o 1-metilnaftaleno 

(maior reagente) em comparação com o catalisador 1.0/H-Beta (8%). A diminuição da 

quantidade do alumínio de rede e o aumento da quantidade do alumínio extra-rede no 

catalisador 1.0Pt/USY resultou em um aumento do rendimento de ROPs de 17% para o 

1-metilnaftaleno a 300°C, MPa, e WHSV 44h-1. 46 

Liu, Meng et al. 52 estudou a influência de compostos de enxofre na reação de 

hidrogenação da tetralina sobre o catalizador 2.0Pd,0.5Pt/H-Y, utilizando a zeólita Y 

desaluminizada. Sob as condições reacionais de 280 °C, pressão total de 4 MPa, uma 

razão !2 '� !2 7��8�$���⁄  igual a 14,7 e WHSV igual a 16 h-1 obteve-se um rendimento de 

21,3% ROP. 

Mouli, Sundaramurthy et al. 53 investigaram a hidroconversão da decalina sobre 

catalisadores bimetálicos de Ir (0-1,5Pt wt%) e Pt (0-1,5 wt%) suportados em H-Zr-

MCM-41 sob as seguintes condições reacionais: temperatura variando de 300-400 °C, 

pressão total de 5 MPa e LHSV de 1,5 h-1. Observou-se um aumento do rendimento e 

seletividade a ROPs com o aumento da quantidade de Ir no catalisador de 0 até 1,5 wt%. 

O catalisador que apresentou melhores resultados quanto aos produtos de abertura de anel 

era composto por 1,5 wt% de Ir e 0,75 wt% de Pt. Esse catalisador apresentou rendimento 
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e seletividade máximos, 16% e 26%, respectivamente, a produtos de abertura, partindo 

da decalina a 350 °C. 

Alguns estudos foram realizados no que se refere ao método de incorporação do 

metal nos catalisadores e a sua influência na SRO da decalina. Platina e Rutênio foram 

incorporados na H-MCM-41 por meio de síntese in situ, intercâmbio iônico e 

impregnação.54; 55 Irídio foi incorporado na zeólita H-Beta impregnação e atômic layer 

deposition.56 Atômic layer deposition é uma técnica que envolve a deposição do metal, 

que a princípio está na fase gás na forma de algum precursor metálico, e este reage com 

alguns grupos do suporte, resultando em uma monocamada do metal sobre o suporte. As 

propriedades catalíticas dos catalisadores foram investigadas utilizando a SRO da 

decalina como uma reação teste.  Os resultados desses estudos devem ser tomados com 

certa criticidade, pois as quantidades metálicas variam muito entre si. Em suma, os 

resultados mostraram que o método de impregnação apresentava menores rendimentos 

aos produtos de abertura de anel da decalina. 

Similar a introdução de metais nobres em suportes ácidos, é a incorporação de �;�� nos mesmos suportes reduzindo tanto a quantidade, quanto a fortaleza dos sítios 

ácidos de Brønsted, mitigando a deposição de material carbonáceo e rápida desativação 

do catalisador.57; 58 �;�� e catalisadores �;�� suportados em zeólitas H-Y com 

diferentes razões !"� !#$⁄  e diferentes quantidades de �;�� foram investigados como 

catalisadores na reação de hidrogenação do naftaleno na fase vapor sob temperatura 

variando de 280-340 °C, pressão total de 3 MPa e !2 '( !2 ��<��$���⁄  igual a 30. O maior 

rendimento a ROPs foi de 39% para o catalisador com 5,0 wt% de  �;�� suportado em 

H-Y com !"� !#$⁄  = 15, porém a desativação desse catalisador foi severa. Os resultados 

mostraram também que rendimentos maiores para os isômeros da decalina foram obtidos 

com relação aos ROPs. �;��, NiMoS59; 60 e NiMoC61 suportados em zeólitas ácidas foram investigados 

na reação de abertura de anel da tetralina. Nos catalisadores com NiMoS maiores 

quantidades de compostos aromáticos foram obtidas em comparação com os catalisadores 

bifuncionais com metais nobres, especialmente com o aumento da acidez de Brønsted do 

suporte. O melhor resultado a ROPs (30,5 %) para os catalisadores NiMoS foi obtido 

quando suportado em H-Y a 310 °C e uma pressão total de 4,0 MPa. NiMoC suportado 

em H-Y resultou em um rendimento a ROPs de 33,7 % a 240 °C e 5,0 MPa. 
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Um resumo dos resultados obtidos para a abertura de anel de hidrocarbonetos 

bicíclicos está demonstrado na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Máximo rendimento a produtos de abertura de anel de hidrocarbonetos 
bicíclicos em catalisadores bifuncionais. 

Feed Catalisador T =>? @AB=C,DáE Ref. 

  (°C) �F=G� �%�  

Decalina 2,0Pt/H-Beta 250 2,0 30,2 44 

Decalina 2,0Pt/H-Y 250 2,0 27,2 44 

Decalina 2,0Pt/H-Mordenita 270 2,0 8,8 44 

Tetralina 1,0Pt/H-Y 325 2,0 15,0 6 

Tetralina 4,0Pt/USY 275 3,0 21,2 7 

Tetralina 1,0Pt/H-ITQ-21 300 3,0 20,1 45 

Tetralina 1,0Pt/USY 275 3,0 16,1 45 

Tetralina 1,0Pt/H-Beta 300 3,0 14,5 45 

Tetralina 0,5Pt/1,2K-USY 250 4,0 45,6 49 

Tetralina 1,0Pt/H-Beta 300 3,0 26,0 50 

Tetralina 1,0Pt/H-ZSM-5 300 3,0 0,9 51 

Tetralina 1,0Pt/H-MCM-22 300 3,0 4,6 51 

Tetralina 1,0Pt/H-Mordenita 275 3,0 6,8 51 

Tetralina 1,0Pt/H-Beta 250 3,0 22,4 51 

Tetralina 1,0Pt/USY 275 3,0 16,1 51 

Tetralina 2,0Pd,0,5Pt/H-Y 280 4,0 21,3 52 

Decalina 1,5Ir,0,75Pt/H-Zr-MCM-41 400 5,0 14,0 53 

Naftaleno 5,0Mo2C/H-Y 300 3,0 39,0a 57 

Tetralina NiMoS/H-Y 310 4,0 30,5 59 

Decalina NiMoC/H-Y 240 5,0 33,7 61 

Decalina 1,5Ir,0,75Pt/H-Y 220 5,0 31,7b 61 
a Rendimento a sK-Isos e ROPs 
b OCDs com um rendimento de 4%  

Em nenhum dos trabalhos revidados na literatura presentes na Tabela 3.4 

apresentam rendimento ou seletividade a OCDs. Mouli, Sundaramurthy et al. 53 

observaram o 3,5-dimetiloctano como um produto de abertura de anel da decalina, mas 

não chegaram a quantificar este produto.  Da mesma forma, Contreras, Ramírez et al. 62 

identificou decano como sendo um dos produtos de abertura de anel da tetralina sobre o 
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catalisador híbrido Pt/MFI-SBA-15. Até o ano de 2009, apenas um trabalho mostrou 

rendimento e seletividade a OCDs.61 Os autores investigaram a reação de abertura de anel 

da decalina  sobre os catalisadores Pt,Ir/H-Y e Pt,Ir/H-Beta a uma pressão total de 5 MPa. 

Seletividade e rendimento a OCDs de 5 % e 4 %, respectivamente, foram observados a 

220 °C para o catalisador 1.5Ir,0,75Pt/H-Y com uma razão !"� !#$⁄  de 13,5. 

Até meados de 2009, a falta de informação sobre a formação e identificação dos 

OCDs nas reações de abertura de anel de hidrocarbonetos cíclicos era uma lacuna a ser 

preenchida. Até esse ano (2009), alcançou-se rendimentos a produtos de abertura de anel 

de 46%. Há alguns trabalhos que reportaram rendimentos a OCDs para a abertura de anel 

do butil-ciclohexano e pentil-ciclohexano sobre catalisadores bifuncionais de até 47%.2; 

63 Uma grande variedade de catalisadores foi testada em reações de abertura de anel de 

hidrocarbonetos bicíclicos com 10 átomos de carbono e a formação dos OCDs não foi 

mencionada. Isso se deve ao fato de que a reação de abertura de hidrocarbonetos bicíclicos 

com 10 átomos de carbono é bem mais complexa que a de hidrocarbonetos de 1 anel, ou 

há problemas com a identificação dos picos referentes aos OCDs. 

Catalisadores monofuncionais ácidos, basicamente zeólitas, não são catalisadores 

ideais para a reação de hidrodeciclização de compostos naftênicos e aromáticos. Esses 

catalisadores apresentam rápida desativação e formam alquilbenzenos, os quais 

apresentam menores índices de cetano (IC) que os seus correspondentes saturados 

alquilnaftenos.  Além disso, o rendimento a ROPs é baixo, forma-se muitos 

hidrocarbonetos indesejados com menos de 10 átomos de carbono, mesmo em taxas de 

conversões moderadas. Estudos realizados com catalisadores em diferentes configurações 

de leito fixo 7 mostram que os sítios metálicos e os sítios ácidos do catalisador bifuncional 

devem estar o mais próximo possível um do outro, preferencialmente dentro dos poros 

das zeólitas. A razão !����$ !':⁄  exerce uma forte influência no rendimento dos produtos 

de abertura de anel, por isso deve ser otimizada para obter-se bons rendimentos aos 

produtos de abertura. Além disso, a concentração e a fortaleza dos sítios ácidos de 

Brønsted devem ser otimizadas. Zeólitas de tamanho de poro grande, tais como Y e Beta 

com estrutura de poro tridimensional são favoráveis a formação de produtos de abertura 

de anel. 

3.5 ABERTURA DE ANEL EM CATALISADORES METÁLICOS 

O grupo de pesquisa liderado por Ulf Nylén estudou a hidroconversão do indano a 

pressão atmosférica e a pressão de 4 MPa sobre catalisadores metálicos suportados em 
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zeólita boemita, γ-Al2O3 e CeO2.64; 65; 66 Os catalisadores empregados eram de platina, ou 

irídio e em alguns catalisadores utilizou-se os dois metais combinados produzindo 

catalisadores bimetálicos. A 325 °C e a pressão atmosférica a primeira etapa reacional 

observada foi a abertura do anel de 5 membros do indano a 2-etiltolueno e n-

propilbenzeno (Figura 3.23). Reações consecutivas de craqueamento levam a formação 

de o-xileno e tolueno como produtos principais. Em pressão atmosférica, observou-se 

uma rápida desativação dos catalisadores, especialmente para os que tinham altas 

quantidades de platina. Nas condições de altas pressões de hidrogênio, 4 MPa, a 

desativação dos catalisadores foi significantemente reduzida. A primeira etapa reacional 

observada para o catalisador 1.5Ir,0.5Pt/boemita foi a completa saturação do indano a 

perhydroindan com um rendimento de 95% a 300% (Figura 3.23). Em altas temperaturas 

o anel de cinco membros é aberto e os produtos de abertura de anel 1-metil-2-

etilciclohexano e n-propilciclohexano são observados com rendimento de 33%. 

Simultaneamente, quantidades consideráveis de produtos de desidrogenação são 

formados, tais como indano e indeno. 

Figura 3.23 - Esquema reacional do indano sobre os catalisadores monofuncionais a base 
de platina e irídio. 

 

Fonte: Nylén, Delgado et al. 64 

A hidroconversão do indano a pressão atmosférica sobre o catalisador 

1.9Ir,0.1Pt/CeO2 resultou em um rendimento a produtos de abertura de anel de 45,6%. 

Esse mesmo catalisador foi utilizado na conversão de tetralina a 4 MPa.65 Assim como o 

indano, na conversão da tetralina a primeira etapa observada foi a formação de cis- e 

trans- decalina com um rendimento de 98%. Essa alta conversão aos 2 isômeros da 

decalina foi observada para uma grande faixa de temperatura ca. 160 até 300°C. Em altas 

temperaturas, produtos de abertura de anel são formados, naftaleno, produto de 



65 
 

 
 

desidrogenação, e altos rendimentos a produtos de hidrocraqueamento, que são 

indesejados, foram formados. O catalisador 1.9Ir,0.1Pt/CeO2 foi o catalisador mais 

promissor desse trabalho produzindo um total rendimento a ROPs de 6%. 

Tabela 3.5 - Reação de abertura de anel de compostos naftênicos bicíclicos sobre o 
catalisador 0.9Ir/Al2O3 a uma pressão de 3,5 MPa. Adaptado da referência 

Feed T LHSV X SROPs SOCAs 

 (°C) (h-1) (%) (%) (%) 

 

275 1,6 4,4 91 Traços 

Decalina      

 

275 1,6 68 82 Traços 

Perhydroindan      

 

225 1,6 81 74 26 

Biciclo[3.3.0]octano 225 0,8 99 17 83 

Fonte: Mcvicker, Daage et al. 3 

Resultados e conclusões similares foram obtidos por Mcvicker, Daage et al. 3. 

Eles investigaram a hidroconversão do biciclo[3.3.0]octano, perhydroindan e declina  

sobre o catalisador 0.9Ir/Al2O3.  Enquanto a hidroconversão do biciclo[3.3.0]octano, 

hidrocarboneto com dois anéis de 5 membros, apresentou alta conversão a 225 °C 

associada a altas seletividades, entre 26 e 83%, aos open-chain alkanes (OCAs) com o 

mesmo número de átomos de carbono do reagente, neste caso open-chain octanes 

(OCOs); a decalina, hidrocarboneto com dois anéis de 6 membros, apresentou quase 

nenhuma conversão a 275 °C e somente alguns traços de open-chain decanes (OCDs) – 

ver Tabela 3.5. Os autores explicaram essa drástica diferença com base na velocidade de 

reação de abertura de anéis de cinco membros e seis membros. A Figura 3.24 mostra o 

esquema da reação de abertura de anel de seis membros. A isomerização sem ramificação 

adicional a etil-ciclohexano é a desejada, pois a presença de um anel de cinco membros 

com somente uma ramificação apresenta maior taxa de abertura de anel. Além disso, 

open-chain heptnes com menos ramificações são obtidos, os quais apresentam maiores 
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índices de cetano. A isomerização com ramificação adicional do metil-ciclohexano para 

dimetil-ciclohexano é indesejada, pois a taxa reacional da abertura de anel é menor e os 

open-chain heptnes obtidos por esse caminho são mais ramificados, implicando em 

menores índices de cetano. 

Figura 3.24 - Diferentes velocidades reacionais para anéis de cinco e seis membros. 

 

Fonte: Mcvicker, Daage et al. 3 

Partindo da decalina como molécula modelo, uma rota promissora pode ser utilizar 

um catalisador metálico combinado com uma função ácida moderada o que possibilitaria 

a isomerização do anel de seis membros a um anel de cinco membros, previamente a 

reação de abertura do anel. Essa ideia foi aplicada com sucesso na reação de abertura de 

anel do metil-ciclohexano. Ao se adicionar um catalisador com potencial de isomerização 

(Pt/USY) a um catalisador típico de abertura de anel (Ir/Al2O3), um aumento significativo 

aos produtos de abertura de anel pôde ser observado para a reação com o metil-

ciclohexano e butil-ciclohexano.3 Um ajuste muito bem feito das funções ácidas de 

Brønsted e dos sítios metálicos é uma condição sine qua non no preparo de catalisadores 

de sucesso para as reações de abertura de anel de compostos naftênicos e aromáticos. No 

caso do metil-ciclohexano, se for adicionado alta quantidade de Pt/USY comparado ao 

Ir/Al2O3 diminui-se o rendimento a produtos de abertura devido a aumentar, 

consideravelmente, o número de ramificações no ciclopentano; além disso, há a formação 

de muitos produtos de hidrocraqueamento com menos de sete átomos de carbono. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

No capítulo 4, será apresentado o procedimento experimental incluindo as 

técnicas de caracterização e o sistema reacional utilizados nesse projeto de doutorado. 

