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Materiais mesoporosos do tipo MCM-41 contendo óxidos de níquel, paládio ou titânio 

foram sintetizados visando avaliar o efeito dessas fases ativas nas propriedades 

estruturais, morfológicas e catalíticas desses materiais. Os difratogramas de raios X 

indicam a obtenção de materiais do tipo MCM-41 com estrutura hexagonal bem 

definida e altamente ordenada, além de sugerir que após a impregnação com metais a 

sua estrutura foi preservada e houve a formação de partículas de óxidos de níquel, 

paládio ou titânio, bem dispersas na superfície do MCM-41, confirmadas através das 

análises de DRX, MET e XPS. Os resultados da análise de adsorção de N2 indicaram 

que o MCM-41 obtido possui propriedades texturais relevantes para a área de catálise, 

tais como, alta área superficial específica (805 m
2
g

-1
), diâmetro médio de poro de 3,65 

nm e volume de mesoporo de 0,48 cm
3
g

-1
. A inserção dos óxidos de níquel, paládio ou 

titânio no MCM-41 resultou numa diminuição na área superficial específica dos 

catalisadores suportados. Os testes catalíticos revelaram que: i) o Ni/MCM-41 

apresentou uma conversão de 55% de DBT, ii) o Pd/MCM-41 apresentou um 

desempenho de 50%, iii) o Ti/MCM-41, apresentou uma conversão de 65% de DBT, 

todos na presença de fluxo de ar à temperatura de 60ºC. 
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 Introdução                                     

1 

 

1.  INTRODUÇÃO  

 

Apesar de ser constituído predominantemente por hidrocarbonetos, no petróleo 

são encontrados compostos orgânicos que possuem heteroátomos como o enxofre, 

oxigênio e nitrogênio, sendo que, destes, predominam os compostos sulfurados. De 

maneira geral estes se encontram em todas as frações, porém, se concentram nas mais 

pesadas e nos resíduos destiláveis (SPEIGHT, 2002). 

 

O refino do petróleo gera grande quantidade de frações pesadas, tais como os 

resíduos da destilação a vácuo, que apresentam maior dificuldade de processamento, 

uma vez que contêm grande quantidade de compostos de elevada massa molar e 

estrutura química complexa. Dentre essas estruturas destacam-se os compostos 

heterocíclicos aromáticos sulfurados (BHATIA et al., 2006), como o dibenzotiofeno 

(DBT), de alto ponto de ebulição e difícil remoção através dos tratamentos 

convencionais. 

  

Uma das grandes preocupações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) tem sido investir em programas de monitoramento e 

melhoramento da qualidade dos combustíveis. A tendência geral converge em direção à 

melhoria da qualidade desses combustíveis não só em curto prazo, aperfeiçoando os 

atuais motores de combustão interna e reduzindo drasticamente seus níveis de emissões, 

como também a médio e longo prazo, desenvolvendo novas tecnologias de propulsão 

livres de emissões gasosas nocivas. Um ponto de grande relevância é o estudo de 

técnicas para remoção de compostos de enxofre presentes na gasolina e no óleo diesel. 

 

Compostos de enxofre constituem uma importante fração do petróleo bruto e, 

consequentemente, dos combustíveis. O enxofre, quando nos equipamentos de 

combustão, provoca a sua corrosão pela formação de ácidos, principalmente o sulfúrico, 

contribuindo para a deterioração de partes do motor e do escapamento e desativando os 

catalisadores utilizados na redução da emissão de poluentes atmosféricos. 

  

No refino de petróleo bruto uma grande parcela de enxofre é removida no 

processo de hidrodessulfurização, porém esse processo, embora eficiente, possui um 

alto custo pelo fato de se utilizar hidrogênio. Nesse sentido, nos últimos anos, têm 
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surgido diversas propostas de remoção de enxofre presente em combustíveis, tais como 

a dessulfurização oxidativa (ODS - Oxidative Dessulfurization), a adsorção e a 

biodessulfurização. Estes processos alternativos são economicamente viáveis para 

remoção de compostos policíclicos de enxofre, como o dibenzotiofeno, os quais partem 

do princípio de que catalisadores específicos são capazes de seletivamente remover 

compostos sulfurados ainda presentes nas correntes efluentes dos sistemas 

convencionais de hidrodessulfurização (SAMATOV et al., 2006).  

 

Diversos estudos vêm demonstrando que processos oxidativos têm um papel 

predominante no desenvolvimento de processos do tipo “catálise ambiental”, incluindo 

tecnologias de minimização de resíduos na fonte, ou seja, antes da produção final dos 

combustíveis. Em particular, a dessulfurização oxidativa tem sido indicada como uma 

das alternativas para conversão de compostos sulfurados presentes em combustíveis 

fósseis, considerando que apresenta como principais vantagens o fato de as reações 

ocorrerem à baixa pressão e temperatura e possuir um custo operacional inferior ao 

despendido no processo tradicional de hidrodessulfurização.  

                

A necessidade de diminuir as emissões gasosas dos veículos automotores, para 

atendimento aos limites regulamentados pela Resolução CONAMA 315/02, válidos a 

partir de 2009, exige não somente a melhoria do processo de combustão e tratamento 

dos gases de escape dos atuais motores, como também a melhoria das especificações 

químicas dos combustíveis. Contudo, torna-se evidente que o atendimento aos limites 

regulamentados somente poderá ser alcançado aliando as inovações tecnológicas com a 

utilização de combustíveis adequados. 

 

Sendo assim, o grande desafio operacional e econômico da indústria de refino de 

petróleo tem sido atender às rigorosas especificações exigidas pelos novos regulamentos 

ambientais, os quais tendem a limitar a valores ultra baixos o teor de enxofre presente 

em combustíveis de transporte.  

 

Os países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, ainda estão utilizando óleo 

diesel comercial com alto teor de enxofre, de até 500 ppm em peso. Nos EUA, de 

acordo com as normas vigentes, os limites de enxofre de 10 ppm em peso para a 

gasolina e o óleo diesel já foram introduzidos. É notável também que a produção de 
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combustíveis com baixas especificações de enxofre tem sido alvo tecnológico de muitos 

outros países, e provavelmente será mundialmente predominante durante a próxima 

década (SACHDEVA et al., 2010).  

 

Atualmente há uma preocupação ambiental generalizada, com especial atenção à 

queima de combustíveis fósseis provenientes das refinarias de petróleo. Essa queima 

tem gerado, com o passar dos anos, índices ambientalmente críticos de gases poluentes 

na atmosfera. Países de vários continentes assumiram o compromisso através de 

legislações ambientais de diminuir os índices alarmantes de gases poluentes contendo 

enxofre, nitrogênio e aromáticos em combustíveis.  

 

A indústria automobilística precisa definir novas especificações de engenharia e 

regulagem dos motores dos veículos novos que virão a utilizar combustíveis com baixos 

teores de enxofre, bem como orientar proprietários de veículos sobre como proceder 

com relação ao novo produto. A ANP deve determinar as características químicas e de 

desempenho que serão exigidas desse produto, decretar as diretrizes da transição de 

modo a orientar fabricantes de motores, distribuidores e revendedores do combustível, 

bem como seus usuários, sobre como se adaptarem às novas condições. 

 

Indubitavelmente, novos materiais e tecnologias devem ser desenvolvidos no 

sentido de reduzir o teor de poluentes presentes nos combustíveis fósseis. A redução dos 

compostos de enxofre presentes na gasolina e no óleo diesel, além de favorecer a 

indústria automobilística nacional com a redução de emissão de poluentes atmosféricos, 

abre oportunidades de exportação desses combustíveis que, uma vez devidamente 

refinados, atenderão às exigências do mercado internacional. 

 

O material do tipo MCM-41 se apresenta como uma importante alternativa para 

o desenvolvimento de catalisadores capazes de atuarem na redução dos compostos 

sulfurados presentes nos combustíveis fósseis. Sua elevada área superficial e diâmetro 

de poros permite o processamento de moléculas de variados tamanhos, aliada à alta 

estabilidade térmica, tornando esses sólidos potenciais suportes e catalisadores 

destinados a diversas aplicações industriais. Entretanto, esse suporte pode ser inativo 

cataliticamente ou apresentar sítios ácidos muito fracos, tornando-se necessária a 

introdução de fases ativas. A dispersão de óxidos do bloco-d, os quais possuem sítios 
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ácidos de Lewis, sobre um suporte com alta área superficial, como o MCM-41, 

maximiza a área de contato entre os reagentes e os sítios ativos, criando condições 

favoráveis às reações químicas de conversão de compostos sulfurados presentes nos 

combustíveis fósseis. 

 

 Os catalisadores heterogêneos, tais como os óxidos de metais de transição, 

heteropoliácidos, zeólitas, e materiais mesoporosos, possuem a vantagem de serem de 

fácil remoção do meio reacional, podem ser reciclados e reutilizados, determinam um 

baixo nível de comprometimento dos equipamentos industriais, além de provocarem 

menor geração de efluentes. Particularmente, e devido principalmente ao elevado 

diâmetro de seus poros, os materiais mesoporosos têm papel relevante no processo de 

conversão de moléculas de grandes dimensões como o dibenzotiofeno. 

 

Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver catalisadores 

heterogêneos do tipo MCM-41, impregnados com óxidos de metais de transição do 

bloco-d, avaliar o efeito das fases ativas nas características estruturais e morfológicas 

dos catalisadores finais, assim como o desempenho destes na dessulfurização oxidativa 

do dibenzotiofeno, na perspectiva de contribuir para a superação de um dos maiores e 

atuais desafios industriais existentes nas refinarias de petróleo: a redução significativa 

do teor de enxofre presente nos combustíveis fósseis. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos gerais sobre os compostos sulfurados presentes no petróleo 

 

De acordo com a American Society for Testing and Materials (ASTM, 1996), o 

petróleo ou óleo cru, do inglês crude oil, é definido como uma mistura de 

hidrocarbonetos acumulados em reservatórios subterrâneos, geralmente na forma 

líquida e gasosa, incluindo também compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais 

e outras substâncias contaminantes que se encontram em menor proporção. 

 

O petróleo é um produto de grande importância mundial e a maioria das 

atividades exercidas pelo homem depende direta ou indiretamente desse recurso natural. 

Indiscutivelmente, constituiu-se na principal fonte mundial de energia do século XX 

(SPEIGHT, 2002) e continua sendo o principal recurso energético utilizado no mundo 

no século XXI. 

 

De acordo com a International Energy Agency (IEA), a produção mundial de 

petróleo em 2012 foi de aproximadamente 90 milhões de barris por dia. A Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou que a produção de 

petróleo no Brasil em 2011 foi recorde, com 768 milhões de barris por ano de petróleo e 

24 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Houve aumento de 2,5% na produção de 

petróleo e 4,9% na produção de gás natural em comparação com 2010. Entre 2002 e 

2012, a produção de petróleo cresceu 45% e a de gás natural, 55%.  No Brasil, de 

acordo com a Petrobras, a produção petrolífera atual é de cerca de 2 milhões de barris 

por dia e em Sergipe a produção média é de 40 mil barris por dia.  