4.1 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO  

4.1.1 Espectroscopia de emissão atômica por acoplamento de plasma induzido 

(ICP-OES) 

Por meio da técnica de emissão atômica por acoplamento de plasma induzido é 

possível determinar quantitativamente a maioria dos elementos da tabela periódica, 

inclusive em concentrações muito baixas. É uma técnica de análise química instrumental 

que faz uso de uma fonte de excitação de plasma de argônio à alta temperatura (7000 - 10 

000 K) para produzir, em uma amostra introduzida sob forma de neblina no centro do 

plasma, átomos excitados que emitem radiação em comprimentos de onda na faixa de 125 

a 950 nm, característicos dos elementos nela presentes. 

As radiações emitidas, após conveniente separação de seus comprimentos de onda 

por sistemas ópticos, têm suas intensidades respectivas medidas por meios de detectores 

de radiação específicos (foto multiplicadoras – PMT - ou detectores de estado sólido - 

CCD ou CID) e correlacionadas às concentrações correspondentes através de curvas de 

calibração obtidas pela medição prévia de Padrões Certificados de Referência (CRM - 

Certificate Reference Material). 

As quantidades de platina (Pt), sódio (Na), silício (Si) e alumínio (Al) dos suportes 

e dos catalisadores foram determinados utilizando o espectrômetro modelo Varian 715-

ES, após dissolução dos sólidos em uma solução de ácidos HNO3:HF: HCl na seguinte 

proporção 1:1:3, respectivamente. 

4.1.2 Difração de raios X (DRX) 

A técnica de difração de raios X é uma técnica usada para determinar a estrutura 

atômica e molecular de um cristal, na qual os átomos cristalinos fazem com que um feixe 

de raios X incidente difrate em muitas direções específicas. Medindo os ângulos e as 

intensidades dos feixes difratados, um cristalógrafo pode produzir uma imagem 

tridimensional da densidade de elétrons dentro do cristal. A partir desta densidade de 

elétrons, as posições médias dos átomos no cristal podem ser determinadas, bem como 

suas ligações químicas, sua desordem e várias outras informações. Cada material possui 
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um padrão específico de difração, funcionando como uma impressão digital daquele 

material. 

Esta técnica se baseia na dispersão elástica dos fótons de um feixe monocromático 

de raios X ao incidir sobre um sólido. A difração é produzida em função das interferências 

construtivas correspondentes a cristalinidade da amostra. Assim, segundo a lei de Bragg, 

observa-se as reflexões dos feixes incidentes que se encontram em fase produzindo as 

interferências construtivas - Equação (4.1). !I = 2J�KL$�MN!O (4.1) 

Onde, n é a ordem da difração, sendo um número inteiro maior ou igual a um, γ é 

o comprimento de onda de raios X, d é a distância da rede cristalina com índices de Miller 

(hkl) e θ é o ângulo de incidência do feixe de raios X sobre a amostra.  

Utilizou-se a DRX para calcular as diferentes cristalinidades dos suportes e 

catalisadores, utilizando como material de referência a zeólita comercial de partida USY 

(CBV760), considerando que esta tenha cristalinidade de 100%. A cristalinidade é 

calculada medindo-se a área das reflexões a 2θ = 20° e 2θ = 24°. Também, determinou-

se a constante (tamanho) de célula unitária (*P) da zeólita Y, devido a sua simetria cúbica, 

de acordo com a norma ASTM D-394-80. 

As medidas de DRX foram realizadas em um difratômetro de raios X do tipo 

CUBIX Philips X’Pert, equipado com um detector PANanalytical X’Celerator. O 

material analisado foi finamente triturado, homogeneizado (difração de raios X em pó), 

em geometria de Bragg-Bretano. Utilizou-se uma fonte de radiação Kα de cobre (λ1 = 

0,15406 nm, λ2 = 0,15444 nm, I2/I1 = 0,5) e uma voltangem e intensidade de tudo de 45 

kV e 40 mA, respectivamente. As medidas foram feitas em um range de 2θ de 2 – 90° e 

incrementos de 0,040°. 

Cálculo da relação Si/Al 

A relação Si/Al de rede pode ser calculada a partir da constante de célula unitária 

(*P). A mudança na composição química da zeólita provoca um deslocamento das 

reflexões (picos) de difração devido aos diferentes comprimentos de ligação Si-O (0,164 

nm) e Al-O (0,177 nm). Dessa forma, uma diminuição na quantidade de alumínio da 

zeólita provoca uma contração da célula unitária, ocasionando um deslocamento dos 

picos de difração a maiores ângulos.67 
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A correlação de Fichtner-Schimttler67 permite obter o número de alumínio em 

rede para as zeólitas com estrutura do tipo faujasita e relação Si/Al > 3 a partir do valor 

de (*P), segundo a Equação (4.2). 

Q#$ = *P − 24,2330,00889  (4.2) 

Onde o valor de �*P� vem dado em Å 

Dessa forma, a partir do número de alumínio por célula unitária (NAl), obtém-se a 

relação Si/Al de rede. Sabendo-se que há 192 átomos por célula unitária entre Si e Al 

(Equação (4.3). 

 ��	 = 192Q#$ − 1 (4.3) 

Com o valor da relação Si/Al de rede, junto com a relação Si/Al total, calculado 

por análise química, é possível calcular o número de alumínio extra-rede da zeólita 

faujasita. 

4.1.3 Adsorção/dessorção de nitrogênio 

As zeólitas se caracterizam por serem materiais fundamentalmente microporosos 

com uma alta superfície específica. As propriedades texturais das zeólitas e dos 

catalisadores baseados em suportes zeolíticos devem ser bem conhecidas, pois os 

processos catalíticos envolvendo esses materiais dependem da sua área acessível aos 

reagentes. 

A partir das isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio a baixa temperatura (-

196 °C), pode-se determinar a área específica, volume de poro, distribuição do volume 

de poro dos sólidos porosos, aplicando diferentes modelos matemáticos. 

Neste trabalho, determinou-se a área específica de acordo com o modelo de 

Brunauer, Emmet e Teller (BET), que se baseia nas seguintes hipóteses68 

i. A superfície do adsorvente é uniforme e não porosa; 

ii. As moléculas do gás se adsorvem em camadas sucessivas, completas ou 

não, e desconsidera-se a interação entre moléculas vizinhas. 

Assim, o modelo BET é descrito segundo a Equação (4.4). &W�& − &P� = 1W�� + �� − 1�&W��&P  (4.4) 

Onde, P é a pressão de equilíbrio; P0 é a pressão de saturação; V é o volume de 

gás adsorvido por grama de adsorvente a pressão de equilíbrio; Vm é o volume de gás para 
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preencher uma monocamada; e C é uma constante relacionada com o coeficiente de 

equilíbrio de adsorção. 

A partir dos dados experimentais, plota-se o gráfico de P/V(P-P0) por P/P0, 

obtendo-se uma reta, que a partir dela se extrai o valor de C (coeficiente angular) e o valor 

de Vm (coeficiente linear). Uma vez obtido o volume correspondente a monocamada 

(Vm), com a equação dos gases ideais, determina-se o número de moléculas adsorvidas 

por grama de adsorvente (Xm) – Equação (4.5). 

&W� = X��YQ#  (4.5) 

Onde, R é a constante universal dos gases ideais, T é a temperatura e NA a 

constante de Avogadro. 

Finalmente a determinação da área superficial especifica é obtida, conhecendo-se 

a área ocupada por cada molécula de adsorvida (Am), a qual é de 16,4.10-20 m2 a 

temperatura do nitrogênio líquido e o número de moléculas adsorvidas (Xm), segundo a 

Equação (4.6). Z[7 = ��X� (4.6) 

Para determinar a área superficial e o volume de microporo, usa-se o método da 

curva t-plot, desenvolvida por De Boer, Lippens et al. 69 a partir dos dados de adsorção 

de nitrogênio. Plotando-se o volume de nitrogênio adsorvido versus o parâmetro t, que 

representa a espessura estatística/calculada da monocamada adsorvida na superfície não 

porosa a uma determinada pressão relativa. O valor do parâmetro t em Å é calculado a 

partir da equação de Jura e Harkins 70 – Equação (4.7). 

\]Å_ = ` 13,990,034 − log d &&Pef
P,g

 (4.7) 

Ao representar o volume de nitrogênio adsorvido frente ao parâmetro t, obtém-se 

uma reta, onde o seu coeficiente linear representa o volume de microporo do material. O 

valor da área não associada aos microporos (área externa) é dado pelo coeficiente angular 

da reta. Dessa forma, a diferença entre a área superficial crítica (BET) e a área externa, é 

a área associada aos microporos. 

 As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a -196 °C foram realizadas em 

um equipamento Micrometrics ASAP-2000. Antes de realizar as medidas, as amostras 

foram secadas a 400 °C e sob vácuo durante toda à noite (overnight). 
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4.1.4 Quimissorção de hidrogênio  

Pela quimissorção de hidrogênio mediu-se a dispersão e área metálica, diâmetro 

médio de partícula e a área metálica superficial ativa (Active Metal Surface Area – 

AMSA) dos catalisadores. As medidas foram realizadas em um equipamento do tipo 

Quantachrome Autosorb-1C. 

Previamente a adsorção, as amostras foram reduzidas in situ seguindo o mesmo 

protocolo utilizado para a redução dos catalisadores nos ensaios catalíticos. Em seguida, 

faz-se a desgaseificação a uma pressão de 1333 Pascal durante 2 horas a 400 °C, depois 

esfria-se a 35 °C. Adsorve-se, então, o hidrogênio e mede-se a primeira isoterma de 

adsorção (hidrogênio total adsorvido). Em sequência, evacua-se o gás a 35 °C e mede-se 

a segunda isoterma de adsorção (hidrogênio fisissorvido). Finalmente, pela diferença 

entre essas duas isotermas, obtém-se a quantidade de hidrogênio fortemente adsorvido 

(hidrogênio quimissorvido). O range de pressão empregado foi de 5 a 110 kPa. 

Para obter a dispersão metálica, assume-se que cada átomo de metal quimissorve um 

átomo de hidrogênio e, consequentemente, sabendo-se o valor de hidrogênio 

quimissorvido se pode calcular a quantidade de metal acessível. A dispersão metálica é a 

porcentagem do metal ativo disponível para interagir com os átomos de hidrogênio em 

relação a quantidade total de metal – Equação (4.8). 

h = h�Q�i[��j 100 (4.8) 

Onde D é a dispersão metálica (%); Nm é a quantidade de hidrogênio 

quimissorvido por grama de amostra (mol/g); FE é o fator de adsorção estequiométrica 

(Pt/H=1); M é a massa atômica do metal (g/mol); e CM é a quantidade de metal no 

catalisador (wt% -porcentagem em peso). 

Assumindo que as partículas do metal têm morfologia esférica, pode-se 

determinar o diâmetro médio das partículas metálicas71 – Equação (4.9). 

J = 6 �j�k100 (4.9) 

Onde A é a superfície metálica total ativa para interagir com o hidrogênio e Z é a 

– Equação (4.10) – densidade metálica (g/cm3). � = Q#Q�i[�� (4.10) 

Sendo NA o número de Avogadro e Am a seção de um átomo de metal nobre 

(m2/átomo). 
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4.1.5 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e 

com adsorção de piridina. 

A espectroscopia de infravermelho estuda a interação entre a matéria e sua 

interação com a radiação compreendida na faixa do infravermelho. Essa técnica, 

proporciona informações estruturais, superficiais e relativa as características ácido-base 

dos materiais sólidos estudados. Se baseia no fato de que as ligações químicas das 

substâncias apresentam frequências de vibração específicas, correspondentes aos níveis 

de energia molecular. Na fase sólida as moléculas perdem sua capacidade de rotacionar, 

detectando-se os espectros de infravermelho por suas transições vibracionais.  

A técnica FTIR determina a frequência em que diferentes grupos funcionais 

apresentam bandas de adsorção no espectro do infravermelho, sendo possível a 

identificação das espécies químicas que formam a amostra. Além disso, a partir da 

intensidade dessas bandas pode-se determinar a concentração de determinadas espécies 

na amostra, sempre que se conheça as respectivas absortividades molares. 

Acoplando a técnica de FTIR à adsorção/dessorção de piridina, como molécula sonda, 

determinou-se o número e distribuição dos centros ácidos de Brønsted e Lewis. A zona 

do espectro onde aparece as bandas referentes as vibrações das moléculas orgânicas 

adsorvidas na estrutura da zeólita correspondem a zona entre 1300-2500 cm-1. A 

densidade e distribuição dos centros ácidos de Brønsted e Lewis correspondem as bandas 

presentes em 1545 cm-1 e 1450 cm-1, respectivamente. A quantidade de piridina adsorvida 

em cada tipo de centro ácido foi determinada pela intensidade de cada tipo de banda, 

levando-se em consideração o diâmetro e massa das pastilhas contendo a amostra e a 

absortividade molar de acordo com  

As análises foram realizadas no equipamento Nicolet 710 FTIR, usando-se 

pastilhas auto consistentes de 10 mg/cm2, desidratadas durante 12 horas a 400 °C e vácuo 

dinâmico de 13,1 mbar, em células de fluoreto de cálcio com presença de orifícios. Uma 

vez realizado o experimento, a amostra foi esfriada a temperatura ambiente e realizou-se 

a medida do espectro de infravermelho original a temperatura ambiente na região 

correspondente a zona de 300 – 4000 cm-1, que compreende a ligação O-H. Para realizar 

as análises de adsorção/dessorção de piridina, introduziu-se, esta, na célula a uma pressão 

de 6,7 mbar até alcançar o equilíbrio a temperatura ambiente. Logo em seguida, gerou-se 

vácuo para retirar a piridina e tratou-se a amostra a 250, 350 e 400 °C para a dessorção 



73 
 

 
 

da piridina, registrando o espectro de infravermelho depois de cada etapa de dessorção na 

zona de vibração da piridina com a zeólita (1300-2500 cm-1). 

4.1.6 Microscopia eletrônica de transmissão (Transmission Electron Microscopy – 

TEM) 

As análises de TEM para os catalisadores Pt-NaUSY foram realizadas em um 

microscópio do tipo JOEL 2100F, operando a 200 kV, tanto em TEM como em scanning-

transmission modes – STEM. As amostras foram preparadas colocando-as em CH2Cl2, 

aplicando ultrassom por 5 minutos, depois deposita-se uma gota sobre um suporte em 

grade de cobre revestido por carbono-holey (300 mesh). As imagens de STEM foram 

feitas utilizando-se um detector de campo escuro anular de alto ângulo (high-angle 

annular dark-field detector – HAADF), o qual permite imagens com contraste - Z. A 

distribuição das nanopartículas de platina foi obtida levando-se em consideração mais de 

500 partículas. 

4.2 SISTEMA REACIONAL  

4.2.1 Descrição do equipamento  

A reação catalítica seletiva de abertura de anéis da decalina foi realizada em um 

reator de leito fixo. No sistema reacional apresentado na Figura 4.1, percebe-se que há 

quatro zonas diferentes: a de (i) alimentação, (ii) reação, (iii) análise de produtos da 

reação e (iv) recolhimento de líquido reacional. 
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Figura 4.1- Esquema do reator utilizado nos ensaios catalíticos. 

 

A zona de alimentação é composta por duas linhas de gás (hidrogênio e 

nitrogênio), o depósito da decalina e a bomba de alimentação da decalina. Os gases são 

provenientes de cilindros de gases conectados por uma linha de alta pressão a seus 

respectivos medidores de vazão de gás. Na sequência, há uma válvula de segurança (3) 

tarada a 60 bar e conectada diretamente a atmosfera (off-gas), em caso de uma subida de 

pressão inesperada. O depósito da decalina está conectado tanto a bomba de alimentação 

quanto a linha de gás nitrogênio de baixa pressão (4) para ser pressurizado. O hidrogênio 

e a decalina são os reagentes da reação estudada. O nitrogênio é inerte a reação estudada, 

por isso foi utilizado para pressurizar o depósito de decalina, e para fazer o teste de 

estanqueidade do reator i.e., comprovar se não há fuga de fluidos no reator todas as vezes 

que o reator for carregado com um novo catalisador. 

O reator de leito fixo, as resistências e a linha de bypass compõe a zona de reação. 

O reator é constituído de aço inoxidável 316 de 0,9 cm de diâmetro interior e 44,2 cm de 

altura. A 12,2 cm da base inferior do reator põe-se uma lã de quartzo de 1 cm sobre a qual 

se se deposita o catalisador. Duas resistências de 8,5 cm, cada uma, regulam a temperatura 

do reator. No centro do reator insere-se uma vara metálica de 24 cm com três termopares 

controladores de temperatura PID – viz., um na parte superior, outro na parte inferior e 
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outro ao centro, que medem as temperaturas referentes a resistência superior, a resistência 

inferior e ao centro do reator, respectivamente. A linha de bypass é utilizada quando não 

se deseja passar os gases e a decalina pelo reator. Tanto na parte superior, quanto na parte 

inferior a linha que vai para o catalisador e a linha que vai para o bypass são conectadas 

por válvulas de três vias; na parte inferior após a válvula de três vias a uma válvula 

reguladora de pressão (Swagelok). Antes da válvula superior de três vias, há uma válvula 

(3) que leva a off-gas, em caso de não querer que os produtos da reação não passem pelo 

cromatógrafo.  

Logo em seguida, encontra-se a zona de análise de produtos da reação, na qual os 

produtos da reação na forma gasosa seguem para o cromatógrafo gasoso. Para assegurar 

que não há condensação dos produtos da reação, toda a linha após o reator até chegar ao 

cromatógrafo é revestido por mantas aquecedoras a 180 °C (esta região está destacada em 

vermelho na Figura 4.1. Em cada uma das mantas há um termopar que está associado a 

um controlador de temperatura PID. A válvula (7) é do tipo agulhada, quando totalmente 

fechada não passa nada de gases – i.e., é muito eficiente e é fechada quando se quer 

comprovar fugas no sistema reacional. 

Finalmente, depois do cromatógrafo encontra-se o depósito de recolhimento dos 

produtos da reação na forma líquida.  Este depósito é conectado a um sistema de 

refrigeração que mantém a temperatura a -6,2 °C com o objetivo de condensar todos os 

produtos da reação e armazena-los na forma líquida para posterior analise e identificação 

por cromatografia 3D. 

4.2.2 Descrição dos experimentos catalíticos 

O experimento pode ser dividido em quatro etapas: (i) carregar o reator, (ii) 

reduzir o catalisador, (iii) ensaio catalítico e, por último, (iv) finalização do experimento. 

4.2.2.1 Carregar o reator 

O reator é carregado com o catalisador previamente pastilhado, moído, peneirado 

e diluído com carbeto de silício (SiC). Em primeiro lugar, o catalisador há de ter um 

tamanho de partícula, tal que a reação seja controlada pela cinética e pela difusão interna, 

i.e., a reação não deve ser controlada pela transferência de matéria. Por esse motivo, se 

realizou um estudo preliminar mediante o qual se comprovou que o tamanho de partícula 

adequado para que não se produzam esses fenômenos indesejados está compreendido 

entre 0,25 e 0,425 mm.  
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Uma vez peneirado o catalisador ao tamanho de partícula adequado (entre 025 e 

0,425 mm), este é diluído com carbeto de silício, com tamanho de partícula entre 0,6 e 

0,8 mm, até atingir um volume de 6,5 mL com o objetivo de evitar gradientes de 

temperatura ao longo do leito catalítico. A mistura de catalisador e carbeto de silício deve 

ser bem homogênea para que o leito catalítico seja formado por uma distribuição 

adequada de catalisador e material inerte. Por esse motivo, se divide a carga de catalisador 

e diluente em duas partes iguais, os quais são misturados previamente, logo em seguida, 

se carrega uma parte e depois a outra, facilitando, assim, a homogeneização. 

Para se carregar o catalisador no reator, previamente, deposita-se uma lã de 

quartzo de 1 cm de espessura. Logo em seguida, insere-se a vareta com os termopares e 

deposita a mistura catalisador/carbeto de silício pela parte superior que ocupará o anular 

compreendido entre a vareta e a parte interna do reator.  

Depois de carregar o reator, comprova-se a ausência de fugas no sistema reacional. 

Para isso, fecha-se a válvula agulhada (7), abre-se a válvula de nitrogênio de alta pressão 

(1) e gira-se a válvula de três vias direcionando o nitrogênio para passar pelo reator até 

atingir uma pressão de 10 bares superior a pressão utilizada na reação. Quando se atinge 

a pressão desejada, fecha-se a alimentação de nitrogênio e se mantém o sistema nessas 

condições por trinta minutos. Se a pressão se mantém constante, o sistema está estancado 

e não há fugas, pode-se começar a fazer a redução do catalisador. Por outro lado, se a 

pressão não se mantém, deve-se localizar onde há a fuga (i.e., vazamento de fluído) e 

solucionar o problema.  

4.2.2.2 Ativação da função metálica do catalisador (redução) 

Após comprovar fugas no sistema reacional, realiza-se a ativação da função 

metálica do catalisador. Para isso, os catalisadores foram reduzidos com um fluxo de 

hidrogênio de 200 mL/min, a 400 °C, durante 2 horas, a pressão atmosférica, utilizando 

uma rampa de aquecimento de 1 °C/min. Experimentos de redução a temperatura 

programada43 indicam que em todos os catalisadores bifuncionais a platina se reduz por 

completo a uma temperatura ≤ 400 °C. Dessa forma, assegura-se a completa redução da 

platina em sua forma metálica, espécie ativa para a reação de abertura de anel de 

compostos naftênicos. 
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4.2.2.3 Ensaio catalítico 

Uma vez realizada a redução, diminui-se a temperatura até atingir a temperatura 

de reação, ajusta-se o fluxo de hidrogênio até obter-se a relação hidrogênio/decalina 

desejada e aumenta-se a pressão até chegar à pressão da reação. Uma vez que o sistema 

atinja as condições de reação e esteja estável, se pressuriza o depósito da decalina com 

nitrogênio e começa a alimentar o reator com decalina. Depois de uma hora de 

alimentação, começa-se a analisar os produtos da reação no cromatógrafo acoplado ao 

sistema reacional.  

Em todos os ensaios a pressão de reação no reator foi de 35 bar, com uma razão 

molar de hidrogênio/decalina igual a 100. Variou-se a temperatura entre 260 °C e 380 °C, 

a quantidade de catalisador utilizada foi de 0,5g a 1g dependendo da velocidade espacial 

utilizada (3,23h-1 ou 0,44h-1, respectivamente). Em cada experimento foi mantida as 

condições de reação durante 10 a 12 horas e durante esse período anualizou-se os produtos 

da reação pelo cromatógrafo acoplado ao sistema reacional a cada hora. 

Os produtos líquidos da reação foram condensados, armazenados no depósito de 

recolhimento de líquido que fica logo após o cromatógrafo e coletados ao final de cada 

dia de experimento para sua posterior análise no cromatógrafo de massas e cromatógrafo 

de gases bidimensional.  

4.2.2.4 Finalização do ensaio  

Para finalizar o experimento, encerra-se a alimentação da decalina e deixa-se o 

sistema reacional sob as mesmas condições de temperatura, pressão e fluxo de hidrogênio 

que se utilizou durante a reação. Logo em seguida, recolhe-se o líquido condensado da 

reação, no depósito de recolhimento de líquidos, pesa-se e guarda-se em frasco de vidro 

(vial) fechado e o põe em um refrigerador a - 8 °C. Depois, diminui-se a temperatura a 

100 °C, a pressão a 10 bar e mantêm-se o fluxo de hidrogênio. Uma vez alcançada estas 

condições, volta-se a extrair líquidos do depósito sob os mesmos procedimentos 

anteriores. Finalmente, baixa-se o fluxo de hidrogênio a 40 mL/min e deixa-se o sistema 

a 100°C, 10 bar de pressão e fluxo de hidrogênio de 20 mL/min por toda a noite. 

No dia seguinte, aumenta-se a temperatura para a desejada naquele dia, pressão e 

fluxo de hidrogênio e, uma vez atingida as condições, inicia-se a alimentação da decalina 

e começa-se a reação que durará de 10-12 horas da mesma forma que foi descrito 

anteriormente. Ao final de todos os dias de experimento em diversas temperaturas 

diferentes, volta-se a fazer reação com a temperatura do primeiro dia de reação, quando 
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o catalisador estava fresco, para comprovar se os resultados são reprodutíveis. Seguindo 

esse protocola, constatou-se que não houve desativação dos catalisadores estudados sob 

as condições reacionais empregadas por diversos dias. 

4.1 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DE REAÇÃO  

4.1.1 Cromatografia gasosa unidimensional 

A cromatografia gasosa permite analisar qualitativamente e quantitativamente os 

componentes da amostra analisada. A análise quantitativa foi realizada mediante a injeção 

direta dos produtos da reação em um cromatógrafo gasoso Bruker 450-GC. Esse 

cromatógrafo dispõe de uma coluna capilar (BR-1 FS, 50m x 0,25mm x 0,5 μm) uma 

válvula automática de injeção de amostra e um detector de ionização de chama (FID). As 

condições de operação do cromatógrafo são as seguintes: 

• Gás portador: hélio. 

• Pressão de hélio no começo da coluna: 43,5 psi. 

• Temperatura de injeção: 280 °C. 

• Temperatura do detector: 300 °C. 

• Fluxo de ar (FID): 300 mL/min. 

• Fluxo de gás auxiliar (hélio)(FID): 25 mL/min. 

• Fluxo de hidrogênio (FID): 30 mL/min 

Na Figura 4.2, detalha-se o programa de temperaturas da coluna utilizado tanto 

para a análise de produtos da reação líquido, quanto para a análise de produtos gasoso. 

Figura 4.2 - Programa de temperaturas da coluna do cromatógrafo gasoso utilizado na 
análise dos produtos da reação de abertura de anel da decalina. 
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A identificação de alguns produtos da reação foi realizada comparando seus 

tempos de retenção com o de diferentes padrões que contém essas substâncias. Sabendo-

se que há poucos isômeros do n-decano disponíveis comercialmente e que os produtos 

parafínicos resultante da abertura seletiva de compostos de anéis naftênicos são os mais 

interessantes com relação ao número de cetano, preparou-se uma mistura de iso-alcanos-

C10 por meio da isomerização do n-decano em um reator de leito fixo a 35 bar de pressão, 

temperatura variando de 260 – 380 °C, com uma razão hidrogênio/decalina igual a 10 e 

velocidade espacial de 3h-1, utilizando um catalisador Pt/USY (1 wt% de platina sobre a 

zeólita USY comercial CBV760 de razão Si/Al igual a 30). A identificação de todos os 

isômeros do decano se deu por espectrometria de massa. Essa mistura de isômeros foi 

coinjetada, juntamente, com os produtos de abertura de anel da decalina, recolhidos no 

recipiente de condensação de líquidos do sistema reacional, em um cromatógrafo Bruker. 

A conversão da decalina em catalisadores bifuncionais Pt/USY resultou em uma 

mistura complexa de hidrocarbonetos, com mais de 200 produtos, assim como já havia 

sido reportado por outros autores na literatura.72; 73; 74; 75 Como se observa na Figura 4.3, 

a maior parte dos produtos da reação têm dez átomos de carbono, são produtos de 

polaridades similares (IsoD, ROPs, OCDs) e , consequentemente, aparecem em uma zona 

muito estreita do cromatograma. 
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Figura 4.3 - Cromatograma unidimensional típico da reação de abertura de anel da 
decalina sobre catalisadores Pt/USY a diferentes tempos de retenção (a), (b), (c), (d) e (e). 
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A identificação individual de cada composto é praticamente impossível 

utilizando-se técnicas de análise convencional como a cromatografia gasosa 

unidimensional. Para realizar a identificação qualitativa dos diferentes compostos da 

reação utilizou-se diferentes técnicas, detalhadas nas próximas seções. 

4.1.2 Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS) 

A identificação de alguns produtos, que não dispunha de padrões, foi realizada 

por essa técnica. A análise de GC-MS foi realizada em um cromatógrafo Shimadzu GC-

2010 Plus equipado com um detector FID e acoplado a um espectrômetro de massa 

Shimadzu GC-2010  Utilizou-se a mesma coluna cromatográfica que no cromatógrafo de 

gases Bruker 50-GC, com o mesmo programa de aquecimento.  

4.1.3 Cromatografia Gasosa Bidimensional (GCxGC-MSD) 

Essa técnica foi de extrema importância para a identificação dos hidrocarbonetos 

com 10 átomos de carbono (IsoD, ROPs, OCDs). 

Um equipamento de cromatografia bidimensional (GCxGC) é composto por duas 

colunas conectadas por um modulador que transfere a amostra gasosa periodicamente da 

primeira à segunda coluna. Para se obter uma boa separação das substâncias presentes na 
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amostra, é necessário aplicar um período de modulação, tal que cada pico obtido na 

primeira coluna seja modulado no mínimo três vezes. Cada uma das colunas tem uma 

fase estacionária de polaridade distinta. A coluna apolar separa os compostos segundo 

sua volatilidade, enquanto que a coluna polar ou semi-polar separa os compostos segundo 

sua polaridade. Dessa forma, os produtos da reação se submetem a dois processos de 

separação distintos e, por isso, se torna separar os IsoD, ROPs e OCDs, todos com 10 

átomos de carbono. Essa identificação é impossível de ser realizada utilizando-se apenas 

cromatografia gasosa unidimensional (GC-FID). Na cromatografia gasosa 

unidimensional cada pico do cromatograma corresponde a um composto ou mais de um 

composto no caso de co-elução (sobreposição de picos). Já na cromatografia gasosa 

bidimensional, o modulador divide em várias partes, de acordo com o período de 

modulação, o pico eluído da primeira coluna, aumentando-se de três a quatro vezes o 

volume do pico. Para isso, utiliza-se tratamento de dados com programas específicos que 

juntam toda a informação, combinam os picos modulados com os picos originais e os 

representam em cromatograma de duas ou três dimensões. No cromatograma de duas 

dimensões, o eixo “x” representa o tempo de retenção correspondente a primeira coluna 

e o eixo “y” representa o tempo de retenção referente a segunda coluna. Os picos podem 

ser visualizados de três distintas maneiras.  

i. Contorno: os picos que apresentam intensidades similares são conectados por 

meio de uma linha que delimita o sinal do pico.  

ii. Cor: os picos são apresentados em diferentes cores de acordo com a intensidade 

dos mesmos. 

iii. Bolha: a concentração das substâncias são proporcionais ao tamanho das bolhas. 

No cromatograma tridimensional há, também, o eixo “z” que indica a intensidade do 

pico. Os picos apresentam forma gaussiana e a variação de cores representam sua altura.  

A identificação dos compostos de dá por meio do tempo de retenção e da 

espectrometria de massa. A quantificação das substâncias é similar a que ocorre em 

cromatografia unidimensional, por integração dos picos.  

Nas análises de GCxGC-MS utilizou-se o cromatógrafo Agilent Technologies 

7890 A acoplado a um espectrômetro de massas Agilent Technologies 5977 A. O volume 

de amostra de líquido injetado foi de 0,5 μL, com uma diluição de 1:100dentro do injetor 

a 250 °C. Como coluna principal (polar), utilizou-se a HP-INNOWax (30 m x 250 μm x 
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0,25 μm) e como coluna secundaria (apolar), usou-se a DB-5 (5 m x 250 μm x 0,25 μm). 

Ressaltando que ambas as colunas são conectadas por um modulador sequencial. 

O programa de temperatura do forno principal do cromatógrafo (GCxGC-MS) 

está demonstrado na Figura 4.4 e o programa de temperatura do forno auxiliar é mostrado 

na Figura 4.5. O espectrômetro de massa escaneou todos os produtos com massa molar 

entre 40 e 360 g/mol, com uma frequência de aquisição de 14 scans/segundo, Tquad = 150 

°C e TFonte = 230 °C. 

Figura 4.4 - Programa de temperatura do forno principal (GCxGC-MS). 

 

 

Figura 4.5 - Programa de temperatura do forno auxiliar (GCxGC-MS). 
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Devido à grande quantidade de produtos obtidos na conversão da decalina e para 

facilitar o entendimento dos resultados, os produtos da reação foram agrupados em 

frações de acordo com o número de átomos de carbono.  

• C9-: hidrocarbonetos com menos de 10 átomos de carbono provenientes de 

hidrocraqueamento. 

• Dec: corresponde a soma da cis-decalina e trans-decalina não convertidas. 

• IsoD: isômeros da decalina com dois anéis naftênicos, massa molar de 138 g/mol 

e fórmula molecular C10H18. 