 

Com o declínio e o esgotamento das reservas de petróleo leve, a necessidade de 

utilização de petróleos pesados para o fornecimento de derivados de alto valor sofreu 

um considerável aumento nos últimos anos. Enquanto nos petróleos leves predominam 

os hidrocarbonetos de baixa massa molar, nos pesados, a maior concentração é de 

compostos complexos de elevados pontos de ebulição e massa molar, os quais 

apresentam grande dificuldade de processamento (SPEIGHT, 2002). 
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Os produtos da queima dos combustíveis fósseis são os principais responsáveis 

pela liberação de compostos de enxofre (SOx), os quais são poluentes e responsáveis por 

alterações físico-químicas na atmosfera, além de causarem a corrosão de equipamentos 

e tubulações nas refinarias (SAXENA et al., 2010). Nesse sentido, uma das mais 

importantes e indesejadas propriedades dos combustíveis fósseis que deve ser 

monitorada é o seu teor de enxofre. 

 

Em 1989, nos Estados Unidos da América, o Air Quality Improvement Research 

Program (AQIRP) realizou um estudo e executou um criterioso levantamento de dados, 

no sentido de criar legislações e regulamentos estabelecendo metas para reduzir os 

compostos sulfurados presentes nos combustíveis. Com esse estudo, concluiu-se que a 

diminuição do enxofre contido nos combustíveis aumenta a eficiência dos catalisadores 

(SONG et al., 2000).  

 

Desde 1993, o conteúdo permitido de enxofre no diesel nos Estados Unidos foi 

reduzido dramaticamente de 5000 ppm para 500 ppm. O conteúdo de enxofre em óleos 

leves tem sido limitado em 500 ppm na Comunidade Europeia desde 1996 e no Japão 

desde 1997. A partir de então, a quantidade de enxofre em combustíveis automotivos 

estava limitada a 500 ppm na maior parte do mundo industrial (SONG et al., 2000).  

 

Buscando reduzir os níveis de poluição atmosférica, a União Europeia propôs 

que esse limite máximo fosse reduzido para apenas 50 ppm até 2005. Em 2006, a 

legislação dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América e alguns 

países europeus, limitou o teor de enxofre a 15 e 10 ppm, respectivamente 

(MCCORMICK, 2005).  

 

No Brasil, compete à ANP implementar políticas nacionais de normatização de 

combustíveis em todo o Território Nacional, com ênfase na garantia do suprimento e 

qualidade dessas fontes energéticas e na proteção dos interesses dos consumidores 

quanto a preço, qualidade e oferta de produtos (SPEIGHT, 2002).  

 

Para garantir o que propõe a ANP, foi publicada recentemente no Diário Oficial 

da União a Resolução 40/2013, que estabelece as especificações da gasolina comercial 

com limite máximo de 50 ppm de enxofre. Isso representa uma redução significativa e, 
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de acordo com a legislação, essa gasolina deve estar disponível para comercialização até 

1º de janeiro de 2014.  O objetivo é reduzir a emissão de enxofre na atmosfera em 94%, 

contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e para a diminuição de doenças 

respiratórias.  

  

Considerando que os compostos de enxofre presentes no diesel são benéficos 

para o combustível, sob certo aspecto, e tendo em vista que aumentam sua lubricidade, 

os processos usados na redução do teor de enxofre do óleo diesel acarretam na redução 

desta propriedade, tornando-se necessário o uso de aditivos em alguns casos para 

mantê-la em nível adequado (SPEIGHT, 2002). 

  

A redução do teor de enxofre e dos hidrocarbonetos aromáticos está 

demandando profundas alterações no processo de refino para a obtenção de um óleo 

diesel com essas características. Para reduzir o teor de enxofre nos combustíveis, 

principalmente no óleo diesel, as refinarias são obrigadas a investir em unidades de 

tratamento, tornando-se imprescindível a apresentação de alternativas tecnológicas 

capazes de reduzir o teor de enxofre presente nos combustíveis, sem comprometer a 

qualidade e consequentemente sua atuação e desempenho automotivo (ZANNIKOS et 

al.,1995). 

 

2.2. Processos de remoção de enxofre em combustíveis fósseis  

 

A necessidade de emissões cada vez mais limpas tem resultado numa constante 

busca de redução dos teores de enxofre nos combustíveis. Os processos tradicionais da 

indústria do petróleo visando à remoção de compostos sulfurosos utilizam 

hidrotratamentos, o que demanda grandes investimentos em instalações, pois tal 

processo requer altas pressões, além do uso de hidrogênio e catalisadores de cobalto e 

molibdênio (KORANYI et al., 1999, MOCHIDA et al., 1996). 

 

O processo convencional de hidrodessulfurização é capaz de remover grande 

parte dos compostos sulfurados, sendo que a eficiência deste processo tem sido limitada 

pela existência de compostos de enxofre como o dibenzotiofeno e seus derivados, 

presentes em frações de petróleo. As principais moléculas que necessitam ser removidas 

para se obterem níveis de enxofre no óleo diesel em concentrações abaixo de 50 mg/kg 



                                                                                                                                                                       

 Revisão de Literatura                                     

8 

 

são as denominadas dialquildibenzotiofenos. A posição dos grupamentos alquila nas 

moléculas derivadas de DBT apresentam um papel importante no grau de restrição da 

reatividade dessas moléculas (BATAILLE et al., 2000, BEJ et al., 2004). 

 

O método de hidrodessulfurização (HDS) catalítica tem como finalidade 

converter os compostos de enxofre em sulfeto de hidrogênio e hidrocarbonetos. O 

processo de HDS é eficiente com estruturas alifáticas de enxofre, tais como tióis. No 

entanto, é difícil atender à demanda de profunda dessulfurização porque benzotiofenos e 

dibenzotiofenos são altamente resistentes à hidrogenação e requerem a utilização de 

condições mais severas, incluindo os catalisadores mais ativos e com maior consumo de 

hidrogênio, que conduzem a uma série de problemas, tais como alto investimento e 

custos operacionais elevados (ZHAO et al., 2009). 

   

O processo de dessulfurização baseia-se na capacidade de um material sólido 

(adsorvente), inicialmente livre de composto sulfurado, adsorver seletivamente 

compostos sulfurados presentes na corrente de refino. Nesse processo, o adsorvente 

torna-se saturado do composto sulfurado num determinado tempo, caracterizando o 

breakthroug do composto saturado. Atingindo esse estágio, o adsorvente deve ser 

regenerado para evitar a contaminação da corrente tratada (IRVINE, 1998). 

 

Nas reações de ODS, os compostos de enxofre de elevado ponto de ebulição 

podem ser facilmente convertidos por oxidação, à temperatura e pressão ambiente. 

Além disso, não é necessário utilizar o hidrogênio, que é um componente relativamente 

caro e indispensável na hidrodessulfurização. Essas são algumas vantagens do ponto de 

vista econômico e operacional da dessulfurização oxidativa. O processo ocorre em 

condições menos severas, demandando menores investimentos em equipamentos e 

instalações, surgindo com grande potencial para tornar-se um procedimento eficiente e 

economicamente viável na produção de combustíveis derivados de petróleo com baixo 

teor de enxofre (GOSLING et al., 2004). 

 

Segundo PRASAD e colaboradores (2008), muita atenção tem sido dada ao 

processo de dessulfurização oxidativa envolvendo reações que ocorrem em temperatura 

e pressão baixas. O processo ODS consiste geralmente em duas etapas principais, sendo 

a primeira delas a oxidação de compostos orgânicos presentes nos combustíveis fósseis 
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que apresentam o enxofre na sua estrutura, e a segunda, a remoção dos compostos de 

enxofre provenientes da reação de oxidação. 

 

ZHAO e colaboradores (2009) definem a dessulfurização oxidativa como um 

processo que promove uma mudança na polaridade dos compostos sulfurados, 

facilitando sua separação dos outros constituintes presentes no combustível, sendo então 

extraídos com adsorventes ou algum solvente polar. A ODS está sendo estudada como 

uma alternativa viável na remoção de compostos sulfurados de massa molar elevada, 

que permanecem nos combustíveis fósseis após a hidrodessulfurização. 

 

A dessulfurização oxidativa produz compostos oxidados que podem ser 

separados fisicamente e podem ser posteriormente processados. Os compostos de 

enxofre são conhecidos por serem mais polares do que os hidrocarbonetos de 

semelhante estrutura, isto é, os compostos de enxofre oxidados, tais como sulfonas ou 

sulfóxidos, são substancialmente mais polares do que os sulfuretos, o que permite a 

remoção seletiva de compostos de enxofre de hidrocarbonetos, através de um processo 

combinado de oxidação seletiva e solvente de extração ou por adsorção (CAERO et al., 

2006). 

 

Os agentes oxidantes mais utilizados para ODS são o peróxido de hidrogênio, 

perácidos, hidroperóxidos, cloro, óxidos de nitrogênio, oxigênio ou ozônio. O oxidante 

mais comum é o peróxido de hidrogênio, geralmente em ácido fórmico (MURATA et 

al., 2004). No entanto, a reação pode ser realizada em meios não-ácidos, na presença de 

quantidades catalíticas de molibdênio, tungstênio ou vanádio, em silicatos, zeólitos, 

peneiras moleculares e materiais mesoporosos ou vários catalisadores suportados, tais 

como, MoO3, NiMo, CrO3 e WO3 suportados em alumina (ANISIMOV et al., 2003). 

 

A reação envolvida na dessulfurização oxidativa está muito bem representada no 

trabalho desenvolvido por GUTIÉRREZ et al. (2006), no qual apresentam os resultados 

para a dessulfurização de compostos orgânicos de enxofre presentes em algumas 

moléculas modelos de diesel, utilizando Mo/Al2O3 como catalisador e H2O2 como 

oxidante (figura 2.1). 
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Figura 2.1. Reação de dessulfurização oxidativa catalítica de combustível diesel 

utilizando o sistema Mo/Al2O3-H2O2 (GUTIÉRREZ et al., 2006). 

 

Diversos trabalhos de pesquisa têm apresentado alternativas para purificação de 

combustíveis e neles as reações de oxidação em frações de petróleo têm sido estudadas 

em presença de água oxigenada em meios ácidos (TAM et al., 1990, ZANNIKOS et al., 

1995). 

  

KOCAL e CHEN (2001) usaram catalisadores de metais do Grupo VIB (Cr, Mo) 

e do Grupo VIII (Fe, Co, Ni), suportados em alumina. Na corrente líquida, contendo 

enxofre, foi introduzido ácido acético e peróxido de hidrogênio em água. 

 

TE et al. (2001) estudaram a oxidação de dibenzotiofeno (DBT) em tolueno 

como solvente modelo, usando peróxido de hidrogênio com ácido fórmico ou 

polioximetais na forma de ácidos de fósforo e tungstênio.  

 

LIU et al. (2001) trabalharam com dessulfurização na fase líquida de sulfetos 

orgânicos, incluindo mercaptanas, tiofenos e tio éter, os quais foram misturados com    

n-heptano sob agitação,  obtendo uma remoção de mais de 99% de mercaptanas, 80% de 

tio éter e 79% de tiofeno. 