• ROPs (Ring Opening Products): produtos de abertura de um anel da decalina, 

massa molar 140 g/mol e fórmula molecular C10H20.  

• OCDs (Open Chain Decanes): parafinas com 10 átomos de carbono, massa molar 

142 g/mol e fórmula molecular C10H22. 

• DHPs (Dehydrogenated Products): produtos formados por desidrogenação, e.g., 

naftaleno (massa molar 120 g/mol e fórmula molecular C10H8), tetralina, e metil 

indanos (massa molar 132 g/mol e fórmula molecular C10H12). 

PS: sob as condições reacionais aplicadas nesse trabalho, praticamente, não foi 

observada a formação de produtos com mais de 10 átomos de carbono. 

A Figura 4.6 e Figura 4.7 mostram um exemplo de um cromatograma em duas 

dimensões e em três dimensões, respectivamente. 

Figura 4.6 - Cromatograma GCxGC bidimensional típico para a reação de abertura de 
anéis do composto naftênico decalina sobre catalisadores Pt/USY. 
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Figura 4.7 - Cromatograma GCxGC tridimensional típico para a reação de abertura de 
anéis do composto naftênico decalina sobre catalisadores Pt/USY. 

 

A Figura 4.8, Figura 4.9 e Figura 4.10 mostram exemplos de estruturas típicas dos 

grupos IsoD, ROPs e OCDs, respectivamente. 

Figura 4.8 - Estruturas típicas de isômeros da decalina (IsoD). 
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Figura 4.9 - Estruturas típicas de produtos de abertura de um anel da decalina (ROPs). 

 

 

Figura 4.10 - Estruturas típicas de produtos de abertura de dois anéis da decalina (OCDs). 
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5 ESTUDO CINÉTICO PRELIMINAR  

A reação deve ser controlada pelo processo catalítico e não por fenômenos de 

transferência de matéria. Portanto, para se obter dados experimentais adequados e 

coerentes, o reator deve apresentar as características de isotermicidade, idealidade de 

fluxo e ausência de processos difusivos externos e internos.76 

5.1 PREPARAÇÃO DO CATALISADOR 

5.1.1 1.4Pt-USY-im 

Para a preparação do catalisador 1.4Pt-USY-im utilizado nessa parte do estudo, 

impregou-se 1,5 wt% de platina pelo metodo de impregnação a volume de poro (incipient 

wetness impregnation) em uma única etapa na zeólita USY (CBV760, Si/Al =27, Zeolyst 

International Corporation Inc). Adicionou-se uma solução aquosa de H2PtCl6 – ácido 

hexacloroplatina – (IV) – para, ao final, se obter 1.5 wt% de platina. Após a impregnação 

deixava-se a amostra secar por 16 horas a 100 °C.   

 Os catalisadores foram calcinados em fluxo de ar (140 mL/min) a 300 °C por 2 

horas utilizando uma rampa de aquecimento de 2 °C/min. 

5.2 ISOTERMICIDADE 

Os gradientes de temperatura devem ser mínimos (idealmente ausentes) ao longo de 

todo o leito catalítico. Experimentalmente, isso é alcançado, fundamentalmente, 

diminuindo o diâmetro do reator, diluindo a decalina com o gás da reação (hidrogênio) e 

diluindo o catalisador com um material inerte.  

Ao longo de todos os experimentos realizados nesse trabalho, a isotermicidade foi 

assegurada por meio dos seguintes fatores: 

i. A descrição de um sistema de controle de temperatura; 

ii. Diluição da decalina com o gás da reação (hidrogênio); 

iii. Diluição do catalisador em carbeto de silício (SiC), inerte. 

5.3 IDEALIDADE DE FLUXO 

Nos reatores de fluxo de pistão (bombeamento), há de se cumprir uma série de 

requisitos para se assegurar a idealidade de fluxo.  

i. O diâmetro do reator (D) deve ser no mínimo 10 vezes maior que o diâmetro de 

partícula do catalisador (dp) (ver Equação (5.1). Neste caso, o diâmetro médio da 

partícula do catalisador é 0,3375 mm e o diâmetro no interior do reator é de 9 mm. 
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hJm ≥ 10 → 90,3375 = 26,67 > 10 (5.1) 

ii. Para o sistema gás-sólido, o comprimento do leito catalítico (L) (Equação (5.2) 

deve ser pelo menos 50 vezes maior que o diâmetro da partícula do catalisador 

(dp) (Equação (5.3) , sabendo que o volume do leito catalítico é de 6,5 cm3. 

r = Ws dh2e� = 6,5d0,92 e� = 10,2174 uv 
(5.2) 

rJm ≥ 50 → 102,1740,3375 = 302,74 > 50 (5.3) 

Como se observa, as duas condições são necessárias para assegurar a idealidade 

de fluxo em um reator do tipo fluxo de bombeamento. 

5.4 TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA  

Em reações catalíticas heterogêneas há diversos processos físico-químicos que 

podem ser fatores limitantes da velocidade global da reação: 

i. Difusão dos reagentes desde a fase gasosa até a superfície da partícula do 

catalisador. 

ii. Difusão dos reagentes desde a superfície da partícula do catalisador até os 

centros ativos através do interior dos poros das partículas. 

iii. Adsorção dos reagentes sobre a superfície do centro ativo. 

iv. Reação catalítica no centro ativo. 

v. Dessorção dos produtos formados na superfície do centro ativo. 

vi. Difusão dos produtos desde o interior dos poros do catalisador até a 

superfície externa das partículas do mesmo.  

vii. Difusão dos produtos desde a superfície externa das partículas do 

catalisador até a fase gasosa. 

Geralmente, os processos de adsorção de reagentes (iii) e de dessorção dos 

produtos (v) são muito mais rápidos que os outros pontos mencionados. Dessa forma, 

deve-se assegurar que os fenômenos difusivos (i, ii, vi e vii) não são limitantes e não 

controlam a velocidade da reação global, mas que a reação seja controlada pelo processo 

catalítico (iv). Por esse motivo, realizou-se experimentos sobre difusão externa e interna. 

Estes ensaios catalíticos foram realizados em uma temperatura elevada que estava dentro 

do range de temperatura em que os foram testados em reação, já que as limitações ao 

transporte de matéria  aumentam com a temperatura. 
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5.4.1 Difusão externa  

Em sistemas gás-sólido, a presença de um gradiente de temperatura entre a fase 

gasosa e a superfície da fase sólida é muito comum. Esses gradientes podem ser reduzidos 

com a diminuição do tamanho da partícula sólida e/ou pelo aumento da velocidade do 

fluxo. Os gradientes de concentração de determinadas substâncias na interface gás-sólido 

são bem comuns e, assim como para o gradiente de temperatura, os gradientes de 

concentração podem ser minimizados aumentando-se a velocidade de fluxo dos 

reagentes.  

Na ausência de limitações para o transporte de matéria, a conversão a uma 

velocidade espacial determinada deve ser independente da velocidade linear da corrente 

de gás reagente através do leito catalítico. Para isso, realizou-se diferentes ensaios 

catalíticos modificando a quantidade de catalisador e fluxo de reagentes, mantendo 

constante a velocidade espacial. Ao representar a conversão da decalina pelo seu fluxo, a 

conversão deveria ser constante na ausência de difusão externa, por outro lado, se há um 

aumento da taxa de conversão da decalina com o aumento de seu fluxo (vazão), isso 

indicaria que que o processo estaria sendo governado por difusão externa. 

A Figura 5.1 mostra os resultados obtidos para os ensaios catalíticos realizados 

com o catalisador 1,5Pt-USY-im empregando-se diferentes caudais de decalina (0,0075 

mL/min, 0,01 mL/min, 0,03 mL/min e 0,05 mL/min) e diferentes quantidades de 

catalisador nas seguintes condições reacionais: T=340 °C, P=35 bar, WHSV = 3,23 h-1 e 

relação mola hidrogênio/decalina = 100. 

A seguir está demostrado os cálculos realizados para um caudal de decalina de 

0,0075 mL/min, como exemplo: 

Em primeiro lugar, calcula-se a quantidade de catalisador necessária para se obter 

uma velocidade espacial de 3,23 h-1 e um caudal de decalina de 0,0075 mL/min (Equação 

(5.4) 

v4�� = 0,0075 vr�wP�wxv�! 0,896 y�wP�wxvr�wP�wx 60 v�!ℎ3,23ℎ�w = 0,125 y (5.4) 

Em seguida, calcula-se o caudal de hidrogênio necessário para se manter uma 

relação molar hidrogênio/decalina de 100, segundo a Equação (5.5). 

���wP�wx = 100 = { vr ��v�! 1 v;	 ��24400 vr ��0,0075 vr�wP�wxv�! 0,896 y �wP�wxvr �wP�wx 1 v;	 �wP�wx138,25 y �wP�wx
 (5.5) 
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|'( = 118,60 vr ��v�!  

Pode-se observar na Figura 5.1 que não há limitações difusionais externas a 340 

°C em nenhum dos casos. Dessa forma, conclui-se que se pode realizar os ensaios 

catalíticos nesse range de caudal de reagente (decalina) compreendido entre 0,0075 

mL/min a 0,05 mL/min sem inconvenientes. Neste trabalho, utilizou-se os caudais de 

decalina de 0,0080 e 0,0300 mL/min para as velocidades espaciais de 0,44 e 3,23 h-1, 

respectivamente. 

Figura 5.1 - Conversão da decalina em diferentes caudais para o catalisador 1.5Pt-USY-
im. Condições reacionais: P = 35 bar, T = 340 °C, WHSV = 3,23 h-1, H2/Decalina = 100. 

 

5.4.2 Difusão interna  

O método mais eficiente para evitar gradientes térmicos de interface e 

interpartícula é diminuir o tamanho das partículas do catalisador com o cuidado de se 

manter a diferença de pressão em valores adequados, no caso de reatores de leito fixo.  

No que tange aos gradientes intrapartícula, o gradiente de concentração é mais 

importante que o de temperatura. Novamente, o tamanho de partícula deve ser reduzido 

ao menor possível, mantendo a pressão constante. O teste realizado para comprovar a 
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ausência de gradiente de concentração intrapartícula consiste em determinar a conversão 

do reagente (decalina) para diferentes tamanhos de partícula do catalisador mantendo a 

velocidade espacial constante. Plota-se um gráfico de conversão da decalina versus o 

tamanho de partícula do catalisador, se o gráfico é constante, o sistema é controlado 

somente pela cinética química, caso contrário, a transferência de matéria intrapartícula é 

um fator limitante. A Figura 5.2 apresenta um gráfico onde no range de tamanho de 

partícula de 0,25 mm a 0,8 mm não se observa limitações por transferência de matéria 

intrapartícula. 

Figura 5.2 - Conversão da decalina versus tamanho de partícula do catalisador 1.5Pt-
USY-im. Condições reacionais: P = 35 bar, T = 340 °C, WHSV = 3,23 h-1, H2/Decalina 
= 100. 

 

 

Dessa forma, utilizou-se nos experimentos desse projeto de doutorado o menor 

tamanho de partícula possível, entre 0,25 e 0,425 mm., P = 35 bar, WHSV = 3,23 h-1 e 

0,44 h-1, e razão molar hidrogênio/decalina igual a 100. Garantindo, assim, que não há 

problemas de difusão interna e externa nas condições estudadas.  
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6 REPRODUTIBILIDADE EXPERIMENTAL  

Os ensaios catalíticos de reprodutibilidade experimental foram realizados 

empregando-se o catalisador 1.4Pt-USY-im, mesmo catalisador utilizado nos capítulos 5, 

(ver Tabela 6.1). Os resultados foram analisados quanto a atividade catalítica e 

distribuição dos produtos da reação. Os ensaios foram realizados em três momentos 

distintos ao longo da execução do projeto de pesquisa (1: início – março/2016; 2: meio – 

setembro/2016; 3: fim – fevereiro/2017).  

Tabela 6.1 – Resultados da atividade e distribuição de produtos da reação para os ensaios 
catalíticos de averiguação da reprodutibilidade experimental do sistema reacional. 
Condições da reação: T = 340 °C, P = 35 bar, WHSV = 3,23 h-1, H2/D = 100. 

    Distribuição dos produtos C10 (wt%) 

Ensaio XDec C9- C10 IsoD OCD ROP DHP 

 (%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) 

1 74,58 15,32 59,26 62,75 5,91 25,33 6,01 

2 74,35 15,41 58,94 62,90 5,50 25,92 5,68 

3 73,97 15,19 58,78 61,83 6,88 26,89 4,40 

Como se observa na Tabela 6.1, os resultados experimentais obtidos mostram uma 

elevada reprodutibilidade experimental quanto a atividade catalítica e distribuição dos 

produtos da reação. Todos os catalisadores utilizados nesse projeto de doutorado foram 

testados por mais de 70 h em reação e não apresentou desativação catalítica, comprovando 

a sua estabilidade temporal. 
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7 APRIMORAMENTO DA FUNÇÃO METÁLICA NOS CATALISADORES 

Pt-NaUSY PARA A REAÇÃO DE ABERTURA SELETIVA DE ANÉIS DA 

DECALINA.  

A Tabela 7.1 apresenta os catalisadores, zeólita de partida e suporte estudados no 

capítulo 7, o qual aborda a influência da acidez de Brønsted, quantidade e dispersão de 

platina e incorporação da função metálica nos catalisadores na reação de abertura seletiva 

de anéis da decalina. 

Tabela 7.1 - Suportes e catalisadores estudados no capítulo 7. 

Zeólita de partida 

USY (CBV760, Si/Al = 27, Zeolyst International Corporation Inc.) 

Suportes  

NaUSY 

Catalisadores 

2.1Pt-NaUSY-ie 

1.9Pt-NaUSY-im 

4.4Pt-NaUSY-im 

4.9Pt-NaUSY-im3 

6.8Pt-NaUSY-im3 

 

7.1 PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES 

7.1.1 USY 

Zeólita USY comercial: CBV760, Si/Al = 27, obtida da empresa Zeolyst 

International Corporation Inc. 

7.1.2 NaUSY 

Primeiro, preparou-se a zeólita NaUSY com baixa acidez de Brønsted a partir da 

USY comercial (CBV760, Si/Al = 27, Zeolyst International Corporation Inc.). Realizou-

se quatro intercâmbios iônicos consecutivos com uma solução aquosa de 1,0 mol/L de 

NaNO3 a 80 °C por 8 horas sob agitação constante (ca. 40cm3/g de zeólita USY). Após 

cada intercâmbio iônico, a solução era filtrada e lavada com água destilada e secada por 

16 horas a 100 °C. 
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7.1.3 Catalisadores: 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-

NaUSY-im3 e 6.8Pt-NaUSY-im3 

Primeiramente, tentou-se preparar um catalisador por intercâmbio iônio (2.1Pt-

NaUSY-ie) utilizando a zeólita NaUSY em uma solução aquosa de Pt(NH3)4(NO3)2 a 80 

°C por 4 horas sob refluxo. Depois, a suspensão foi filtrada, lavada com água destilada e 

secada a 100 °C por 16 horas. Para este catalisador tentou-se incorporar um total de 3 

wt% de Pt no catalisador, mas só se conseguiu um 2.1 wt% de platina determinado por 

ICP-OES. 

Preparou-se quatro catalisadores pelo método de impregnação a volume de poro 

(incipient wetness impregnation). Em dois desses catalisadores (1.9Pt-NaUSY-im e 

4.4Pt-NaUSY-im) tentou-se incorporar as quantidades 2 wt% e 5 wt% de platina, 

respectivamente, – solução aquosa de Pt(NH3)4(NO3)2 – em uma única etapa de 

impregnação. Os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-NaUSY-im3 foram preparados 

por impregnação a volume de poro em três etapas, onde em cada etapa adicionou-se 

quantidades iguais de uma solução aquosa de Pt(NH3)4(NO3)2 para, ao final, se obter 5 

wt% e 7 wt%, respectivamente, e após cada impregnação deixava-se secar a amostra por 

4 horas a 100 °C. Para todos os catalisadores preparados por impregnação utilizou-se 

como suporte a zeólita NaUSY 

 Os catalisadores foram calcinados em fluxo de ar (1L/min/g) a 300 °C por 2 horas 

utilizando uma rampa de aquecimento de 0,2 °C/min. 

7.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

A razão silício alumínio da zeólita NaUSY é um pouco maior que a da zeólita 

USY devido ao tratamento por intercâmbio iônico com 1,0 mol/L de nitrato de sódio 

ocorrer em pH levemente ácido (pH ~ 5,5) resultando em uma desaluminização parcial 

da zeólita de partida (Tabela 7.2). A relação Si/Al dos catalisadores Pt-USY praticamente 

permaneceu constante em relação a zeólita NaUSY.  

O intercâmbio iônico com nitrato de sódio mostrou-se ser bastante eficiente para 

introduzir sódio na estrutura da zeólita USY que aumentou de 0,02 wt% para 0,55 wt% 

na zeólita NaUSY (Tabela 7.2). Consequentemente, observa-se também a redução da 

acidez de Brønsted (Tabela 7.4) para todas as temperaturas estudadas (250, 350 e 400 °C) 

quando se compara a zeólita NaUSY com a zeólita USY.  
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Tabela 7.2 – Propriedades físico-químicas das zeólitas USY e NaUSY e dos catalisadores 
1.9Pt-NaUSY-im, 2.1Pt-NaUSY-ie, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-
NaUSY-im3. 

Zeólita Si/Ala  Na b Crist.c  

 (wt%) (%) 

USY 26,5 0,02 100 

NaUSY 28,6 0,55 85 

2.1Pt-NaUSY-ie 28,7 0,04 84 

1.9Pt-NaUSY-im 28,9 0,58 82 

4.4Pt-NaUSY-im 28,3 0,52 83 

4.9Pt-NaUSY-im3 29,1 0,56 80 

6.8Pt-NaUSY-im3 28,6 0,57 77 

a Razão molar Si/Al determinada por ICP-OES. 

b Porcentagem mássica de sódio (Na wt%) determinada por ICP-OES. 

c Cristalinidade relativa determinada por cálculos baseado no difratograma.  

Os difratogramas das zeólitas e catalisadores Pt-NaUSY investigados no capítulo 

7 são apresentados na Figura 7.1. Todos os difratogramas apresentam as reflexões 

características da zeólita faujasita, mas suas intensidades diminuem após cada tratamento 

realizado, e.g. intercâmbio iônico, impregnação, calcinação.  
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Figura 7.1 – Difratograma das zeólitas USY e NaUSY e dos catalisadores 1.9Pt-NaUSY-
im, 2.1Pt-NaUSY-ie, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-NaUSY-im3. 

 

A quantidade de platina incorporada nos catalisadores Pt-NaUSY variou de 1.9 a 

6.8 wt% (Tabela 7.3). A dispersão metálica variou de 58,3 a 111%. O valor de dispersão 

maior que 100%, caso do catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie (dispersão metálica = 111%), 

ocorre devido a adsorção estequiométrica em que !' !/�⁄  > 1.  Os diâmetros das 

partículas metálicas, determinados por quimissorção de hidrogênio, variaram de 1,0 a 1,9 

nm.  

Os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie e 1.9Pt-NaUSY-im apresentaram alta dispersão 

metálica: 111 e 97,2%, respectivamente (Tabela 7.3). Induzindo a pensar que ambos os 

métodos de incorporação da função metálica (intercâmbio iônico e impregnação a volume 

de poro) são adequados para preparar catalisadores HIPEROC (High Performance Ring 

Opening Catalysts) para a reação de abertura de anéis de compostos naftênicos. Todavia, 

a dispersão metálica é apenas um dos principais parâmetros que compõe os catalisadores 

HIPEROC. Outros fatores importantes são: (i) alta atividade hidrogenolítica do metal 

utilizado, e.g. platina e irídio; (ii) altas quantidades de metal, e.g. maior que 2 wt%; (iii) 

baixa concentração e força de acidez de Brønsted; (iv) zeólitas com tamanho de poro 
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grande, e.g. faujasita e beta. Baseado nisso, o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie apresenta a 

desvantagem de possuir alta concentração de sítios ácidos de Brønsted (e.g. 65,5 a 250 

°C) devido ao intercâmbio iônico com Pt(NH3)4(NO3)2 que reduz a quantidade de Na+ 

(cátion compensador de carga) para 0,04 wt%, praticamente a mesma quantidade de Na+ 

da zeólita USY (0,02 wt% - Tabela 7.2). Além disso, aproximadamente, 2 wt% de platina 

é a quantidade máxima que pode ser incorporada na zeólita USY por meio de intercambio 

iônico, pois para esse catalisador tentou-se incorporar um total de 3 wt% de platina, i.e. a 

capacidade máxima de troca iônica da zeólita USY foi alcançada. Então, concluiu-se que 

para desenvolver catalisadores com maiores quantidades de platina e manter uma baixa 

acidez de Brønsted, deve-se trabalhar com o método de incorporação da função metálica: 

impregnação a volume de poro. Sendo assim, tentou-se preparar um catalisador com 5 

wt% de platina por impregnação em uma etapa (4.4Pt-NaUSY-im), mas observou-se que 

a dispersão metálica diminuiu consideravelmente (58,3%) comparado com o catalisador 

1.9Pt-NaUSY-im. Para tentar preparar catalisadores com alta quantidade de platina, alta 

dispersão metálica e baixa acidez de Brønsted, fez-se uma tentativa de aprimoramento do 

método de incorporação da função metálica por impregnação a volume de poro. Agora, a 

impregnação passou a ser realizada em três etapas, onde em cada etapa adicionava-se 

quantidades iguais de solução aquosa contendo o precursor metálico Pt(NH3)4(NO3)2  até 

atingir as quantidades de platina desejadas 5 e 7 wt% resultando nos catalisadores 4.9Pt-

NaUSY-im3 e 6.8Pt-NaUSY-im3, respectivamente. Esse método alternativo mostrou-se 

ser bastante eficiente, pois a dispersão metálica dos catalisadores aumentou 

consederavelmente para 97,8% e 70,3% para os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-

NaUSY-im3, respectivamente (Tabela 7.3). Portanto, esses dois últmimos catalisadores 

são os mais promissores pois contemplam alta dispersão metálica, alta quantidade de 

platina e baixa acidez de Brønsted, simultaneamente.  

Tabela 7.3 – Propriedades da função metálica dos catalisadores.  

Zeólita Pt a  DPt 
b  AMSA c dPt 

d dPt 
e 

(wt%) (%) (m2/g) (nm) (nm) 

2.1Pt-NaUSY-ie 2,1 111 5,81 1,0 - 

1.9Pt-NaUSY-im 1,9 97,2 4,56 1,2 - 

4.4Pt-NaUSY-im 4,4 58,3 6,34 1,9 1,5 

4.9Pt-NaUSY-im3 4,9 97,9 12,09 1,2 1.0 
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6.8Pt-NaUSY-im3 6,8 70,3 11,81 1,6 - 

a Quantidade de platina (Pt) determinada por ICP-OES. 

b Dispersão metálica determinada por quimissorção de H2. 

c Área Superficial Metálica Ativa (Active Metal Surface Area – AMSA) determinada 
por quimissorção de H2. 

d Diâmetro médio das partículas metálicas medidas por quimissorção de H2. 

e Diâmetro médio das partículas metálicas medidas por STEM. 

 As propriedades texturais das zeólitas e dos catalisadores são apresentadas na 

Tabela 7.4. A área superficial (SBET) e o volume de microporo (Vmicro) diminuem 

proporcionalmente com a quantidade de platina incorporada na zeólita NaUSY. O volume 

de mesoporos (Vmeso) da zeólita NaUSY é maior que a da zeólita USY devido a parcial 

desaluminização em pH levemente ácido durante o tratamento de intercambio iônico com 

nitrato de sódio.  

Tabela 7.4 – Propriedades texturais das zeólitas USY e NaUSY e dos catalisadores 1.9Pt-
NaUSY-im, 2.1Pt-NaUSY-ie, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-NaUSY-
im3. 

Zeólita SBET Smeso 
a Vmicro 

b TPV c Vmeso 
d 

(m2/g) (m2/g) (cm3/g) (cm3/g) (cm3/g) 

USY 514,4 86,0 0,217 0,447 0,230 

NaUSY 505,5 117,5 0,195 0,434 0,239 

2.1Pt-NaUSY-ie 484,5 135,3 0,184 0,418 0,234 

1.9Pt-NaUSY-im 458,7 111,7 0,175 0,477 0,302 

4.4Pt-NaUSY-im 441,1 115,7 0,164 0,385 0,221 

4.9Pt-NaUSY-im3 427,0 122,5 0,153 0,443 0,290 

6.8Pt-NaUSY-im3 405,5 113,0 0,146 0,365 0,219 

a Área mesoporosa determinada pela equação ���� = Z[7 − ��48�, onde ��48� é calculada a partir da análise do t-plot pela isoterma de adsorção de 
N2. 

b Volume de microporos derivado da análise do t-plot pela isoterma de 
adsorção de N2. 
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c Volume total de poro determinado pelo ponto onde P/P0 = 0,99. 

d Volume mesoporoso determinado pela equação W���� = Y&W −  W��48�. 

 

A  

Figura 7.2 apresenta as imagens de Scanning Transmission Electron Microscope 

– STEM (a, b, c), e a distribuição do tamanho de partículas de platina (d, e, f)  sobre a 

zeólita NaUSY para o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 antes da reação (a, d), para o 

catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 depois da reação (b, e) e para o catalisador 4.4Pt-NaUSY-

im antes da reação (c, f). Analisando as imagens de STEM e as distribuições de tamanho 

de partícula da platina, nota-se que o método de incorporação da função metálica no 

catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 é mais eficiente para se obter menores tamanhos de 

partículas metálicas (1,0 ± 0.3 nm) em comparação com o método utilizado para 

incorporar a platina  no catalisador 4.4Pt-NaUSY-im (1,5 ± 0.7 nm). Este resultado está 

de acordo com o resultado obtido por quimissorção de hidrogênio (ver Tabela 7.3). 

Depois da reação, as partículas de platina do catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 sofreram 

agregação significante com nanopartículas de até 1,4 ± 0,6 nm de diâmetro.  

 

Figura 7.2 –  Imagens de Scanning Transmission Electron Microscopy – STEM – (a, b, 
c) e distribuição de tamanhos de partícula (d, e, f) para o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 
fresco (a, d) e depois da reação (b, e) e para o catalisador 4.4Pt-NaUSY-im fresco (c, f).  

 

 

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

5

10

15

20

25

30

35

40
 

 

P
e
rc

e
n
ta

g
e
 (

%
)

Size (nm)

d
Pt

 = 1.0 ± 0.3nm

Fresh_4.9Pt-NaUSY-im3d)



101 
 

 
 

 

 

 

 

Tabela 7.5 – Densidade de sítios ácidos de Brønsted e de Lewis (μmol/g) determinada 
por espectroscopia de FTIR com adsorção de piridina para as zeólitas USY e NaUSY e 
para os catalisadores 1.9Pt-NaUSY-im, 2.1Pt-NaUSY-ie, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-
NaUSY-im3 e 6.8Pt-NaUSY-im3. 

Zeólita Brønsted  Lewis 

 250 °C 350 °C 400 °C  250 °C 350 °C 400 °C 

USY 67,7 28,0 4,7  31,7 16,6 13,7 

NaUSY 4.7 2,3 2,0  1.1 0.7 0.4 

2.1Pt-NaUSY-ie 65,4 10,5 2,3  27,8 7,2 2,6 
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1.9Pt-NaUSY-im 9,3 11,2 1,2  10,6 3,5 3,5 

4.4Pt-NaUSY-im 15,1 13,7 1,8  7,1 2,8 2,1 

4.9Pt-NaUSY-im3 29.2 14.0 10.0  10.6 3.5 3.5 

6.8Pt-NaUSY-im3 18,7 17,5 14,0  5,6 0,0 0,0 

 

7.3 ATIVIDADE CATALÍTICA E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS 

A Figura 7.3 apresenta a conversão da decalina em diferentes temperaturas para os 

cinco catalisadores Pt-NaUSY investigados no capítulo 7. Não se observou desativação 

para os catalisadores estudados. Para os cinco catalisadores estudados a completa 

conversão da decalina ocorreu em um intervalo de temperatura de 260 a 380 °C. O 

catalisador mais ativo foi o 2.1Pt-NaUSY-ie, o qual teve sua função metálica incorporada 

por intercâmbio iônico, apresentando baixa quantidade de cátion compensador de carga 

(Na+) e alta acidez de Brønsted. Esses dois últimos parâmetros são atribuídos por serem 

responsáveis pela maior atividade do catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie. A ordem de atividade 

dos catalisadores na reação é 2.1Pt-NaUSY-ie > 4.9Pt-NaUSY-im3 > 1.9Pt-NaUSY-im 

> 6.8Pt-NaUSY-im3 > 4.4Pt-NaUSY-im. Dessa forma, pode-se afirmar que a conversão 

da decalina para o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie – nas condições estudadas – é 

majoritariamente governada pela acidez nos sítios ácidos de Brønsted. Porém, para os 

catalisadores preparados por impregnação, a ordem de atividade catalítica é inversamente 

proporcional ao tamanho do diâmetro médio das partículas de platina, i.e. quanto menor 

o diâmetro do tamanho das nanopartículas de platina, maior será a atividade catalítica. 

Sendo assim, a acidez de Brønsted não é um parâmetro mandatório/determinante para 

determinar a atividade catalítica dos catalisadores preparados por impregnação, pois 

todos eles apresentam baixas e similares concentrações de sítios ácidos de Brønsted. O 

fato de que quanto maior o tamanho das partículas de platina, mais poros das zeólitas são 

bloqueados, dificultando a difusão e a acessibilidade das moléculas de decalina pelos 

poros do catalisador explica a ordem de atividade para a série de catalisadores preparados 

por impregnação. Outro aspecto a ser levado em consideração é que quanto mais disperso 

estiver as partículas de platina ocorrerá adsorção plana das moléculas de decalina nas 

partículas de platina, reagindo mais rapidamente do que quando as partículas de platina 

estiverem com baixa dispersão ocorrendo adsorção perpendicular das moléculas de 

decalina nas partículas de platina.  
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Figura 7.3 – Conversão da decalina (%) em função da temperatura (°C) obtidos para os 
catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im 4.9Pt-NaUSY-im3, 
6.8Pt-NaUSY-im3. Condições reacionais: T = 260 °C - 380°C, WHSV = 0,44 h-1, P = 35 
bar e H2/D = 100. 

 

 

Assim como para a atividade dos catalisadores, há diferenças consideráveis no 

que se refere ao rendimento e seletividade dos produtos da reação de conversão da 

decalina para os catalisadores estudados. O catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie apresenta 

seletividade de 63% aos IsoD em baixas conversões da decalina (ca. 20%). Essa alta 

seletividade aos IsoD decresce rapidamente com o aumento da temperatura e da 

conversão da decalina. A série de catalisadores preparados por impregnação apresentam 

comportamento similar quanto a seletividade aos IsoD, porém em um nível menor. Com 

a diminuição da concentração dos sítios ácidos de Brønsted com o aumento da 

temperatura, o nível de isomerização esquelética da decalina diminui e os IsoD são cada 

vez mais consumidos em reações consecutivas produzindo ROPs, OCDs e os indesejados 

hidrocarbonetos leves (C9- hydrocarbons). A formação dos isômeros esqueléticos da 

decalina (IsoD) deve ser atribuída ao caminho reacional bifuncional via carbocátions nos 

sítios ácidos de Brønsted e nos sítios ácidos das nanopartículas de platina. Sendo assim, 
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a ordem crescente de seletividade aos IsoD em baixas conversões da decalina para a série 

de catalisadores preparados por impregnação é 1.9Pt-NaUSY-im > 4.4Pt-NaUSY-im > 

4.9Pt-NaUSY-im3 ≈ 6.8Pt-NaUSY-im3. Os catalisadores preparados por impregnação 

apresentam comportamento diferente ao catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie no que se refere a 

seletividade em baixas conversões, pois aqueles têm como principal produto os ROPs.  