 

KONOV et al. (2002) desenvolveram uma patente de um sistema catalítico que 

consiste num componente inerte (elemento pertencente ao Grupo IIA, III, IV ou óxido 

de ferro) e um ativo (óxido ou um metal de transição pertencente ao Grupo IB,V-VIIB 
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ou óxido de níquel ou cobalto, ou mistura de óxidos, metais de transição e compostos 

orgânicos nitrogenados), aplicado na remoção oxidativa de mercaptas de correntes de 

hidrocarbonetos incluindo petróleo, destilados do petróleo, gasolina e querosenes que 

necessitem de catalisadores. 

 

MEI e colaboradores (2003) estudaram a oxidação do DBT em tolueno com 

peróxido e brometo de tetraactilamônio em presença do catalisador ácido fosfotúngstico 

sob efeito de ultrassom, obtendo-se 99% de conversão. 

 

RAPPAS et al. (2004) reportaram o processo de oxidação e extração dos 

compostos de enxofre da fase do hidrocarboneto combustível obtendo resultados na 

ordem de 98% de enxofre oxidado. O processo de remoção de compostos de enxofre em 

óleo diesel foi feito a temperatura entre 90ºC e 105ºC, numa proporção molar média de 

ácido fórmico e peróxido de hidrogênio de 20:1 a 60:1, onde uma solução oxidante foi 

adicionada com um excesso de peróxido de hidrogênio necessário para oxidar o enxofre 

presente no diesel. 

 

CAERO et al. (2005) estudaram o processo de dessulfurização oxidativa em n-

hexadecano utilizando um catalisador de 10% V2O5/TiO2, o peróxido de hidrogênio 

como agente oxidante e a acetonitrila como solvente extrator. Concluíram que é 

possível remover 20% de 2-metiltiofeno, 40% de dibenzotiofeno e 2,5-dimetiltiofeno e 

mais de 50% de 4-metiltiofeno e benzotiofeno. 

 

ALI et al. (2006) estudaram a dessulfurização oxidativa do óleo diesel utilizando 

o peróxido de hidrogênio na presença de um catalisador ácido (ácido fórmico e ácido 

acético), onde a extração dos compostos oxidados foi realizada com o solvente extrator 

acetonitrila. O processo de dessulfurização do óleo foi realizado a 50°C e pressão 

atmosférica, com um percentual de remoção superior a 92%.  

 

GUTIÉRREZ et al. (2006) estudaram o processo de dessulfurização oxidativa de 

compostos sulfurados presentes no diesel comercial mexicano com aproximadamente 

320 ppm em peso e em uma solução de heptano contendo compostos sulfurados, como: 

tiofeno, 2,5-dimetil tiofeno, benzotiofeno, dibenzotiofeno e 4,6-dimetil dibenzotiofeno 

na mesma ordem de concentração. 
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LANJU et al. (2007) estudaram a oxidação do tiofeno e 3-metiltiofeno 

utilizando o catalisador de óxido metálico suportado em peneiras moleculares 5A.  

 

KUZNETSOVA et al. (2008) estudaram a oxidação da fase líquida de 

benzotiofeno e dibenzotiofeno, na presença de catalisadores de óxido de metal 

suportados. Os teores de benzotiofeno, dibenzotiofeno, bem como o rendimento das 

sulfonas, foram determinados para catalisadores de diversas naturezas. Na presença de 

MoO3/SiO2, o catalisador mais eficiente e mais facilmente regenerável, a conversão de 

benzotiofeno foi cerca de 60% e a conversão de dibenzotiofeno foi bastante elevada. 

 

YAN et al. (2009) avaliaram uma série de nanocompósitos fosfotúngsticos 

mesoporosos do tipo ácido/TiO2 com teores diferentes de ácido que foram sintetizados 

por meio de evaporação induzida. Esses nanocompositos foram utilizados como 

catalisadores para a dessulfurização oxidativa do combustível modelo, composto de 

dibenzotiofeno e hidrocarboneto, usando o H2O2 como oxidante. A remoção de enxofre 

no combustível modelo foi de 95,2% com catalisador mesoporoso ácido/TiO2, sob 

condições de reação de 333 K, por 2 horas. 

 

ZHAO et al. (2009) estudaram a dessulfurização oxidativa do dibenzotiofeno 

(DBT) em n-octano como combustível modelo, utilizando líquidos iônicos como ácidos 

de Bronsted, fosfato N-metil-pyrrolidonium como solvente catalítico e H2O2 como 

oxidante. A remoção foi de 99,8% de DBT a 60°C e tempo de reação de 5 horas.  

 

JIANG et al. (2011) apresentaram um processo alternativo de dessulfurização 

oxidativa utilizando catalisadores de emulsão. Observaram também que o processo 

apresentava limitações devido à interfase de transferência de massa ser muito reduzida 

no meio de reação de emulsão. Concluíram então que os catalisadores podem oxidar 

seletivamente as moléculas que contêm enxofre presentes no diesel às sulfonas 

correspondentes, quando se utiliza o H2O2 como oxidante. 

 

BAKAR et al. (2012) utilizaram uma mistura de diesel modelo para estudar o 

desempenho da dessulfurização oxidativa (ODS) comparado ao processo de 

hidrodessulfurização (HDS). Um estudo experimental detalhado foi realizado para 

selecionar a melhor técnica para remoção de enxofre. Os efeitos do solvente, do 
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catalisador do óxido bimetálico, do oxidante, dopante e temperatura de calcinação 

foram investigados. Hidroperóxido de dimetilformamida e terc-butil foram selecionados 

como agente oxidante e solvente, respectivamente, para a remoção de compostos de 

enxofre no modelo de diesel. Solvente e oxidante foram então aplicados para explorar a 

atividade de vários catalisadores, tais como ferro, manganês, molibdênio, estanho, 

zinco, cobalto em modelo de diesel. Os resultados mostraram que a atividade catalítica 

diminuiu na seguinte ordem: Mo> Mn>Sn>Fe≈Co>Zn.  

 

REZVANI et al. (2012) sintetizaram nanocompósito de (Bu4N)7H3[P2W18Cd4 

(Br)2O68]-TiO2 por meio do método sol-gel para aplicação no processo de  

dessulfurização de um combustível modelo, constituído pela mistura de BT, DBT, 4-

MDBT e 4, 6-MDBT e n-heptano, usando o peróxido de hidrogênio como oxidante. 

Concluíram que, para o sistema polioxometalatos/H2O2, a reatividade de oxidação 

decresce de acordo com a seguinte ordem: DBT>4,6-DMDBT>BT. Este nanocompósito 

foi capaz de promover a dessulfurização oxidativa com elevado rendimento. 

 

2.3. Peneiras moleculares mesoporosas da família M41S 

 

As peneiras moleculares foram definidas por MCBAIN (1932) como sendo 

sólidos porosos capazes de adsorver seletivamente moléculas que possuem tamanho 

compatível com os poros, permitindo sua entrada nos canais. No contexto atual das 

peneiras moleculares mesoporosas, três materiais obtidos por métodos diferentes de 

síntese vêm sendo preferencialmente estudados. Esses materiais fazem parte da família 

de Peneiras Moleculares denominadas M41S (Mobil 41: Synthesis), descobertos pela 

empresa Mobil Oil Corporation, compostos basicamente por silício ou silício e 

alumínio.  

 

A família M41S inclui peneiras moleculares que possuem basicamente três tipos 

de fases: a MCM-41, que apresenta poros cilíndricos com arranjo espacial hexagonal 

(BECK et al., 1992); a MCM-48, que apresenta poros cilíndricos com arranjo espacial 

tridimensional com simetria cúbica (VARTULI et al., 1994) e a MCM-50, que é uma 

fase lamelar, com as paredes de sílica sendo separadas pelas moléculas de um tensoativo 

presente (KIM et al., 2000). Os possíveis mecanismos de formação desses materiais 

podem ser observados na figura 2.2. 
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Figura 2.2. Possíveis mecanismos de formação do M41S: (1) via inicialização de uma 

fase cristalina líquida e (2) via cooperação do ânion silicato (KRESGE et al., 1992; 

VARTULI et al., 1994). 

 

Durante as etapas de síntese, a MCM-50 sofre colapso quando calcinada para a 

remoção do tensoativo entre as camadas de sílica. A MCM-48 apresenta maior potencial 

de uso em catálise, pois seu sistema tridimensional de poros a torna menos sensível a 

bloqueios. No entanto, sua síntese ocorre em condições mais limitadas que a MCM-41, 

daí existirem relativamente poucos trabalhos na literatura sobre a MCM-48 quando 

comparada com a MCM-41 (ALFREDISSON e ANDERSON, 1996, ALFREDISSON 

et al., 1997).  

 

A preparação dos materiais da família M41S envolve o uso de tensoativos 

(agente direcionador de estrutura), sendo mais amplamente utilizado o brometo de 

cetiltrimetilamônio (C16H33(CH3)3N
+
Br ou genericamente CTMABr), uma fonte de 

silício e/ou alumínio e água.  

 

De acordo com ALTIN et al. (1999), a distribuição de volume de poros pode ser 

classificada em três classes distintas: microporos (menor que 20 Ǻ), mesoporos (entre 
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20 Ǻ a 500 Ǻ) e macroporos (maior que 500 Ǻ). As duas classes de materiais que são 

usadas extensivamente como catalisadores heterogêneos e meios de adsorção são os 

sólidos inorgânicos microporosos e mesoporosos. A utilidade desses materiais é 

manifestada em suas microestruturas, as quais permitem que moléculas tenham acesso 

às grandes superfícies e cavidades internas, realçando a atividade catalítica e adsortiva 

(VARTULI et al., 1994). 

 

2.3.1. Principais mecanismos de síntese de peneiras moleculares do tipo MCM-41 

 

A peneira molecular mesoporosa MCM-41 (Mobil Composition of Mater) 

consiste numa fase altamente ordenada, possuindo uma estrutura hexagonal formada por 

canais largos, uniformes e unidimensionais, com diâmetros que variam de 2 a 10 nm, 

constituída por uma matriz de sílica e ou sílica-alumina (BECK et al.,1992). 

  

Os materiais do tipo MCM-41 apresentam algumas características relevantes 

para aplicações catalíticas e adsortivas, tais como poros de forma bem definida com 

estreita distribuição de diâmetro de poros, possibilidade de ajuste do tamanho de poro, 

grande volume de poro, elevada área superficial que pode variar de 500-1200 m
2
g

-1
, alta 

porosidade e, consequentemente, elevada capacidade de adsorção. Além de alta 

densidade de grupos silanois internos (40-60%) com superfície passiva a modificação, 

boa estabilidade térmica, hidrotérmica e mecânica. Essas propriedades tornam esses 

materiais potenciais suportes catalíticos para várias aplicações (SELVAM et al., 2001).  

 

A figura 2.3 mostra dois principais mecanismos de síntese do material 

mesoporoso do tipo MCM-41, os quais preconizam que a nucleação e a ordenação de 

silicatos ocorrem ao redor de um grupo de moléculas (micelas) e diferentes agentes 

direcionadores podem ser usados na formação da estrutura.  

 

Rotas de síntese de peneiras moleculares da família M41S foram propostas por 

pesquisadores da Mobil Oil Corporation, considerando que os materiais mesoporosos 

da família M41S obedecem aos mecanismos da figura 2.3. 
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Figura 2.3. Mecanismos de formação do MCM-41: (1) pela fase cristalina líquida 

inicializada e (2) pelo ânion silicato inicializado (BECK et al., 1992). 

 

No primeiro mecanismo, a presença de uma mesofase cristalina líquida antecede 

a etapa de adição das espécies silicatos, ou seja, a uma determinada concentração 

micelar crítica, ocorre formação de micelas esféricas, com o aumento progressivo da 

concentração das espécies de tensoativos. Essas micelas esféricas originam micelas 

cilíndricas que se organizam para formar estruturas com empacotamento hexagonal, 

seguido da migração e polimerização dos ânions silicatos em volta dessas estruturas, 

resultando na formação do MCM-41. No segundo mecanismo, ocorre o processo de 

auto-organização das estruturas cristalinas líquidas, através do efeito mútuo de 

interações entre os ânions silicatos e os grupos catiônicos presentes nos seguimentos 

hidrofílicos dos tensoativos em solução, ou seja, as espécies silicatos gerados no 

hidrogel reativo influenciam na formação das micelas tensoativas para direcionar a 

formação da fase cristalina líquida ((BECK et al., 1992). 

 

2.3.2. Fatores que influenciam na síntese de MCM-41 

 

Alguns fatores desempenham papel fundamental na obtenção dos materiais 

mesoporosos do tipo MCM-41, destacando-se entre eles: o pH, os surfactantes 

empregados, os precursores de silício, a composição do gel de síntese, a temperatura de 

cristalização ou envelhecimento do gel de síntese, o tempo de síntese e a adição de 

cosurfactantes. 

 

O surfactante tem um papel importante no diâmetro do poro do MCM-41. 

Surfactantes pertencem a uma grande classe de moléculas conhecidas como anfifílicas, 
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ou seja, possuem uma parte hidrofílica (“cabeça” do tensoativo), que é solúvel em água 

e uma parte hidrofóbica (“cauda” do tensoativo), que é solúvel em solventes apolares ou 

parcialmente em água. Esses tensoativos são divididos em não iônicos, como o decanol 

tetraetoxilado, catiônicos, como o brometo de cetiltrimetilamônio, aniônicos, como o 

octanoato de potássio, e zwiteriônicos (MOU e LIN, 2000). 

 

Os surfactantes catiônicos usados para sintetizar materiais mesoporosos podem 

ser representados por (CnH2n+1)(CH3)3N
+
X

-
, onde n é geralmente maior que 19, e X=Cl, 

Br ou OH. Um dos mais importantes aspectos na variação do tamanho da cadeia do 

surfactante (valor de n) é a possibilidade de modular o diâmetro do poro (HUO et al., 

1996). 

 

De acordo com BECK et al. (1992), o valor do diâmetro de poros do MCM-41 

está diretamente ligado às propriedades do surfactante, como o comprimento de sua 

cadeia, a natureza do solvente, a solubilização de agentes orgânicos no interior da 

micela e das condições de síntese. Variando o comprimento da cadeia, de 8 para 12 e 16 

átomos de carbono, o diâmetro médio de poros aumentou de 18 para 22 e 37 Ǻ, 

respectivamente, para amostras puramente silíceas. Com a adição de agentes orgânicos 

como o mesitileno, o diâmetro médio dos poros aumentou de 40 para 65 Ǻ. 

 

O controle do pH do meio reacional durante o tempo de síntese para uma faixa 

ótima entre 9-10  é outro fator que tem sido estudado e relatado na literatura por RYOO 

e KIM (1995), que obtiveram MCM-41 com excelente uniformidade textural pós-

calcinação adotando-se o ajuste de pH durante a síntese. De acordo com os estudos 

desenvolvidos por esses autores, isso pode ser atribuído ao aumento do grau de 

condensação dos grupos silanóis no MCM-41, devido ao deslocamento de equilíbrio 

para a polimerização de silicato. 

 

A hidrólise e a razão de condensação das espécies de sílica são dependentes do 

pH. Para valores de pH menores que o ponto isoelétrico (pH ~2), o grau de condensação 

é catalisado por ácido e torna-se mais rápido com a redução do pH. Para valores maiores 

que 2 o grau de condensação apresenta um máximo em pH igual a 8 e decresce 

novamente. Contudo, as partículas dos materiais mesoporosos feitas em condições 

ácidas tendem geralmente a serem maiores que as partículas feitas em condições 
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básicas. Isso se deve à velocidade de nucleação mais lenta em condições ácidas (LIN e 

MOU, 2002).  

 

 Nessas condições, as espécies de silicatos estão menos condensadas em 

oligômeros lineares, enquanto que em solução alcalina as espécies de sílica apresentam 

mais ligações cruzadas. Consequentemente, as partículas destes materiais sintetizados 

em condições ácidas tendem a apresentar uma interação mais fraca entre surfactante e 

silicato e, portanto, mais grupos silanóis na superfície. Pelo simples controle do pH, 

uma grande variedade destes nanocompósitos pode ser sintetizada (MOU e LIN, 2000). 

 

2.4. Aspectos gerais da catálise heterogênea  

 

A catálise heterogênea ocorre quando o catalisador e os reagentes formam um 

sistema polifásico, no qual o catalisador constitui uma fase e os reagentes constituem 

uma ou mais fases distintas. Nesse caso o catalisador e os reagentes estão limitados por 

superfícies de separação. Por essa razão, a capacidade do catalisador de adsorver os 

reagentes em sua superfície tem acentuada importância, do que decorre o emprego de 

catalisadores com alta superfície específica para aumentar a área de contato (AMARAL, 

1995).  

 

Para a indústria, a catálise heterogênea é mais vantajosa e de maior importância 

que a homogênea. O emprego de catalisadores líquidos acarreta diversos problemas 

técnicos e ambientais, tais como corrosão, formação de rejeitos e separação dos 

produtos obtidos, do catalisador e dos solventes utilizados. Tais problemas são 

minimizados com o uso de catalisadores sólidos, que facilitam a separação dos produtos 

e, em muitos casos, podem ser regenerados e reutilizados, provocam pouca ou nenhuma 

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

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

atividades e seletividades perante vários tipos de reação (DUPONT, 2002). 

 

Na catálise heterogênea, também chamada de catálise de superfície, os reagentes 

ligam-se quimicamente à superfície do catalisador. Portanto, a velocidade da reação é 

acelerada por dois motivos: pela elevada concentração dos reagentes na superfície do 

catalisador e pela forma ativada com que os reagentes se encontram (AMARAL, 1995).  
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A interação entre os reagentes e a superfície do catalisador ocorre através do 

fenômeno de adsorção, resultante de forças atrativas não compensadas na superfície. 

Conforme a natureza das forças envolvidas, distinguiram-se dois tipos de adsorção: 

física e química. A adsorção física é um processo semelhante à condensação, 

envolvendo forças não específicas – forças de Van der Waals. Não há alteração química 

das moléculas adsorvidas e o calor de adsorção é pequeno (da mesma ordem de 

grandeza do calor de condensação). Já a adsorção química envolve a formação de 

ligações químicas, razão pela qual o calor de adsorção é da ordem de grandeza dos 

calores de reação (RAO et al., 1998). 

 

Os reagentes ligam-se à superfície do catalisador pelos sítios ativos, que são os 

átomos ou grupo de átomos que participam efetivamente da reação. No caso dos 

catalisadores sólidos, apenas átomos ou grupo de átomos superficiais, acessíveis às 

moléculas dos reagentes, constituem-se em sítios ativos (TIAN et al., 2001). 

 

O material ativo de um catalisador sólido é constituído geralmente por metais ou 

óxidos metálicos, porém, devido à baixa área específica destes, é necessário em alguns 

casos dispersá-los sobre um material com alta área superficial e assim aumentar a área 

de contato entre o reagente e os sítios ativos. (AN e LEE, 2010, VIEIRA et al., 2003). 

 

Os catalisadores sólidos podem ser classificados como catalisadores mássicos ou 

suportados. Os primeiros são um aglomerado formado de grãos da fase ativa pura ou 

quase pura, onde as composições da superfície e do interior das partículas são pouco 

diferentes ou, pelo menos, têm natureza química semelhante e toda a sua massa é 

constituída por substâncias ativas. Já os catalisadores suportados são aqueles onde a 

natureza da superfície das partículas contendo a fase ativa é quimicamente diferente do 

interior. Tal interior ou suporte é geralmente um composto que sozinho não pode fazer a 

transformação química desejada. Os catalisadores suportados possuem maior emprego 

industrial, sendo utilizados para promover uma grande variedade de reações (GUISNET 

e GNEP, 1996). 

 

O catalisador metálico suportado é constituído por um metal depositado sobre a 

superfície de um suporte, geralmente um óxido. Nesse tipo de catalisador uma grande 

fração dos átomos metálicos normalmente permanece exposta, constituindo-se em sítios 
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ativos para a reação. A fração de átomos expostos da fase ativa (metal) pode ser 

drasticamente diminuída durante tratamentos térmicos, quer seja pela oclusão de poros 

devido à mudança de fase da estrutura cristalina do suporte (fase inativa), quer seja pelo 

fenômeno de sinterização do metal (formação de grandes partículas do metal), causada 

pela mobilidade da fase metálica na superfície do suporte devido ao emprego de altas 

temperaturas (TIAN et al., 2001). 

 

Um suporte catalítico eficiente deve ter uma elevada microporosidade, 

proporcionando uma maior superfície de contato e certa macroporosidade, permitindo 

um rápido escoamento dos produtos formados. Também são desejadas uma alta 

resistência mecânica e uma forte aderência entre o metal e o suporte, evitando assim a 

perda da fase ativa durante a reação. Esse material deve ainda apresentar condutividade 

térmica suficiente para evitar a formação de pontos superaquecidos na superfície do 

catalisador e, consequentemente, a sinterização da fase metálica (AN e LEE, 2010, 

VIEIRA et al., 2003). 

 

Os catalisadores heterogêneos que podem ser utilizados nos processos catalíticos 

são diversos e, conforme YAN et al. (2010), podem ser classificados em catalisadores 

heterogêneos sólidos básicos e ácidos.  Segundo DI SERIO et al. (2008), os 

catalisadores heterogêneos ácidos e básicos, no que diz respeito a sua natureza química, 

podem ser classificados em catalisadores de Lewis ou Brönsted, embora em muitos 

casos os dois tipos de sítios possam estar presentes, o que dificulta avaliar a sua relativa 

importância. 