Para todos os catalisadores estudados, observa-se que com o aumento da 

temperatura a seletividade e o rendimento aos OCD passa por um máximo e depois decai 

(Figura 7.4 e Figura 7.5), pois os hidrocarbonetos C10 são consumidos a hidrocarbonetos 

leves. Os valores das máximas seletividades a OCD são 11, 15, 11, 23, 16% para os 

catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-NaUSY-im3 e 

6.8Pt-NaUSY-im3, respectivamente (Tabela 7.7). A quantidade de hidrocarbonetos leves 

(C9-) cresce exponencialmente a partir de uma conversão de declina de aproximadamente 

80%. Praticamente não há a formação de DHP no intervalo de temperatura estudado. 

Do ponto de vista comercial, o rendimento aos OCD é mais interessante que a 

seletividade. A Tabela 7.6 e Tabela 7.7 apresentam os valores de máximos rendimentos 

e seletividades a OCD para os catalisadores Pt-NaUSY. Sabendo-se que os produtos de 

abertura de um anel (ROP) também são desejáveis para a mistura com o diesel, a soma 

ROP + OCD para o máximo rendimento a OCD também são apresentados na Tabela 7.6 

e Tabela 7.7, assim como o rendimento a produtos leves de hidrocraqueamento. O 

catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 apresentou os melhores resultados para rendimento e 

seletividade máxima a OCD e a soma de ROP+OCD.  
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Figura 7.4 – Rendimentos aos produtos de abertura de anel da decalina (wt%) em função 
da conversão da decalina (%) obtidos para os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-
NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im 4.9Pt-NaUSY-im3, 6.8Pt-NaUSY-im3. Condições 
reacionais: T = 260 °C - 380°C, WHSV = 0,44 h-1, P = 35 bar e H2/D = 100. 
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Figura 7.5 – Seletividades aos produtos de abertura de anel da decalina (%) em função da 
conversão da decalina (%) obtidos para os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-
im, 4.4Pt-NaUSY-im 4.9Pt-NaUSY-im3, 6.8Pt-NaUSY-im3. Condições reacionais: T = 
260 °C - 380°C, WHSV = 0,44 h-1, P = 35 bar e H2/D = 100. 
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Tabela 7.6 – Máximos rendimentos (wt%) a OCD para os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 
1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im 4.9Pt-NaUSY-im3, 6.8Pt-NaUSY-im3 e os valores 
correspondentes de rendimento a ROP, rendimento combinado de ROP + OCD e o 
rendimento aos hidrocarbonetos leves. 

Catalisadores  T XD RROPs ROCDs, máx RROPs + ROCDs �}~�  

 (°C) (%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) 

2.1Pt-NaUSY-ie 303 83,6 21,3 11,1 32,5 24,1 

1.9Pt-NaUSY-im 335 75,0 27,6 11,3 38,8 19,1 

4.4Pt-NaUSY-im 360 79,03 17,43 8,49 25,92 37,23 

4.9Pt-NaUSY-im3 335 80,7 26,5 17,8 44,2 31,1 

6.8Pt-NaUSY-im3 340 73,7 21,1 11,8 32,9 30,9 

 

Tabela 7.7 – Valores de seletividade a OCD, ROP, seletividade combinada de ROP 
+OCD e seletividade aos hidrocarbonetos leves. Esses valores são respectivos aos 
maiores rendimentos a OCD para os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 
4.4Pt-NaUSY-im 4.9Pt-NaUSY-im3, 6.8Pt-NaUSY-im3. 

Catalisadores  T XD SROPs SOCDs SROPs + SOCDs }~�  

 (°C) (%) (%) (%) (%) (%) 

2.1Pt-NaUSY-ie 303 83,6 25,5 13,3 38,8 28,8 

1.9Pt-NaUSY-im 335 75,0 36,7 15,0 51,8 25,5 

4.4Pt-NaUSY-im 360 79,03 22,1 10,7 32,8 47,1 

4.9Pt-NaUSY-im3 335 80,7 32,8 22,0 54,8 38,5 

6.8Pt-NaUSY-im3 340 73,7 28,6 16,0 44,7 42,0 
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Figura 7.6 - Rendimento (wt%) e seletividade (%) aos produtos de abertura de anel da 
decalina em função da conversão da decalina (%), comparados por classe de produtos, 
obtidos para os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im 
4.9Pt-NaUSY-im3, 6.8Pt-NaUSY-im3. Condições reacionais: T = 260 °C - 380°C, 
WHSV = 0,44 h-1, P = 35 bar e H2/D = 100. 
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A abertura de anel da decalina em catalisadores Pt-NaUSY acontece de acordo 

com o esquema reacional simplificado mostrado na Figura 7.7. Primeiro a decalina é 

convertida em seus isômeros (compressão de anéis de C6 para anéis de C5) via 

isomerização esquelética pelo mecanismo clássico bifuncional envolvendo os sítios 

metálicos e os sítios ácidos de Brønsted. Depois ocorre a ruptura da ligação endocíclica 

C-C de um anel de C5 gerando um alquilciclohexano (ROP). Estes, por sua vez, podem 

sofrer outra ruptura de ligação C-C endocíclica gerando os tão desejados produtos de 
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abertura de dois anéis (OCD). A abertura de anel pode ocorrer tanto por sítios metálicos 

como por cisão β nos sítios ácidos de Brønsted dos catalisadores bifuncionais. 

Preferencialmente, a reação de abertura de anel deve ocorrer nos sítios metálicos 

dispersos, pois esses são mais seletivos aos ROP e OCD que o mecanismo via sítios 

ácidos de Brønsted. Uma reação competitiva ocorre para os ROP e OCD que é a ruptura 

exocíclica da ligação C-C gerando os indesejáveis hidrocarbonetos leves (C9- ou 

cracking). Essa reação deve ser evitada ao máximo, pois implica na redução do 

rendimento dos produtos de interesse econômico nesse processo (ROP e OCD). 

Finalmente, a decalina pode sofrer reações de desidrogenação, especialmente, em altas 

temperaturas, gerando tetralina e naftaleno como principais produtos (DHP).1 Esses 

compostos aromáticos apresentam baixo número de cetano e a sua formação deve ser 

minimizada. 

 

Figura 7.7 – Esquema reacional simplificado para a conversão da decalina em 
catalisadores Pt-NaUSY 

 

7.4 COMPOSIÇÕ DAS PRINCIPAIS FRAÇÕES 

7.4.1 Isômeros da decalina (IsoD) 

Assim como foi observado na seção 7.3, há uma diferença considerável na 

seletividade dos produtos do grupo dos isômeros para o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie e os 

catalisadores preparados por impregnação. Para todos os catalisadores os isômeros da 

decalina podem ser produzidos tanto nos sítios ácidos de Brønsted como nos sítios ácidos 

de platina. De fato, já é bem conhecido na literatura que a platina é capaz de isomerizar 

hidrocarbonetos a partir de temperaturas em torno de 300 °C.77; 78; 79; 80 Dois mecanismos 

conhecidos da literatura são atribuídos para a reação de isomerização em sítios metálicos 

da platina (i) mecanismo de mudança de ligação – bond-shift mechanism81 – e (ii) 
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mecanismo cíclico – cyclic mechanism.36 O principal isômero da decalina formado na 

platina é o spiro[4.5]decane. A seletividade a esse produto tende a ser maior quanto 

menor for a conversão da decalina. A Figura 7.9 mostra a distribuição dos produtos na 

fração dos isômeros da decalina obtidos para temperaturas onde se obtiveram 

rendimentos máximos a OCD. Para todos os catalisadores espera-se uma baixa 

seletividade a spiro[4.5]decane pois os dados foram obtidos para uma alta conversão da 

decalina.  

De acordo com a literatura, a isomerização de alcanos pode ser descrita por dois 

mecanismos bem estabelecidos: nonbranching isomerization (tipo A) e branching 

isomerization (tipo B). Na isomerização tipo A, o número de ramificações na cadeia 

carbônica principal permanece constante, e rearranjos ocorrem via mudanças de grupo 

alquila por meio da formação de carbocátion em sítios ácidos.38  Na isomerização tipo B, 

típica de catálise bifuncional,5; 6; 44 o número de ramificações na cadeia carbônica 

principal aumenta ou diminui pelos mecanismos envolvendo cyclopropanoid species81, 

metallocyclobutane species8 ou cyclopentane species substituídas.77; 82 A isomerização 

tipo A resulta basicamente nos seguintes produtos: spiro[5.6]decane, 

bicyclo[5.3.0]decane e 1,1 bicyclopentyl. Já o rearranjo/isomerização tipo B resulta nos 

seguintes produtos: methyl-bicyclo[4.3.0]nonane, methyl-bicyclo[3.3.1]nonane, 

dimethyl-bicyclo[3.3.0]octane, dimethyl-bicyclo[3.2.1]octane, trimethyl-

bicycle[2.2.1]heptane e trimethyl-bicyclo[4.1.0]heptane. Os produtos de isomerização 

mencionados são demostrados na Figura 7.8. 

A rota reacional via carbocátions para a isomerização da decalina é mais influente 

para o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie. Já para os catalisadores preparados por impregnação 

observa-se uma maior influencia do mecanismo via sitio metálico da platina. A 

seletividade ao spiro[5.6]decano  é maior para os catalisadores preparados por 

impregnação do que para o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie, mostrando justamente uma 

maior influência da isomerização via platina. Basicamente o principal produto de 

isomerização é o methyl-bicyclo[4.3.0]nonane que resulta daisomerização tipo B.  
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Figura 7.8 – Estrutura representativa dos principais isômeros da decalina. 

 

Figura 7.9 – Distribuição dos produtos na fração de IsoD obtidos para os catalisadores 
2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-
NaUSY-im3 na temperatura de máximo rendimento a OCD Condições reacionais: P = 35 
bar, WHSV = 0.44 h-1, H2/D = 100. IsoD_ni representa produtos não identificados. 
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7.4.2 Produtos de abertura de um anel (ROP) 

A Figura 7.10 apresenta a distribuição dos produtos da fração ROP para os 

catalisadores Pt-NaUSY. A seletividade ao produto butil-ROP é maior para os 

catalisadores preparados por impregnação, mostrando que há uma maior contribuição do 

mecanismo multiplet na formação dos ROP para esses catalisadores quando comparados 

com o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie, onde para este há uma predominância do mecanismo 

por sítios ácidos de Brønsted. A maior seletividade ao produto metil-ROP é para este 

último catalisador, o que também confirma a última assertiva. A seletividade aos produtos 

propil-ROP e etil-ROP foram as maiores para os catalisadores estudados. 

Figura 7.10 – Distribuição dos produtos na fração de ROP obtidos para os catalisadores 
2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-
NaUSY-im3 na temperatura de máximo rendimento a OCD Condições reacionais: P = 35 
bar, WHSV = 0.44 h-1, H2/D = 100.  

 

7.4.3 Produtos de abertura de dois anéis (OCD) 

A Figura 7.11 apresenta a distribuição dos produtos da fração OCD para os 

catalisadores Pt-NaUSY na temperatura de máximo rendimento a OCD. Todos os 

catalisadores apresentaram altas seletividades a methyl-C9 e di-methyl-C8. Observa-se que 

os catalisadores preparados por impregnação apresentaram uma tendência de formar 

OCD menos ramificados.  
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Figura 7.11 - Distribuição dos produtos na fração de OCD obtidos para os catalisadores 
2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-NaUSY-im, 4.4Pt-NaUSY-im, 4.9Pt-NaUSY-im3 e 6.8Pt-
NaUSY-im3 na temperatura de máximo rendimento a OCD Condições reacionais: P = 35 
bar, WHSV = 0.44 h-1, H2/D = 100.  

 

 

7.4.4 Hidrocarbonetos leves (C9- ou cracking) 

Uma análise detalhada da distribuição do número de carbonos na fração C9- 

(cracking) foi realizada para se obter mais informações sobre a contribuição relativa do 

mecanismo de ruptura da ligação carbono-carbono para a formação de produtos de 

abertura de anel via hidrogenólise (sitio metálico) e via acidez de Brønsted – cisão β 

(Figura 7.12). Com esse propósito, a seletividade modificada aos produtos de 

hidrocarbonetos leves, dada em %, definida como o número de mols de hidrocarbonetos 

com “x” átomos de carbono dividido pelo número de mols de decalina convertida em 

hidrocarbonetos leves foi calculada para todos os catalisadores. A Figura 7.12 apresenta 

apenas as curvas de seletividade modificada para os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-ie, 1.9Pt-

NaUSY-im e 4.9Pt-NaUSY-im3.  

Sabe-se da literatura que os hidrocarbonetos C1 e C9 só podem ser formados por 

mecanismo via sítio metálico, já que via sítios ácidos de Brønsted esses produtos 

envolveriam a formação de carbocátions primários energeticamente desfavoráveis. O 

mecanismo de hidrocraqueamento via sítios ácidos de Brønsted gera uma curva com 

perfil do tipo “M” (type-M curve) na região de C3 a C7 com os máximos em C4 e C6. 
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Essa curva é, também, uma característica da reação de paring que produz basicamente 

isobutano e metilciclopentano.77 Dessa forma, os perfis das curvas do gráfico da Figura 

7.12 estão de acordo com os resultados obtidos, pois o catalisador que apresenta maior 

área metálica ativa foi o 4.9Pt-NaUSY-im3 com baixa acidez de Brønsted e é o que 

apresenta maior seletividade aos hidrocarbonetos C1 e C9, além de apresentar a curva do 

tipo “M” mais suavizada. Já o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie, apresenta um comportamento 

oposto, onde o mecanismo predominante é o mecanismo via sítios ácidos de Brønsted. 

Por fim, o catalisador 1.9Pt-NaUSY-im apresenta um comportamento de mecanismo via 

hidrogenólise, porém por ter menor área metálica ativa tem um comportamento mais 

atenuado com relação ao catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3.  

Figura 7.12 – Seletividade modificada aos produtos leves de hidrocraqueamento obtidos 
para um rendimento constante aos C9- (ca. 20 wt%) para os catalisadores 2.1Pt-NaUSY-
ie, 1.9Pt-NaUSY-im e 4.9Pt-NaUSY-im3. Condições reacionais: P = 35 bar, WHSV = 
0.44 h-1, H2/D = 100. 

 

7.5 CONCLUSÃO 

i. Conseguiu-se preparar um catalisador com as condições ótimas para a reação de 

abertura de anéis de compostos naftênicos. O catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 
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apresentou alta quantidade de platina (4,9 wt%), alta área metálica ativa (12,09 

m2.g-1), alta dispersão metálica (97,9 %), pequeno diâmetro de partícula de platina 

(~ 1,0 nm) e baixa acidez de Brønsted. 

ii. Para os catalisadores preparados por impregnação, especialmente o catalisador 

4.9Pt-NaUSY-im3, a hidroconversão da decalina e os máximos 

rendimentos/seletividades aos produtos de abertura de anel da decalina (ROP e 

OCD) são governados, majoritariamente, pelo mecanismo de ruptura da ligação 

carbono-carbono via mecanismo sobre os sítios metálicos da platina. Por outro 

lado, a acidez de Brønsted é o fator mandatória sobre o mecanismo de reação do 

catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie. Dessa forma, a área metálica ativa da platina exerceu 

uma influência bem menor, porém positiva, para o catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie 

com relação ao mecanismo e aos produtos de abertura de anel desejados, quando 

comparado com os catalisadores preparados por impregnação.  

iii. Um cuidado especial foi dedicado para a identificação da distribuição da 

seletividade dos produtos para os grupos IsoD, ROP e OCD. O catalisador 4.9Pt-

NaUSY-im3 apresentou uma forte tendência em formar OCD menos ramificados, 

assim como os outros catalisadores preparados por impregnação, porém em uma 

menor extensão. 

iv. O catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 obteve a melhor performance com relação ao 

rendimento e seletividade aos produtos de abertura de anel da decalina. 

Seletividade e rendimento a OCD de 22,0 % e 17,8 wt%, respectivamente; e 

seletividade e rendimento a soma ROP + OCD de 54,8 % e 44,2 wt%, 

respectivamente. 

v. Uma avaliação quantitativa detalhada da formação dos 

hidrocarbonetos leves C9- (cracking) foi realizada. O catalisador 2.1Pt-NaUSY-ie 

apresentou uma curva de distribuição do tipo M no intervalo de C3 a C7 com 

máximos em C4 e C6 indicando que o mecanismo de reação de abertura de anel 

principal desse catalisador é via cisão beta em sítios ácidos de Brønsted, onde a 

reação de paring para a abertura de anel dos produtos de abertura de um anel é 

bem característica. Já o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 apresentou uma curva de 

distribuição típica de hidrogenólise em sítios metálicos da platina com 

quantidades relevantes de C1 e C9 indicando que o mecanismo de abertura de anel 

da decalina via sítios da platina é o principal mecanismo para esse catalisador. 
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8 SÍNTESE DE ZEÓLITA USY HIERÁRQUICA PELO MÉTODO TOP-

DOWN: DESSILICAÇÃO. 

Tabela 8.1 – Zeólitas estudadas no capítulo 8. 

Zeólita de partida 

USY (CBV760, Si/Al = 26,5 Zeolyst International Corporation Inc.) 

Zeólitas hierárquicas   

USYA 

USYB 

USYTPA 

USYTPAOH 

 

8.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS  

8.1.1 USY 

Zeólita USY comercial: CBV760, Si/Al = 27, obtida da empresa Zeolyst 

International Corporation Inc. 

8.1.2 USYA 

Dessilicação em meio alcalino. Mistura-se 15 g da zeólita USY (CBV760) com 

375 mL de uma solução de NaOH de 0,05 M e deixa-se agitando a 500 rpm e temperatura 

ambiente por 15 min. Depois neutraliza-se a mistura com uma solução de H2SO4 1M e, 

logo em seguida, filtra-se, lava-se com água destilada e deixa-se secando a mistura a 100 

°C por toda a noite.   

8.1.3 USYB 

Dessilicação em meio alcalino. Mistura-se 15 g da zeólita USY (CBV760) com 

375 mL de uma solução de NaOH de 0,1 M e deixa-se agitando a 500 rpm e temperatura 

ambiente por 15 min. Depois neutraliza-se a mistura com uma solução de H2SO4 1M e, 

logo em seguida, filtra-se, lava-se com água destilada e deixa-se secando a mistura a 100 

°C por toda a noite. 

8.1.4 USYTPA 

Dessilicação em meio alcalino com presença de surfactante. Prepara-se uma 

solução de 200 mL 0,2 M de NaOH, a qual adiciona-se 10.8678 g de brometo de 

tetrapropilamônio (TPA) quantidade necessária para que tenha 0,2 M de TPA, resultando 
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em uma solução 0,2 M de NaOH + 0,2 M de TPA. Essa solução é mantida sob agitação 

por 10 minutos e logo adiciona-se 6,6 gramas de USY (CB V760), mantendo sob 

agitação de 500 rpm, 65 °C e refluxo por 30 minutos. Após essa etapa, leva-se o balão de 

fundo redondo com a solução para um banho com água e gelo e se mantem nessa condição 

por 20 min. Finalmente filtra-se a solução, lava-se com água destilada e deixa-se secando 

a 100°C por 24 horas. O produto seco/pó obtido é calcinado em fluxo de ar a 550 °C por 

5 horas, com uma rampa de aquecimento de 5 °C/min para eliminar o agente direcionador 

de poro TPA. 

8.1.5 USYTPAOH 

Dessilicação em meio alcalino com presença de surfactante. Prepara-se uma 

solução de 200 mL 0,15 M de NaOH, a qual adiciona-se hidróxido de tetrapropilamônio 

(TPAOH) para que tenha 0,05 M de TPAOH, resultando em uma solução 0,15 M de 

NaOH + 0,05 M de TPAOH. Essa solução é mantida sob agitação por 10 minutos e logo 

adiciona-se 6,6 gramas de USY (CBV760), mantendo sob agitação de 500 rpm, 65 °C e 

refluxo por 30 minutos. Após essa etapa, leva-se o balão de fundo redondo com a solução 

para um banho com água e gelo e se mantem nessa condição por 20 min. Finalmente 

filtra-se a solução, lava-se com água destilada e deixa-se secando a 100°C por 24 horas. 

O produto seco/pó obtido é calcinado em fluxo de ar a 450 °C por 5 horas, com uma 

rampa de aquecimento de 5 °C/min para eliminar o agente direcionador de poro TPAOH. 

8.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ZEÓLITAS 

Todos os tratamentos foram realizados na zeólita USY comercial (CBV760, Si/Al 

= 26,5 Zeolyst International Corporation Inc.). A razão Si/Al determinada por ICP-OES 

e a cristalinidade relativa, esta, calculada baseada nos difratogramas (Figura 8.1) das 

zeólitas adotando-se a USY como tendo 100% de cristalinidade, são apresentados na 

Tabela 8.2. A razão Si/Al das zeólitas hierárquicas é menor que a da USY, pois, como já 

era esperado, em todos os métodos aplicados fez-se lixiviação básica o que provoca 

dessilicação da zeólita USY, diminuindo, assim, sua razão Si/Al. A zeólita USYB (Si/Al 

= 24,5) apresentou maior redução da razão Si/Al que a zeólita USYA (Si/Al = 25,7), pois 

o tratamento básico naquela (0,1M NaOH) foi mais agressivo que nesta (0,05M NaOH). 

Já para as zeólitas USYTPA (Si/Al = 15,3) e USYTPAOH (Si/Al = 13,3) as lixiviações 

básicas foram ainda mais agressivas: 0,2M e 0,15M de NaOH, respectivamente, além de 

serem realizadas a 65°C por 30 min. Vale salientar, que a zeólita USYTPAOH ainda conta 
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com a dissociação do OH- proveniente do TPAOH (0,05M) resultando em uma 

concentração total de 0,2M de OH- no meio aquoso. 

Tabela 8.2 - Propriedades físico-químicas das zeólitas USY, USYA, USYB, USYTPA e 
USYTPAOH. 

Zeólita Si/Ala Cristalinidadeb 

  (%) 

USY 26,5 100 

USYA 25,7 80 

USYB  24,5 41 

USYTPA 15,3 137 

USYTPAOH 13,3 110 
a Razão molar Si/Al determinada por 
ICP-OES. 
b Cristalinidade relativa determinada por 
cálculos baseado no difratograma. 

 A cristalinidade da USYA e USYB (Figura 8.1) é reduzida a 80% e 41%, 

respectivamente, pois ocorre uma destruição/amorfização da estrutura cristalina da USY 

com o tratamento alcalino. Já para a USYTPA (137%) e USYTPAOH (110%), não ocorre 

redução da cristalinidade, mas, ao contrário do que se esperava, a cristalinidade desses 

materiais aumenta. Isso, ocorre devido ao agente direcionador de poro (TPA+) interagir 

fortemente com a superfície da zeólita, durante a dessilicação, impedindo a destruição da 

estrutura microporosa desse material e permitindo apenas a retirada de material 

aluminossilicato que fica entre os poros da USY provenientes da sua preparação por 

desaluminização (steamed and acid leached) da zeólita Y. A desaluminização utilizada 

na preparação da USY comercial gera um pouco de amorfização dessa zeólita como pode 

ser observado no difratograma da USY (Figura 8.1). 
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Figura 8.1 - Difratograma das zeólitas USY, USYA, USYB, USYTPA e USYTPAOH. 

 

Os resultados das propriedades texturais das zeólitas são apresentados na Tabela 

8.3. Todas as zeólitas USY hierárquicas preparadas apresentaram maior área superficial 

(SBET) e área mesoporosa (Smeso) comparado com a zeólita USY na seguinte ordem: USY 

< USYA < USYB < USYTPAOH < USYTPA. Todavia, para se obter boas zeólitas 

hierárquicas com aplicação catalítica, essas zeólitas devem preservar as sus propriedades 

intrínsecas, e.g. volume de microporo (Vmicro) e cristalinidade, ao passo que se introduz 

mesoporosidade secundária. Dessa forma, a zeólita USYTPA apresentou melhor 

eficiência quanto a introduzir mesoporosidade secundária (4,46 vezes mais mesoporos 

que a USY) aumentando a cristalinidade (1,37 vezes maior que a USY) e diminuindo o 

volume de microporo a um valor aceitável (0,52 do Vmicro da USY). 
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Tabela 8.3 - Propriedades texturais das zeólitas USY, USYA, USYB, USYTPA e 
USYTPAOH. 

Zeólita 
SBET Smeso 

a Vmicro 
b TPV c Vmeso 

d 

(m2/g) (m2/g) (cm3/g) (cm3/g) (cm3/g) 

USY 514,4 86,0 0,217 0,447 0,230 

USYA 444,9 110,0 0,170 0,449 0,280 

USYB  369,0 145,0 0,116 0,416 0,300 

USYTPA 622,9 383,4 0,113 0,804 0,691 

USYTPAOH 541,2 405,4 0,060 0,813 0,752 

a Área mesoporosa determinada pela equação ���� = Z[7 −��48�, onde ��48� é calculada a partir da análise do t-plot pela 
isoterma de adsorção de N2. 

b Volume de microporos derivado da análise do t-plot pela isoterma 
de adsorção de N2. 

c Volume total de poro determinado pelo ponto onde P/P0 = 0,99. 

d Volume mesoporoso determinado pela equação W���� = Y&W − W��48�. 

 

8.3 CONCLUSÃO 

i. O tratamento top-down para produzir zeólitas USY hierárquicas por lixiviação em 

meio básico, mostrou-se ser prático e eficiente. 

ii. A utilização de agentes direcionadores de poro (TPA+), na lixiviação em meio 

básico (NaOH) demonstrou ser um método mais eficiente que a dessilicação 

clássica, apenas em NaOH. 

iii. O tratamento 0,2M NaOH + 0,2M TPA foi o mais eficiente para a introdução de 

mesoporosidade intracristalina na zeólita USY comercial (CBV760), 

preservando-se também as propriedades intrínsecas da zeólita USY, viz.  

microporosidade e cristalinidade. 
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9 INFLUÊNCIA DA MESOPOROSIDADE SECUNDÁRIA DOS 

CATALISADORES Pt-NaUSY NA REAÇÃO DE ABERTURA SELETIVA 

DE ANÉIS DA DECALINA 

A Tabela 9.1 apresenta os suportes e catalisadores estudados no capítulo 9, o qual 

aborda a influência da mesoporosidade secundária nos catalisadores Pt-NaUSY. 

Tabela 9.1 – Suportes e catalisadores estudados no capítulo 9. 

Zeólita de partida 

USY (CBV760, Si/Al = 27, Zeolyst International Corporation Inc.) 

Suportes  

NaUSY 

NaTPAUSY 

Catalisadores 

4.9Pt-NaUSY-im3 

4.8Pt-NaUSYTPA-im3 

 

9.1 PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES  

9.1.1 USY 

Zeólita USY comercial: CBV760, Si/Al = 27, obtida da empresa Zeolyst 

International Corporation Inc. 

9.1.2 NaUSY 

Primeiro, preparou-se a zeólita NaUSY com baixa acidez de Brønsted a partir da 

USY comercial (CBV760, Si/Al = 27, Zeolyst International Corporation Inc.). Realizou-

se quatro intercâmbios iônicos consecutivos com uma solução aquosa de 1,0 mol/L de 

NaNO3 a 80 °C por 8 horas sob agitação constante (ca. 40cm3/g de zeólita USY). Após 

cada intercambio iônico, a solução era filtrada e lavada com água destilada e secada por 

16 horas a 100 °C.  

9.1.3 NaUSYTPA 

 Dessilicação em meio aquoso com presença de surfactante. Prepara-se uma 

solução de 200 mL 0,2 mol/L de NaOH, a qual adiciona-se 10.8678 g de brometo de 

tetrapropilamônio (TPA) quantidade necessária para que tenha 0,2 mol/L de TPA, 

resultando em uma solução 0,2 mol/L de NaOH + 0,2 mol/L de TPA. Essa solução é 
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mantida sob agitação por 10 minutos e logo adiciona-se 6,6 gramas de USY (CBV760), 

mantendo sob agitação de 500 rpm, 65 °C (338 K) e refluxo por 30 minutos. Após essa 

etapa, leva-se o balão de fundo redondo com a solução para um banho com água e gelo e 

se mantem nessa condição por 20 min. Finalmente filtra-se a solução, lava-se com água 

destilada e deixa-se secando a 100°C por 24 horas. O produto seco/pó obtido é calcinado 

em fluxo de ar a 550 °C (823 K) por 5 horas, com uma rampa de aquecimento de 5 °C/min 

para eliminar o agente direcionador de poro TPA. Para passar a USYTPA para a forma 

sódica (NaUSYTPA) realiza-se o mesmo procedimento para se obter a NaUSY, descrito 

no tópico anterior.  

9.1.4 Catalisadores: 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 

  Para a preparação dos catalisadores utilizados nessa parte do estudo, impregnou-

se 5 wt% de platina pelo método de impregnação a volume de poro (incipient wetness 

impregnation) em três etapas, onde em cada etapa adicionou-se quantidades iguais de 

uma solução aquosa de Pt(NH3)4(NO3)2 para, ao final, se obter 5 wt% e após cada 

impregnação deixava-se secar a amostra por 4 horas a 100 °C. 

 Os catalisadores foram calcinados em fluxo de ar (1L/min/g) a 300 °C por 2 horas 

utilizando uma rampa de aquecimento de 0,2 °C/min. 

9.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES:  

A razão Si/Al (Tabela 9.2) se mantém praticamente constante quando se compara 

a USY e NaUSY, porém para a preparação da NaUSYTPA, observa-se que há uma 

diminuição de aproximadamente 46% da razão Si/Al, em decorrência do processo de 

dessilicação com agente direcionador de poro (pore-directing agent – PDA) utilizado na 

preparação deste suporte. A relação Si/Al dos suportes NaUSY e NaUSYTPA não se 

altera durante o processo de incorporação da função metálica para a obtenção dos 

catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3, respectivamente. 

A cristalinidade relativa dos suportes e dos catalisadores (Tabela 9.2) foram 

calculadas adotando-se como referência a zeólita de partida comercial USY (CBV760) 

com cristalinidade igual a 100%. Dessa forma, calculou-se a cristalinidade comparando-

se a área sobre os picos de difração correspondentes a 2θ = 20° e 24° (Figura 9.1). Ao 

analisar o difratograma dos suportes e catalisadores estudados, observa-se que todos 

apresentam as reflexões típicas da zeólita faujasita indicando que a estrutura da zeólita 

USY é preservada. O aumento da cristalinidade para o suporte NaUSYTPA (109%) e 

consequentemente para o catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 (104%) ocorre devido ao 
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agente direcionador de poro (TPA+) interagir fortemente com a superfície da zeólita, 

durante a dessilicação, dificultando a destruição da estrutura microporosa desse material 

e permitindo apenas a retirada de material aluminossilicato que fica entre os poros da 

USY provenientes da sua preparação por desaluminização (steamed and acid leached 

process) da zeólita Y. Esse último processo gera uma certa amorfização da zeólita USY, 

como pode ser observado no difratograma da USY (Figura 9.1). 

A quantidade de platina nos catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-

NaUSYTPA-im3 é praticamente a mesma 4,9 wt% e 4,8 wt%, respectivamente (Tabela 

9.2). Já a dispersão metálica, diâmetro médio de partícula e área superficial metálica ativa 

(active metal surface área – AMSA) variam um pouco. A dispersão metálica é um pouco 

menor para o catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3, pois a estrutura do suporte NaUSYTPA 

apresenta tamnahos de poros maiores que o suporte NaUSY permitindo uma maior 

aglomeração das partículas metálicas nos poros da zeólita NaUSYTPA; 

consequentemente, o catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 terá maior diâmetro médio de 

partícula metálica e menor AMSA. Essa exlicação foi proposta, pois os dois catalisadores  

foram reduzidos pelo mesmo método de reduçãoa/ativação da função metálica e não 

deveria apresentar diferenças acentuadas quanto a dispersão metálica.  

Tabela 9.2 – Propriedades físico-químicas das zeólitas USY, NaUSY e NaUSYTPA e dos 
catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3. 