 

2.4.1. Fases ativas incorporadas aos suportes 

 

Os óxidos de metais de transição podem apresentar sítios ácidos de Lewis ou de 

Brönsted e tal característica, teoricamente, permite o uso destes em diversos processos 

catalíticos. Tais óxidos são amplamente empregados na indústria química em vários 

tipos de reações, tais como hidrodessulfurização (REN et al., 2008), hidrogenação 

(NARES et al., 2009), hidrodenitrogenação, hidrocraqueamento, dessulfurização, entre 

outras. Em virtude das características químicas, a aplicação desses óxidos como fases 

ativas nos processos de remoção de enxofre nos combustíveis fósseis apresenta-se como 

uma alternativa viável para a indústria petroquímica.  
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A presença desses sítios ácidos em óxidos de metais de transição permite inferir 

que, teoricamente, a adição dos óxidos metálicos à estrutura de um suporte catalítico 

promoverá as reações químicas capazes de converter compostos sulfurados presentes 

nos combustíveis fósseis (YAN et al., 2009).  

 

Os catalisadores sólidos, em geral, constituem-se de dois ou mais componentes: 

o suporte e uma ou mais fases ativas, que são os principais responsáveis pela atividade 

catalítica. O suporte catalítico age como o veículo da fase ativa, isto é, permite que os 

reagentes envolvidos na reação entrem em contato com a fase ativa do catalisador. Além 

disso, maximiza a área superficial da fase ativa, por meio do espalhamento ou dispersão 

das partículas dessa fase sobre sua superfície (ZHAO et al., 1996).  

 

A fase ativa normalmente pode constituir de 0,1 a 20% do catalisador, sob a 

forma de pequenas partículas cristalinas (1 a 50 nm). Essas partículas por sua vez são 

obtidas mediante a incorporação de íons ou óxidos metálicos (alcalinos e alcalinos 

terrosos, metais de transição, entre outros), heteropoliácidos, complexos de metais de 

transição, complexos orgânicos, aminas, entre outros, à estrutura do suporte (MOULIJN 

et al., 1993). 

 

O suporte catalítico geralmente é tido como inativo cataliticamente, mas muitos 

suportes, como por exemplo, Al2O3, silico-aluminofosfato SAPO-5, TiO2, zeólita Y e b-

Y, quando sintetizados, apresentam na sua estrutura a vacância de elétrons responsável 

pela atividade catalítica. Por outro lado, alguns suportes como o aluminofosfato ALPO, 

MCM-41, MCM-22 necessitam da inserção de uma fase ativa na sua estrutura para que 

possam ser aplicados como catalisadores. O MCM-41, então, pode ser um material 

inativo cataliticamente ou pode apresentar sítios ácidos muito fracos, o que exige a 

introdução de uma fase ativa, para que venha apresentar propriedades ácidas ou básicas 

de Lewis ou Brönsted (ZHAO et al., 1996).  

 

2.4.1.1. Óxido de níquel 

 

Muitos catalisadores têm sido estudados para aplicações em diversos segmentos. 

Entre eles, surgem os metais de transição do bloco-d e seus respectivos óxidos, 

destacando-se o níquel, devido ao menor custo em comparação com catalisadores 
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constituídos por metais nobres. Suportes para catalisadores de níquel geralmente têm 

uma grande influência sobre as propriedades catalíticas de seus centros de metais ativos, 

devido às várias interações entre os suportes e as partículas de metal e, assim, diferentes 

suportes têm sido utilizados; por exemplo: Al2O3 e zeólitas têm sido comumente 

investigados como suportes para o níquel, devido a suas estabilidades química e física 

(ZHANG et al., 2012).  

 

Óxidos de metais de transição, tais como o óxido de níquel, podem facilmente 

mudar o seu estado de valência, promover o ciclo de redox e com isso mostrar bom 

desempenho de oxidação por causa de sua variável estrutura eletrônica (elemento do 

bloco-d). Além da fase de suporte, transportadores também afetam fortemente a 

morfologia da superfície e estrutura eletrônica da partícula de metal, o que pode afetar 

diretamente a estabilidade e atividade catalítica de catalisadores (GUO et al., 2011). 

 

As peneiras moleculares do tipo MCM-41 têm atraído grande atenção em 

diversas áreas, em particular as de catálise, separação, óptica, medicina e 

dessulfurização. No entanto, uma das principais desvantagens do referido material é a 

sua baixa atividade em muitas reações, o que pode ser superado por incorporação ao 

MCM-41 de espécies orgânicas e espécies inorgânicas, tais como as partículas de metal 

(figura 2.4) e os complexos organometálicos.  

 

 

Figura 2.4. Representação de incorporação de nanoparticulas de níquel no interior dos 

mesoporos de MCM-41 (SAMADI-MAYBODI et al., 2011). 
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Uma das principais aplicações dos materiais mesoporosos impregnados com 

metal é a dessulfurização dos combustíveis. Como as normas ambientais relativas ao 

teor de enxofre em combustíveis estão cada vez mais rigorosas e os valores cada vez 

mais elevados para as especificações dos filtros de ar, as refinarias estão enfrentando a 

realidade inevitável de que será necessário produzir combustíveis automotivos com teor 

de enxofre ultra baixos (SAMADI-MAYBODI et al., 2011). 

 

2.4.1.2. Óxido de paládio 

 

Os catalisadores de metais nobres suportados são muito ativos para a reação de 

oxidação, em especial os constituidos por paládio e por platina (VENEZIA et al., 2010). 

O paládio suportado em MgO/Al2O3 mostrou uma conversão de 85, 81 e 78%, para o 

tiofeno, benzotiofeno e dibenzotiofeno, respectivamente, enquanto que o catalisador 

Pd/ZrO2 mostrou uma conversão de 67, 59 e 54% na mesma ordem (ZAPATA et al., 

2005).  

 

Diversos estudos têm sido realizados utilizando catalisadores de paládio e 

platina suportados em diferentes materiais. Utilizando-se diferentes condições de 

síntese, tais como tipo de suporte, tipo de precursores, pré-tratamento e razão mássica 

entre o metal e o suporte, a atividade catalítica pode aumentar consideravelmente. 

Existem diversas causas que favorecem esse aumento, como a capacidade de adsorção 

do oxigênio sobre o metal, a temperatura de tratamento, o meio de reação, a morfologia 

do catalisador e a dispersão do óxido de paládio sobre o suporte (ZHOU et al., 2010). 

 

2.4.1.3. Dióxido de titânio 

 

O dióxido de titânio puro (TiO2) é um sólido cristalino incolor, estável e 

anfótero, apesar de apresentar características mais ácidas do que básicas. Esse óxido é 

também polimorfo, existindo em três formas cristalinas fundamentais: rutilo tetragonal, 

anatase e brookita ortorrômbica, sendo que apenas as duas primeiras são 

comercialmente produzidas. Entre os vários semicondutores conhecidos, o dióxido de 

titânio provou ser o mais adequado para uma ampla faixa de aplicações ambientais 

(CHEN et al., 2000). 
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O titânio é o nono elemento mais abundante, constituindo 0,63% da crosta 

terrestre, e o quarto metal mais abundante na Natureza, depois de alumínio, ferro e 

magnésio. O TiO2 é biológico e quimicamente inerte, é resistente à corrosão química, 

apresenta baixo custo e não é tóxico (CHEN et al., 2000).  

 

 O TiO2 é um dos mais importantes óxidos de metais de transição, amplamente 

utilizado como suporte de catalisadores, como fotocatalisador em células solares. O alto 

índice de refração dos cristais de rutilo é a principal razão para seu uso preferencial em 

relação à anatase. É usado apenas em algumas aplicações específicas, em que é 

selecionado pela sua tonalidade azulada, sua capacidade de agir como branqueador 

óptico ou sua baixa abrasividade (ZHANG, 2001). 

 

Quando o óxido de titânio está totalmente na fase anatase (figura 2.5A), as 

propriedades catalíticas são potencializadas, possui toxicidade mínima, é bastante 

estável e de baixo custo. Sob condições ambientais, a macrocristalinidade da fase rutilo 

(figura 2.5B) é termodinamicamente mais estável quando comparada com a fase 

anatase, porém, a estabilidade termodinâmica depende da dimensão das partículas e, em 

partículas de diâmetro inferior a 14 nm, a fase anatase é mais estável do que a fase rutilo 

(ARMSTRONG et al., 2005, ALVES, 2008). 

 

 

Figura 2.5.  Estrutura cristalina do TiO2 para as fases anatase (A) e rutilo (B) 

(ARMSTRONG et al., 2005). 
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2.4.2. Técnicas de incorporação das fases ativas aos suportes 

 

No processo de impregnação dos suportes, a fase ativa, neste caso o óxido de 

metal, deve estar em uma forma suficientemente dispersa, que resulte em uma alta área 

superficial específica e consequentemente em uma máxima atividade específica. Os 

métodos mais frequentemente usados na deposição do componente ativo sobre a 

superfície de um suporte são a impregnação, a troca iônica, a dispersão física, a 

deposição-precipitação e a coprecipitação (CHE et al., 1999, MOULIJN et al., 1993). 

 

A troca iônica com íons de metal de transição é amplamente utilizada. O 

procedimento consiste na reposição de um íon por meio de uma interação eletrostática 

da superfície do suporte com um íon de outra espécie. Um suporte contendo um íon A é 

adicionado a um volume de uma solução contendo o íon B, o qual gradualmente vai 

penetrando no suporte substituindo o íon A. Este íon, com o tempo, é transferido para a 

solução até que haja o equilíbrio entre os íons (CHE et al., 1999). 

 

A coprecipitação também é uma técnica muito empregada: ocorre a 

coprecipitação do catalisador e suporte ao mesmo tempo e, por esse processo, 

geralmente, o produto calcinado é constituído por uma grade mista. Para um grande 

número de catalisadores, e especialmente os utilizados em larga escala, a coprecipitação 

pode ser bastante atrativa e aplicável a uma série de processos catalíticos comerciais, 

tais como reforma a vapor, hidrogenação, oxidação do butano, etc. Esse processo 

também é considerado mais difícil e ainda requer um controle preciso das condições de 

preparo e, consequentemente, do uso de equipamentos especializados (LOK, 2009). 

 

A deposição-precipitação é um método genérico de adição de metais, óxidos 

metálicos, sulfetos metálicos e hidróxidos metálicos, como pequenas partículas na 

estrutura do suporte. A deposição do metal é realizada por meio de uma reação química 

em fase líquida, que leva à formação de um composto metálico de baixa solubilidade na 

fase líquida utilizada. Sendo assim, a precipitação ocorre exclusivamente na superfície 

do suporte catalítico (JONG, 2009). 

 

A dispersão física é um processo de preparação de catalisador que consiste na 

mistura mecânica da fase ativa (metal, óxido metálico, sais hidratados, entre outros) 
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com o suporte, seguido de tratamento térmico para a distribuição do metal sobre a 

superfície do suporte (KNÖZINGER e TAGLAUER, 1999). Em relação aos demais 

procedimentos, a dispersão física é tida como um processo que proporciona baixo grau 

de dispersão. No entanto se destaca como vantagem o baixo custo em relação às demais 

técnicas, pois esta não exige equipamentos sofisticados, produz baixa carga de efluentes 

e resíduos, como também evita calcinações adicionais, o que reduz ainda mais os custos 

com energia (BRAUN et al., 2000). 

 

A impregnação de um suporte poroso com uma solução de um componente ativo 

é um dos métodos de preparação de catalisadores mais utilizados (WINJNGAARDEN 

et al., 1996). A impregnação consiste em colocar em contato o suporte sólido com um 

volume de solução contendo o precursor de fase ativa, que, num passo subsequente, é 

aquecido para remover o solvente absorvido (CAMPANATI et al., 2003). O contato da 

solução é dirigido pela estrutura porosa do suporte, de forma que a quantidade de 

componente ativo incorporado no suporte dependa da concentração da solução e da sua 

penetração no interior do suporte (WINJNGAARDEN et al., 1996). Dois métodos de 

contato podem ser distinguidos, dependendo da quantidade da solução utilizada: 

impregnação via úmida, que envolve o uso de um excesso de solução em relação ao 

volume do poro do suporte (PINNA, 1998) e impregnação por “umidade incipiente” ou 

“seca”, onde o volume de solução contendo o precursor não excede o volume de poro 

do suporte (CAMPANATI et al., 2003). 

 

2.5. Principais técnicas de caracterização dos materiais mesoporosos 

 

2.5.1. Análise térmica (TG/DTG)  

 

A análise térmica tem sido empregada como ferramenta de pesquisa e 

desenvolvimento e atualmente é largamente aceita nos campos do controle de qualidade 

de materiais e processos. Pode ser definida como um conjunto de técnicas que 

envolvem a medição de propriedades físicas de substâncias ou materiais capazes de 

sofrer variações em função da temperatura, como a análise termogravimétrica 

(RAMACHANDRAN, 2002). 
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A análise termogravimétrica ou simplesmente TG é uma técnica quantitativa, na 

qual se obtém um termograma que registra a perda de massa de uma determinada 

substância mantida sob aquecimento ou resfriamento, a uma razão controlada. Com 

base nos dados da TG, é possível obter a curva termogravimétrica diferencial (DTG), de 

maneira que a primeira derivada da curva de mudança de massa é plotada em relação à 

temperatura ou tempo. A termogravimetria diferencial é útil em algumas determinações 

complexas e qualquer mudança na velocidade de perda de massa pode ser prontamente 

identificada pelas inflexões que indicam reações consecutivas; portanto, mudanças de 

massa, que ocorram a temperaturas próximas, podem ser perfeitamente identificáveis 

(VYAZOVKIN e WRIGHT, 1999).  

 

 A curva DTG não fornece mais informação que a curva de TG, contudo, é uma 

importante ferramenta de análise, tendo em vista que representa os dados de maneira a 

facilitar sua interpretação quantitativa e qualitativa. Dessa forma, a curva de DTG pode 

ser visualizada com uma boa aproximação do início e do término dos eventos de perda 

de massa (MERCURI et al., 2006). 

 

2.5.2. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

 A espectroscopia na região do infravermelho é utilizada para identificar 

composições orgânicas e inorgânicas desconhecidas. O espectro infravermelho de 

compostos geralmente exibe bandas bem definidas, associadas aos grupos de vibração 

das moléculas presentes. A espectroscopia para composições inorgânicas apresenta 

bandas absorvidas, o que torna a identificação cátion-ânion mais difícil. 

 

A Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-

IR) é uma das técnicas mais comuns de caracterização existentes, pois permite 

identificar uma larga faixa de grupos presentes nos compostos inorgânicos e orgânicos. 

Baseia-se, fundamentalmente, em medir a absorção em frequências de infravermelho de 

uma amostra posicionada na direção do feixe de radiação infravermelha. As radiações 

infravermelhas apresentam comprimentos de onda típicos que variam de 0,78 a 1000 

μm e números de onda variando de 13000 a 10 cm
-1

. O número de onda pode ser 

definido como o recíproco do comprimento de onda (SETTLE et al., 1997). 
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A espectroscopia de absorção no infravermelho, como qualquer outra forma de 

espectroscopia, baseia-se na interação da radiação eletromagnética com a amostra, 

considerando especificamente os modos vibracionais das moléculas. Assim, para que 

ocorra absorção no infravermelho, se faz necessária uma variação no momento dipolo 

de uma molécula como consequência das vibrações, sendo possível obter informações 

estruturais dos novos materiais obtidos (HUI e CHAO, 2006). 

  

2.5.3. Difratometria de raios X (DRX) 

 

A técnica de difratometria de raios X baseia-se na interferência dos raios X 

incidentes sobre a amostra. Na medida de DRX, o detector do equipamento registra a 

intensidade do feixe difratado em função do ângulo θ representado na figura 2.6. Cada 

plano cristalográfico hkl de um sólido cristalino se comporta como um espelho 

semitransparente, onde parte dos raios é refletida e parte é transmitida. Os picos no 

padrão de difração são dados pela interferência construtiva entre os raios refletidos, 

sendo que a condição para a interferência construtiva é dada pela Lei de Bragg 

(ASHCROFT e MERMIN, 1976), de acordo com a expressão: 

                                                   

nλ=dhklsenθ     (2.1) 

 

Onde: n é a ordem de reflexão (n = { 1,2,3,...}) 

           λ é o comprimento de onda 

          dhkl é a distância interplanar 

           θ é o ângulo de incidência entre os planos reticulados 

 

 

Figura 2.6. Esquema representativo da Lei de Bragg. 
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O princípio de obtenção dos raios X consiste em se excitar átomos ou íons no 

interior de uma fonte selada, em forma tubular, mantida sob alto vácuo. O tubo possui 

basicamente um filamento aquecido (cátodo), geralmente de tungstênio, funcionando 

como fonte de elétrons, e um alvo (ânodo) que pode ser formado por diversos metais 

(cobre, molibdênio, cobalto, etc.). A aplicação de uma diferença de potencial entre o 

cátodo e o ânodo faz com que os elétrons emitidos pelo filamento incandescente sejam 

acelerados em direção ao ânodo. Quando estes colidem com o metal do ânodo ocorre a 

transformação da energia cinética adquirida pelos elétrons em calor e, em menor 

extensão, em raios X. Através de uma pequena abertura, essa radiação primária deixa o 

tubo e segue em direção ao material a ser analisado (SETTLE, 1997). 

 

A técnica de difratometria de raios X mais frequentemente usada para 

determinar a estrutura cristalina de sólidos é o método do pó (CALLISTER, 2002). 

Nessa técnica, a amostra é pulverizada para que exista uma orientação aleatória de 

muitos cristais, assegurando assim que não ocorra difração em planos cristalinos 

preferenciais, em relação ao feixe de raios X, de modo a satisfazer as condições de 

difração da Lei de Bragg representada pela Equação (2.1).  

 

2.5.4. Análise por adsorção de nitrogênio  

 

A área específica, ou área de superfície total do sólido por unidade de massa, é o 

parâmetro crucial a ser determinado, pois é nela que toda reação se processa. Para um 

catalisador, quanto maior for a superfície disponível para os reagentes maior será a 

conversão dos produtos, caso fenômenos difusivos não estejam envolvidos. Na prática, 

o catalisador não possui sua superfície energeticamente homogênea, ou seja, com todos 

os seus sítios de adsorção equivalentes e com a mesma quantidade de energia para 

interagir com as moléculas do reagente. Se fosse completamente homogênea, a área 

específica seria diretamente proporcional à atividade do catalisador, mas, mesmo com 

superfície heterogêneas, há casos em que a área é proporcional à superfície (WACHS, 

2005). 

 

Um dos métodos mais comuns de determinação da área específica de um sólido 

se baseia na determinação da quantidade necessária de um adsorvato para formar uma 

monocamada sobre a superfície a ser medida (LOWELL e SHIELDS, 1979). Os 
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adsorvatos normalmente utilizados para esse fim são gases e, consequentemente, é 

necessário o estudo da interação entre o gás e o sólido no processo de adsorção 

(TEIXEIRA et al., 2001).  

 

Quando um sólido é exposto a um gás ou vapor em um sistema fechado à 

temperatura constante, o sólido passa a adsorver o gás, ocorrendo assim um aumento da 

massa do sólido e um decréscimo da pressão do gás. Após um determinado tempo, a 

massa do sólido e a pressão do gás assumem um valor constante.  

 

A quantidade de gás adsorvida pode ser calculada pela diminuição da pressão 

por meio da aplicação das leis dos gases ou pela massa de gás adsorvida pelo sólido. A 

quantidade de gás adsorvida é função da interação entre o gás e o sólido, sendo, 

portanto, dependente da natureza dessas espécies. O processo de adsorção pode ser 

classificado como um processo físico ou químico, dependendo do tipo de força 

envolvida. A adsorção física, também denominada adsorção de Van der Waals, é 

causada por forças de interação entre as moléculas. A adsorção química ou 

quimissorção envolve interações específicas entre o adsorvente e o adsorvato, com 

energia quase tão alta quanto à de formação de ligações químicas (TEIXEIRA et al., 

2001).  

 

Quando o estudo do fenômeno de adsorção é feito com o objetivo de se obter 

informações sobre a área específica e a estrutura porosa de um sólido, a construção de 

uma isoterma de adsorção é de fundamental importância, pois sua forma revela detalhes 

sobre as características do material (WACHS, 2005). 

 

A isoterma mostra a relação entre a quantidade molar de gás adsorvida ou 

dessorvida por um sólido a uma temperatura constante, em função da pressão do gás. 

Por convenção, costuma-se expressar a quantidade de gás adsorvida pelo seu volume, 

em condição padrão de temperatura e pressão (0ºC e 760 torr), enquanto que a pressão é 

expressa pela pressão relativa P/P0, ou seja, a relação entre a pressão de trabalho e a 

pressão de vapor do gás na temperatura utilizada (WACHS, 2005, DUPONT, 2002). 

 

De acordo com a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), 

a maioria dos sólidos obedece a um dos seis tipos de isotermas de adsorção existentes. 
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No entanto, quatro tipos de isotermas (I, II, IV e VI) são encontrados geralmente em 

caracterização de catalisadores (EVERETT, 1988, ROQUEIROL et al., 1994). A figura 

2.7 apresenta a classificação das isotermas de adsorção de acordo com a IUPAC. 

 

 

Figura 2.7. Classificação das isotermas de adsorção segundo a IUPAC. 

 

As isotermas de adsorção de nitrogênio apresentadas na figura 2.7 para cada 

material específico podem ser descritas como:  

 

a) Isoterma tipo I: Isoterma típica de materiais microporosos onde a adsorção se 

dá a baixas pressões devido à forte interação entre as paredes porosas e o adsorbato, as 

quais podem ser obtidas por adsorção química. Quando a adsorção física produz 

isotermas do tipo I, indica que os poros são microporosos e que a superfície exposta 

reside somente dentro dos microporos, os quais, uma vez cheios com o adsorbato, 

deixam pouca ou nenhuma superfície para adsorção adicional. 