Zeólita 
Si/Ala  Na b Crist.c  Pt d  DPt 

e  AMSA f dPt 
g 

 (wt%) (%) (wt%) (%) (m2/g) (nm) 

USY 26,5 0.02 100 - - - - 

NaUSY 28,6 0.55 85 - - - - 

NaUSYTPA  14,3 1,1 109 - - - - 

4.9Pt-NaUSY-im3 29,1 0,56 80 4,9 97,9 12,1 1,2 

4.8Pt-NaUSYTPA-im3 14,1 1,09 104 4,8 73,3 9,1 1,5 

a Razão molar Si/Al determinada por ICP-OES. 

b Porcentagem mássica de sódio (Na wt%) determinada por ICP-OES. 

c Cristalinidade relativa determinada por cálculos baseado no difratograma.  

d Quantidade de platina (Pt) determinada por ICP-OES. 

e Dispersão metálica determinada por quimissorção de H2. 
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f Área Superficial Metálica Ativa (Active Metal Surface Area – AMSA) determinada por 
quimissorção de H2. 

g Diâmetro médio das partículas metálicas medidas por quimissorção de H2. 

 

Figura 9.1- Difratograma das zeólitas USY, NaUSY e NaUSYTPA e dos catalisadores 
4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3. 

 

As propriedades texturais dos matérias estudados são apresentadas na Tabela 9.3. 

Analisando-se a área específica (SBET) da NaUSY comparado com a USY, ocorre uma 

pequena diminuição deste parâmetro, assim como ocorre um aumento da área mesoporosa 

(Smeso), volume de mesoporo (Vmeso) e diminuição do volume de microporo (Vmicro), pois 

o pH durante o processo é levemente ácido (pH ~ 5,5) ocasionando uma desaluminização 

parcial da USY. Na introdução da função metálica no suporte NaUSY para produzir o 

catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 há uma diminuição da SBET e Vmicro devido ao processo de 

redução/ativação da função metálica e as partículas de platina bloqueiam alguns poros da 

zeólita. Esse mesmo comportamento é observado para o catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-

im3 e o suporte NaUSYTPA. Já quando se compara o suporte NaUSYTPA com a zeólita 

USY, observa-se que ocorre um aumento das propriedades mesoporosas, enquanto se 
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preserva as propriedades intrínsecas da zeólita, e.g. microporosidade e cristalinidade, 

devido a utilização do agente direcionar de poro TPA+ no preparo desse suporte 

(explicação mais detalhada no capítulo 8).  

Tabela 9.3 – Propriedades texturais das zeólitas USY, NaUSY e NaUSYTPA e dos 
catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3.  

Zeólita 
SBET     Smeso 

a Vmicro 
b TPV c Vmeso 

d 

(m2/g) (m2/g) (cm3/g) (cm3/g) (cm3/g) 

USY 514.4 86.0 0.217 0.447 0.230 

NaUSY 505,5 117,5 0,195 0,434 0,239 

NaUSYTPA  622,5 383,4 0,113 0,804 0,691 

4.9Pt-NaUSY-im3 427,0 122,5 0,153 0,443 0,290 

4.8Pt-NaUSYTPA-im3 566,1 338,7 0,107 0,769 0,662 

a Área mesoporosa determinada pela equação ���� = Z[7 − ��48�, onde ��48� é calculada a partir da análise do t-plot pela isoterma de adsorção de 
N2. 

b Volume de microporos derivado da análise do t-plot pela isoterma de 
adsorção de N2. 

c Volume total de poro determinado pelo ponto onde P/P0 = 0,99. 

d Volume mesoporoso determinado pela equação W���� = Y&W −  W��48�. 

Os resultados de acidez de Brønsted e de Lewis (Tabela 9.4) devem ser analisados 

confrontando-os com a quantidade de sódio (Tabela 9.2) presente na zeólita. A zeólita 

que apresenta maior densidade de acidez de Brønsted em todas as temperaturas (250, 350 

e 400 °C) analisadas é a zeólita USY, pois tem pouca quantidade de cátion sódio (Na+) 

compensador/neutralizador da acidez de Brønsted. Os materiais NaUSY e NAUSYTPA 

praticamente apresentam a mesma acidez de Brønsted e de Lewis. A menor acidez de 

Brønsted desses materiais em relação a zeólita USY se deve a elas estarem na forma 

sódica, neutralizando a acidez de Brønsted. A acidez de Lewis dos materiais NaUSY e 

NaUSYTPA é menor que a USY, pois o processo de transformação para a forma sódica 

desaluminiza um pouco a zeólita de partida e retira boa quantidade de alumínio extra-

rede. Este é responsável pela acidez de Lewis, enquanto o alumínio em rede corresponde 

a acidez de Brønsted. O catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 apresenta valores de acidez de 
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Bronsted e de Lewis levemente superiores ao cataisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3. Ambos 

os catalisadores apresentam acidez de Bronsted e de Lewis superiores aos valores de 

acidez correspondestes aos seus suportes e inferiores aos da zeólita USY. A acidez de 

Lewis é maior porque a platina ela contribui para a medida de acidez de Lewis. 

Tabela 9.4 – Densidade de sítios ácidos de Brønsted e de Lewis (μmol/g) determinada 
por espectroscopia de FTIR com adsorção de piridina para as zeólitas USY, NaUSY e 
NaUSYTPA e os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3. 

Zeólita Brønsted  Lewis 

 250 °C 350 °C 400 °C  250 °C 350 °C 400 °C 

USY 67.7 28.0 4.7  31.7 16.6 13.7 

NaUSY 4.7 2,3 2,0  1.1 0.7 0.4 

NaUSYTPA 4,7 3,5 1,2  1,1 0,7 0,4 

4.9Pt-NaUSY-im3 29.2 14.0 10.0  10.6 3.5 3.5 

4.8Pt-NaUSYTPA-im3  26,7 17,5 11,7  7,8 3,9 2,1 

 

9.3 ATIVIDADE CATALÍTICA E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS 

Os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 estudados foram 

sintetizados a fim de avaliar a influência da introdução de mesoporosidade secundária em 

catalisadores Pt-NaUSY na reação de abertura seletiva de anéis da decalina.  

A Figura 9.2 mostra a conversão da decalina em diferentes temperaturas para os 

dois catalisadores investigados. Diante de todo o range de temperatura analisado, o 

catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 apresentou maiores valores de acidez de Bronsted e de 

Lewis comparado com o catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3, por isso aquele é mais ativo 

que este.  
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Figura 9.2 – Conversão da decalina (%) em função da temperatura (°C) obtidos para os 
catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3. Condições reacionais: T = 280 
°C - 360°C, WHSV = 0,44 h-1, P = 35 bar e H2/D = 100. 

 

Os diferentes rendimentos e seletividades aos produtos decorrentes da 

hidroconversão da decalina sob os dois catalisadores investigados são apresentados na 

Figura 9.3 e Figura 9.4, respectivamente. A baixas conversões os ROPs são majoritários 

na reação para ambos os catalisadores. Com o aumento da temperatura da reação e, 

consequentemente, da conversão da decalina ocorre a abertura do segundo anel dos ROPs 

(ligação endocíclica C-C) formando os OCDs e quando ocorre a quebra da ligação 

exocíclica C-C ocorre a formação dos produtos leves de hidrocraqueamento (menos de 

10 átomos de carbono). 

A comparação dos rendimentos a cada classe de produto é feita na Figura 9.5 para 

os dois catalisadores investigados. O rendimento aos isômeros da decalina (IsoD), para 

os dois catalisadores estudados aumenta, passa por um máximo e depois volta a cair 

novamente. Isso, ocorre devido a platina ser capaz de isomerizar a decalina de anéis de 6 

membros a anéis de 5 membros, estes são mais facilmente abertos para formar os ROPs 

e depois os OCDs. Observa-se, também, que o máximo de rendimento aos IsoD para o 

catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 ocorre em uma conversão mais baixa (XD = 48,8%) 
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que o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 (XD = 77,2%). Essa diferença é atribuída ao fato de 

o catalisador com maior mesoporosidade oferecer menor obstrução/impedimento estérico 

dentro dos poros do catalisador favorecendo a isomerização da decalina em menores 

conversões.  

Praticamente não se observa a formação de produtos provenientes da 

desidrogenação da decalina (DHPs) durante todo o intervalo de temperatura estudado. 

Observa-se também que o catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresenta menores 

rendimentos e seletividade aos produtos leves de hidrocraqueamento, o que é bastante 

interessante para não transformar os produtos com 10 átomos de carbono em produtos 

leves, onde estes não têm valor agregado no mercado de petróleo. Em outras palavras, o 

catalisador com maior mesoporosidade secundária evita o overcracking ou 

hidrocraqueamento secundário.  

Figura 9.3 – Rendimentos aos produtos de abertura de anel da decalina (wt%) em função 
da conversão da decalina (%) obtidos para os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-
NaUSYTPA-im3. Condições reacionais: T = 280 °C - 360°C, WHSV = 0,44 h-1, P = 35 
bar e H2/D = 100. 
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Figura 9.4 - Seletividades aos produtos de abertura de anel da decalina (%) em função da 
conversão da decalina (%) obtidos para os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-
NaUSYTPA-im3. Condições reacionais: T = 280 °C - 360°C, WHSV = 0,44 h-1, P = 35 
bar e H2/D = 100. 

  

 

Os máximos valores de rendimento e seletividade a OCDs para os catalisadores 

4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3, além de seus respectivos valores a ROPs, 

soma de ROPs + OCDs, C9-, temperatura e conversão  são mostrados na Tabela 9.5 e 

Tabela 9.6, respectivamente.  O catalisador preparado com a introdução de 

mesoporosidade secundária (4.8Pt-NaUSYTPA-im3) apresentou melhores resultados que 

o 4.9Pt-NaUSY-im3. O catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresentou rendimento 

máximo a OCDs de 28,0 wt% (seletividade de 33,2%); rendimento a soma ROP + OCD 

de 53,8 wt% (seletividade de 63,7%); apresentando, também, menor rendimento a 

produtos leves de hidrocraqueamento  26,0 wt% (seletividade de 30,7%). Isso, comprova 

o efeito positivo da mesoporosidade secundária no rendimento e seletividade aos produtos 

ROP e OCD. 

Tabela 9.5 – Máximos rendimentos (wt%) a OCD para os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-
im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 e os valores correspondentes de rendimento a ROP, 
rendimento combinado de ROP + OCD e o rendimento aos hidrocarbonetos leves. 

Catalisadores  T XD RROPs ROCDs, máx RROPs + ROCDs �}~�  

 (°C) (%) (wt%) (wt%) (wt%) (wt%) 

4.9Pt-NaUSY-im3 335 80,7 26,5 17,8 44,2 31,1 
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4.8Pt-NaUSYTPA-im3 355 84,5 25,7 28,0 53,8 26,0 

 

Tabela 9.6 – Valores de seletividade a OCD, ROP, seletividade combinada de ROP + 
OCD e seletividade aos hidrocarbonetos leves. Esses valores são respectivos aos maiores 
rendimentos a OCD para os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 

Catalisadores  T XD SROPs SOCDs SROPs + SOCDs }~�  

 (°C) (%) (%) (%) (%) (%) 

4.9Pt-NaUSY-im3 335 80,7 32,8 22,0 54,8 38,5 

4.8Pt-NaUSYTPA-im3 355 84,5 30,5 33,2 63,7 30,7 

 

Figura 9.5 - Rendimento (wt%) e seletividade (%) aos produtos de abertura de anel da 
decalina em função da conversão da decalina (%), comparados por classe de produtos, 
obtidos para os catalisadores 4.9Pt-NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3. Condições 
reacionais: T = 280 °C - 360°C, WHSV = 0,44 h-1, P = 35 bar e H2/D = 100. 
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As curvas de seletividade aos produtos leves de hidrocraqueamento em função do 

número de átomos de carbono é apresentada na Figura 9.6. O comportamento das curvas 

é praticamente o mesmo para os dois catalisadores. Pode-se concluir que um mecanismo 

misto de hidrocraqueamento ocorre nesses catalisadores: hidrogenólise nos sítios 

metálicos e hidrocraqueamento ácido via acidez de Brønsted. Entretanto, há um forte 

indicativo de que a hidrogenólise é predominante nesses catalisadores, que é a alta 

seletividades aos produtos C1 e C9.  Percebe-se que a curva na forma de “M” - entre C3 

e C7 - está presente de forma suavizada, mas não predomina. A curva no formato de “M”, 

é típica de hidrocraqueamento por mecanismo via reação de paring, onde os máximos 

ocorrem em C4 e C6 gerando majoritariamente isobutano e metilciclopentano.  
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Figura 9.6 – Seletividade aos produtos de hidrocraqueamento leves para os catalisadores: 

4.9Pt-NaUSY-im3 T = 320 °C XD = 60% �}~� = 9% ∑ �∗ = 205% 

4.8Pt-NaUSYTPA-im3 T = 330 °C XD = 49% �}~� = 3% ∑ �∗ = 222% 

 

9.4 CONCLUSÃO 

i. Ambos os catalisadores apresentaram excelentes resultados no que se refere aos 

rendimentos e seletividades a ROP e OCD.   

ii. O catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresentou rendimento a OCD de 28,0 wt% 

(seletividade de 33,2 %), rendimento a soma ROP + OCD de 53,8 wt% 

(seletividade de 63,7 %) e um rendimento aos produtos leves de 

hidrocraqueamento de 26,0 wt% (seletividade de 30,7 %). Já o catalisador 4.9Pt-

NaUSY-im3 apresentou rendimento a OCD de 17,8 wt% (seletividade de 22,0 %), 

rendimento a soma ROP + OCD de 44,2 wt% (seletividade de 54,8 %) e um 

rendimento aos produtos leves de hidrocraqueamento de 31,1 wt% (seletividade 

de 38,5%) 

iii. A mesoporosidade secundária do catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresentou 

um efeito positivo na performance desse catalisador com relação aos produtos de 
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abertura de anel da decalina (ROP e OCD), enquanto manteve menores 

rendimentos aos produtos leves de hidrocraqueamento (C9-), em comparação com 

o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3. 

iv. O catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresentou um máximo rendimento aos 

isômeros da decalina (IsoD) em uma conversão de decalina mais baixa (ca. 48%) 

que a do catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 (ca. 77%), evidenciando um menor 

impedimento estérico reacional naquele em comparação com este.  

v. Ambos os catalisadores apresentaram um caminho reacional para a abertura de 

anéis da decalina, preferencialmente, via hidrogenólise em sítios metálicos da 

platina, como pode ser comprovado ao se analisar os dados de seletividade 

modificada para os produtos leves de hidrocraqueamento (Figura 9.6) 
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10 CONCLUSÕES GERAIS  

Conseguiu-se desenvolver catalisadores Pt-USY de alta performance (4.9Pt-

NaUSY-im3 e 4.8Pt-NaUSYTPA-im3) para a reação de abertura seletiva de anel da 

decalina (molécula modelo, representando os compostos naftênicos) aumentando o índice 

de cetano da mistura da mistura dos produtos da reação. Observou-se que os catalisadores 

de alta performance apresentaram como características fundamentais (i) baixa acidez de 

Brønsted, (ii) alta quantidade de platina – função metálica, (iii), zeólita com dimensão de 

poro tridimensional, (iv) mesoporosidade secundária e (v) alta estabilidade hidrotérmica.  

O catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresentou rendimento a OCD de 28,0 wt% 

(seletividade de 33,2 %), rendimento a soma ROP + OCD de 53,8 wt% (seletividade de 

63,7 %) e um rendimento aos produtos leves de hidrocraqueamento de 26,0 wt% 

(seletividade de 30,7 %). Já o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3 apresentou rendimento a 

OCD de 17,8 wt% (seletividade de 22,0 %), rendimento a soma ROP + OCD de 44,2 wt% 

(seletividade de 54,8 %) e um rendimento aos produtos leves de hidrocraqueamento de 

31,1 wt% (seletividade de 38,5%) 

A mesoporosidade secundária do catalisador 4.8Pt-NaUSYTPA-im3 apresentou 

um efeito positivo na performance desse catalisador com relação aos produtos de abertura 

de anel da decalina (ROP e OCD), enquanto manteve menores rendimentos aos produtos 

leves de hidrocraqueamento (C9-), em comparação com o catalisador 4.9Pt-NaUSY-im3. 

Ambos os catalisadores apresentaram um caminho reacional para a abertura de 

anéis da decalina, preferencialmente, via hidrogenólise em sítios metálicos da platina. 
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