  

b) Isoterma tipo II: Nesse tipo de isoterma a baixas pressões relativas, ocorre a 

formação de uma monocamada de moléculas adsorvidas. São encontradas quando a 

adsorção ocorre em materiais porosos ou com poros de grande diâmetro. O ponto de 

inflexão ocorre quando a primeira camada de cobertura ficar completa. Com o aumento 

da pressão relativa, o sólido ficará coberto de diversas camadas até que na saturação seu 

número será infinito. 

  

c) Isoterma tipo III: É caracterizada, principalmente, por calores de adsorção 

inferiores ao calor de liquefação do adsorbato. Conforme a adsorção procede, a 

adsorção adicional é facilitada porque a interação do adsorbato com a camada adsorvida 

é maior do que a adsorção com a superfície do adsorvente.  
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d) Isoterma tipo IV: Ocorre em materiais mesoporosos. Inicialmente, ocorre a 

cobertura de uma monocamada, posteriormente, a formação do segundo degrau de 

adsorção que indica a adsorção na faixa dos mesoporos. Normalmente esse tipo de 

isoterma apresenta um “loop” de histerese, ou seja, a isoterma não segue o mesmo 

caminho para a adsorção e dessorção. 

  

e) Isoterma tipo V: Ocorre quando existe pouca interação entre o adsorvente e o 

adsorbato, como no tipo III. Entretanto, o tipo V está associado às estruturas porosas 

que produzem o mesmo degrau que nas isotermas de tipo IV.  

 

f) Isoterma tipo VI: Ocorre em materiais ultramicroporosos. A pressão na qual a 

adsorção é efetivada depende fundamentalmente da interação entre a superfície e o 

adsorbato. Se for energeticamente uniforme, o processo ocorre com uma pressão bem 

definida, porém, se a superfície contém poucos grupos de sítios energeticamente 

uniformes, uma isoterma com degraus pode ser esperada. Cada degrau na isoterma 

corresponde a um grupo específico de sítios.  

 

As isotermas do tipo IV são de grande interesse visto que os materiais 

mesoporosos da família MCM-41 apresentam esse perfil. O fenômeno de histerese pode 

ocorrer principalmente em função da estrutura dos mesoporos. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que a evaporação do gás condensado em poros mais finos não ocorre tão 

facilmente como a sua condensação porque as moléculas que evaporam de meniscos de 

altas curvaturas têm maior probabilidade de recondensar do que aquelas que evaporam 

de uma superfície plana. Tal fenômeno foi estudado muitos anos por Kelvin (BOND, 

1987).  

 

De acordo com a IUPAC, as histereses observadas em isotermas do tipo IV por 

adsorção de nitrogênio com P/P0 de 0 a 1 se dividem em quatro tipos (figura 2.8). As 

histereses do tipo I e II são características de materiais com sistema de poros cilíndricos, 

ou feitos a partir de agregados ou aglomerados de partículas esferoidais. Em ambos os 

casos, os poros podem ter tamanho uniforme (H tipo I) ou tamanho não uniforme (H 

tipo II). As histereses do tipo II e IV são usualmente encontradas em sólidos formados a 

partir de agregados de partículas, apresentando poros de diferentes geometrias como, 
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por exemplo, pratos ou partículas cúbicas com tamanho uniforme (H tipo III) e não 

uniforme (H tipo IV).  

 

Figura 2.8. Perfil das histereses de adsorção de nitrogênio segundo a IUPAC. 

 

ALTIN e colaboradores (1999) descrevem que a adsorção de nitrogênio é uma 

técnica utilizada para determinar as isotermas de adsorção-dessorção e com base nelas 

estimar a área superficial específica, volume e distribuição de tamanho de poros. A área 

superficial é geralmente obtida correlacionando os dados da pressão relativa na variação 

de 0,05-0,3 pelo método de Brunauer Emmett-Teller (BET). Este método se baseia na 

medida de gás nitrogênio adsorvido em várias pressões, na temperatura do nitrogênio 

líquido a pressões de até 2 atm e pressões relativas (P/P0) inferiores a 0,3.  

 

A distribuição de tamanho de poro na faixa de mesoporos pode ser obtida 

através do método BJH (Barret-Joyner-Halenda), o qual se baseia na equação de Kelvin, 

que prevê a formação de N2 líquido em uma etapa de condensação capilar, nos grandes 

poros do material. A equação expressa a relação entre a condensação de N2 nos 

mesoporos de certo tamanho, porém, com base nesta equação, a relação entre a pressão 

relativa e o raio do poro pode ser calculada. Dessa forma, determina-se da distribuição 

de tamanho de poro do material (BARRET et al., 1953). 

 

2.5.5. Fluorescência de raios X (FRX) 

 

A espectroscopia por fluorescência de raios X (FRX) é um método não 

destrutivo que determina qualitativamente e quantitativamente os elementos presentes 

em uma determinada amostra de materiais sólidos, líquidos, pós, discos, entre outros. A 

técnica de fluorescência de raios X é utilizada para pesquisa e controle de qualidade em 

uma ampla área de atuação. Nesta técnica, a amostra é irradiada por um feixe intenso de 

raios X que causa a emissão de fluorescência. O espectro da fluorescência emitida é 
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registrado utilizando um detector que faz a separação por energia dispersiva ou por 

comprimento de onda (SETTLE, 1997).  

 

Os princípios físicos da fluorescência de raios X são simples e bem conhecidos, 

e é possível induzir transições eletrônicas entre os orbitais mais internos dos átomos 

utilizando radiações eletromagnéticas de energia adequada (raios X e raios gama). Essas 

transições podem resultar na emissão de radiações X de energia característica, que 

permitem a identificação da espécie atômica envolvida na transição e a mensuração da 

sua abundância. Nesse processo, mais especificamente, a energia da radiação de 

fluorescência identifica o elemento, enquanto que sua intensidade permite a medida da 

sua concentração na amostra analisada mediante uma prévia calibragem. A baixa 

penetração dos raios X de fluorescência na matéria, da ordem de dezenas de microns, 

em função do elemento fluorescente e da matriz, limita a informação analítica aos 

estratos mais superficiais do material estudado, o que constitui uma das limitações dessa 

técnica (JENKINS et al, 1995). 

 

2.5.6. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

 

Microscopia eletrônica de transmissão é uma técnica de muita versatilidade, por 

não só fornecer informações da rede cristalina em escala atômica, mas também 

informações químicas. Com resolução espacial da ordem de 0,5 nm é possível se obter 

uma informação direta da identificação química de um único monocristal. Devido à tal 

resolução, a técnica MET se diferencia da microscopia eletrônica de varredura e da 

microscopia óptica, onde a limitação de resolução não permite, por exemplo, a 

investigação de defeitos de empilhamento e arranjo estrutural.  

 

Um microscópio eletrônico de transmissão consiste em um feixe de elétrons e 

um conjunto de lentes eletromagnéticas que controlam o feixe, encerrados em uma 

coluna evacuada com uma pressão de 10-5 mm Hg. Através dos contrastes originados 

pela difração dos elétrons que bombardeiam a amostra, há formação da imagem em 

escala nanométrica e, desse modo, obtêm-se informações estruturais da amostra, tais 

como: fase cristalina, orientação e alinhamento (WANG et al., 2008). 
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O uso de microscópios eletrônicos modernos, com poder de resolução da ordem 

de nanômetros, permite, em casos particulares, visualizar partículas metálicas nos 

suportes, medir o tamanho dessas partículas, determinar um diâmetro médio no caso de 

partículas esféricas e, consequentemente, a área metálica por grama de material 

(WANG et al., 2008). 

 

A microscopia eletrônica de transmissão permite a análise de defeitos e fases 

internas dos materiais, tais como discordâncias, falhas de empilhamento, metais 

dispersos em suportes e poros de peneiras moleculares mesoporosas.  

 

2.5.7. Análise de espectroscopia de fotoelétrons por raios X (XPS) 

 

Na espectroscopia de fotoelétrons, uma fonte de radiação eletromagnética é 

usada para ejetar os elétrons da amostra. Dois tipos de fontes convencionais de fótons 

são usados: uma lâmpada de descarga de hélio, que produz radiação ultravioleta             

(hν = 21,2 e 40,8 eV para He I e He II, respectivamente), dando origem à espectroscopia 

de fotoelétrons excitados por ultravioleta (ultraviolet photoelectron spectroscopy - 

UPS), e raios X (hν = 1253,6 e 1486,6 eV para as linhas Kα do magnésio e do alumínio, 

respectivamente), originando a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (X-

ray photoelectron spectroscopy - XPS). Para a análise de superfícies, a técnica de XPS é 

mais indicada que a UPS, pois esta é mais específica aos elétrons de valência (WATTS 

et al., 2003). 

 

A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X é uma técnica analítica 

bastante utilizada na caracterização de superfícies de materiais, sendo empregada na 

análise de diversos tipos de amostras como: metais, polímeros, cerâmicas, compósitos, 

semicondutores, amostras biológicas, entre outras (NASCENTE, 2006).  

 

O desenvolvimento da XPS foi de fundamental importância, pois em condições 

de pressão da ordem de 10
-10

 Torr é possível se produzir e preservar as superfícies em 

níveis atômicos, por um tempo suficiente para que as medidas possam ser realizadas. 

Quando uma superfície é irradiada com raios X de energia hυ, fotoelétrons são emitidos 

com energia cinética dada pela expressão 2.2. Para que ocorra a fotoemissão a energia 
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do elétron que será ejetado de um sólido deve ser maior que a barreira de potencial da 

superfície, que é dada pela função trabalho (WATTS et al., 2003).  

  

Ek = hυ - E׀B ׀- φ                                 (2.2) 

  

Onde: Ek é a energia cinética do fotoelétron;  

           hυ é a energia do fóton;  

           EB é a energia de ligação de um dado nível eletrônico;  

           φ é função trabalho do material. 

 

 A XPS permite determinar a composição química da amostra, considerando que 

os níveis eletrônicos são individuais e únicos para cada elemento químico. Os espectros 

gerados durante a análise podem ser utilizados para a identificação da presença ou não 

de um elemento, assim como para quantificar a composição química da superfície da 

amostra, determinar estados de oxidação, o caráter das ligações, a presença de ligantes e 

grupos funcionais (PINHEIRO, 2005). 

 

2.6. Considerações gerais sobre o reator de leito de lama 

 

Reatores de leito de lama ou coluna de bolhas (figura 2.9) consistem em reatores 

heterogêneos que podem ser utilizados comercialmente para processos de purificação de 

destilados médios do petróleo. A reação pode ocorrer a baixas temperaturas e baixas 

pressões, onde um gás tipicamente de natureza reativa é borbulhado através da mistura 

formada por produtos líquidos e partículas de catalisador. Os produtos gasosos 

(hidrocarbonetos leves) são removidos pelo topo do reator, enquanto que os menos 

voláteis são separados do catalisador no reator, utilizando um sistema adequado de 

filtração (DEUGD e MOULIJN, 2003). 

 

As principais vantagens desse tipo de reator são: a homogeneização da fase 

líquida, que é uma operação quase isotérmica, alta transferência de calor, excelente 

controle de temperatura, fácil adição e remoção de catalisadores, simplicidade de 

projeto e construção e, ainda, boa capacidade de produção. Uma desvantagem é o 

retorno do fluxo da fase gasosa, que é borbulhada através da mistura de catalisador, 
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reagentes e produtos, ocasionando significantes decréscimos na conversão e na 

produtividade do reator (FOGLER, 1999). 

 

O tamanho das partículas do catalisador deve ser pequeno o suficiente para 

minimizar limitações difusionais ao transporte de matéria. A estabilidade do catalisador 

é um importante aspecto para este tipo de reator, sendo necessária a sua contínua 

regeneração para a obtenção de rendimentos estáveis do produto no tempo (FOGLER, 

1999).  

 

 

Figura 2.9.  Reator de leito de lama ou coluna de bolhas (DEUGD e MOULIJN, 2003). 

 

Embora muitos tipos diferentes de reatores heterogêneos possam ser utilizados 

para as reações que envolvem gases, líquidos e sólidos, grande parte dos estudos 

acadêmicos e de aplicações industriais envolvem reatores do tipo leito de lama. Este 

reator pode ser utilizado em diversos processos, apresentando algumas vantagens com 

relação a outros tipos de reatores, como, por exemplo, maior flexibilidade em se operar 

com diversas fases (reator multifásico). Outro exemplo é que seu custo de capital é 20-

40% mais baixo do que o de um reator de leito fixo (RAHIMPOUR et al., 2012).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A metodologia empregada na execução deste trabalho foi dividida em etapas 

fundamentais para o seu desenvolvimento: i) Síntese do material mesoporoso do tipo 

MCM-41;  ii) Impregnação das fases ativas de óxidos de níquel, paládio e titânio sobre 

o suporte MCM-41, obtendo-se assim os catalisadores para o processo de ODS; iii) 

Caracterização físico-química dos materiais sintetizados através de técnicas, como 

análise termogravimétrica (TG/DTG), espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho (IV), difratometria de raios X (DRX), adsorção de nitrogênio através dos 

métodos BET e BJH, fluorescência de raios X (FRX), microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) e análise de espectroscopia de fotoelétrons por raios X (XPS); iv) 

Estudo da atividade catalítica dos materiais obtidos visando a transformação da 

molécula modelo dibenzotiofeno, utilizando a mistura modelo de n-heptano e 

dibenzotiofeno, através do processo de dessulfurização oxidativa (ODS).   

 

3.1. Reagentes utilizados para a síntese dos catalisadores e reações de ODS 

  

Os materiais precursores utilizados na síntese dos catalisadores desenvolvidos 

neste trabalho podem ser visualizados na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Reagentes utilizados na síntese do suporte e dos catalisadores mesoporosos.  

Reagentes Procedência 

Brometo de Cetiltrimetilamônio (C19H42BrN), 98%  Vetec 

Silicato de Sódio (Na2SiO3), 98% Vetec 

Silica Gel (SiO2), 70-230 mesh ASTM Carvalhares 

Água Ultrapura (H2O) - 

Ácido Acético (C3H6O2), 98% Vetec 

Cloreto de Titânio (TiCl3), solução em 15% de HCl Vetec 

Nitrato de Níquel (Ni(NO3)2.6H2O), 97% Vetec 

Cloreto de Paládio (PdCl2), 59% Vetec 

 

Para a realização dos testes catalíticos, foram utilizados os reagentes com 

especificações descritas na tabela 3.2. 
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Tabela 3.2.  Reagentes utilizados nos testes catalíticos.  

Reagentes Procedência 

n-Heptano (C7H16), 99,5 %  Vetec 

Dibenzotiofeno (C12H8S), 98% Alderich 

Acetonitrila (C2H3N), 99,8% Vetec 

Peróxido de Hidrogênio (H2O2), 30% v/v Isofar 

 

 

3.2. Métodos Experimentais 

 

3.2.1. Síntese do material mesoporoso do tipo MCM-41  

  

A síntese hidrotérmica do MCM-41 mostrada na figura 3.1 foi realizada 

utilizando a água como solvente, o brometo de cetiltrimetilamônio como surfactante, o 

silicato de sódio e sílica gel como fontes de sílica em proporções estequiométricas bem 

definidas, conforme procedimento descrito por SOUZA e colaboradores (2004). Dessa 

forma, o MCM-41 foi obtido com base no preparo de duas soluções (I e II), de acordo 

com a seguinte composição molar: 1,00 CTMABr : 0,437 Na2O : 4,580 SiO2 : 200 H2O.  

 

As soluções foram preparadas considerando a proporção estequiométrica acima, 

sendo que para a solução I as quantidades de sílica gel e silicato de sódio foram 

misturadas à água e mantidas sob agitação durante 2h a 60°C. Para a solução II, a 

quantidade previamente determinada de CTMABr foi misturada à água e mantida sob 

agitação à temperatura ambiente por  30 minutos, visando favorecer a dissolução do 

direcionador de estrutura. As massas dos reagentes de síntese foram determinadas na 

balança analítica Mettler Toledo, modelo Al 204, com precisão de 0,1 mg. 

 

Após completar o tempo necessário para a dissolução dos reagentes, a solução I 

foi misturada à solução II e mantida sob agitação por 30 minutos à temperatura 

ambiente, com a finalidade de formar o gel de síntese, o qual foi colocado em autoclave 

de teflon encamisado em aço, levado à estufa marca Nova Ética modelo 400/2ND, e 

mantido a 100°C por 72 horas. 
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A autoclave foi retirada da estufa diariamente para verificação e controle do pH 

do material, o qual foi ajustado a cada 24h durante 72h para uma faixa de 9-10, 

utilizando-se uma solução de ácido acético a uma concentração de 30%. Esse controle é 

fundamental, pois o pH influencia diretamente no processo de auto-organização da 

estrutura formada.  

 

No último dia, o produto obtido foi filtrado a vácuo, lavado com água destilada 

para remover íons de sódio e, eventualmente, parte do direcionador orgânico que não 

ficou retido nos poros, tendo sido colocado depois na estufa a 100°C e mantido por 2h a 

fim de se remover a água residual. Posteriormente, foram realizadas as análises de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho e difratometria de raios X, para a 

confirmação da estrutura formada. 

 

Confirmada a formação da estrutura do material do tipo MCM-41, através das 

análises de absorção na região do infravermelho e DRX, o material foi colocado em 

pequenas quantidades em navículas de alumina, com a finalidade de promover uma 

melhor distribuição de calor, como também uma melhor difusividade do direcionador 

durante a saída dos poros do material, sendo depois submetido à calcinação em uma 

Mufla Quimis, modelo Q318524. A calcinação foi realizada a uma temperatura de 

450°C, durante 2h, submetida a uma razão de aquecimento de 10°C/min, com a 

finalidade de remover o direcionador orgânico, ou seja, as micelas tensoativas dos poros 

do material mesoporoso obtido, mostrado na figura 3.1.  

 

 Ao término do processo de calcinação, houve a remoção das espécies de 

CTMA
+
 coqueadas durante a calcinação, sendo de fato confirmada através das análises 

específicas de caracterização do material, como, por exemplo, espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho e análise de DRX. Novas análises de DRX e IV 

foram realizadas com o intuito de se observar se houve a preservação da estrutura do 

MCM-41 após a calcinação. 

 

3.2.2. Impregnação das fases ativas  

 

 Os catalisadores de Ni/MCM-41, Pd/MCM-41 e Ti/MCM-41 com diferentes 

concentrações de níquel, paládio e titânio foram obtidos a partir de quantidades 
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estequiométricas previamente calculadas, partindo-se dos sais precursores de nitrato de 

níquel (Ni(NO3)2.6H2O), cloreto de paládio (PdCl2) e cloreto de titânio (TiCl3), 

conforme mostra a figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Fluxograma de síntese do MCM-41 e impregnação com níquel, paládio e 

titânio. 
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 Os cálculos foram realizados para se obterem materiais com concentrações de 

5%, 10% e 15% em massa de níquel, paládio e titânio suportados em MCM-41, os quais 

foram utilizados nos testes catalíticos de degradação de compostos de enxofre presentes 

em uma mistura modelo de dibenzotiofeno em n-heptano, via rota de ODS. 

 

A impregnação do níquel, paládio e titânio no suporte mesoporoso do tipo 

MCM-41 foi realizada partindo-se das soluções dos sais precursores de nitrato de 

níquel, cloreto de paládio e cloreto de titânio, respectivamente, através do método de 

impregnação por via úmida. Após a impregnação, as amostras foram colocadas na 

estufa a 100°C por 24h para secagem do material. Em seguida, o material foi submetido 

à calcinação em atmosfera oxidante, com a finalidade de favorecer a formação dos 

óxidos de níquel, paládio e titânio sobre a superfície do MCM-41. Utilizou-se uma 

rampa de aquecimento de 5ºC/min, partindo da temperatura de 30ºC até 550ºC, sendo 

que o material foi mantido por 2h nessas condições, sob fluxo de ar, conforme mostrado 

na figura 3.1. 

 

3.2.3. Caracterização dos materiais sintetizados  

 

3.2.3.1. Análise térmica (TG/DTG) 

                

Para avaliar a estabilidade térmica dos suportes e catalisadores sintetizados, foi 

realizada a análise termogravimétrica utilizando uma termobalança da Shimadzu, 

modelo TGA-50 Instruments. As amostras foram submetidas a uma razão de 

aquecimento de 10°C/min, partindo da temperatura ambiente até 900°C, sob gás de 

purga com fluxo de nitrogênio de 40 mL/min, utilizando um cadinho de platina com 

aproximadamente 5 mg de cada amostra. 

 

3.2.3.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

Com a finalidade de obter informações estruturais dos novos materiais obtidos e 

monitorar a presença dos principais grupos funcionais dos suportes antes e depois da 

calcinação, foi usada a técnica de espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho com transformada de Fourier, na região de 4000 a 400 cm
-1

, utilizando-se 
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o KBr (1% mm
-1

) como agente dispersante, num instrumento da Perkin Elmer modelo 

Spectrum BX.  

 

3.2.3.3. Difratometria de raios X (DRX) 

 

Com a finalidade de identificar as fases cristalinas do material e a orientação dos 

cristais, foi utilizada a técnica de difração de raios X, através do método do pó, de 

maneira que as análises dos catalisadores sintetizados foram realizadas em um 

equipamento Miniflex II da Rigaku usando radiação CuKα no intervalo de varredura de 

2θ (conhecido como ângulo de Bragg) entre 1º e 60°. Foram utilizados os modos de 

varredura contínua com velocidade de 2°/min e passo de 0,01º. A análise qualitativa das 

fases observadas foi realizada usando o software PDXL Ver. 1.5.0.2L e banco de dados 

da biblioteca JCPDS (International Center for Diffraction Data). 

  

3.2.3.4. Análise por adsorção de nitrogênio  

 

O levantamento das isotermas de adsorção-dessorção dos materiais é 

imprescindível para se determinarem algumas propriedades texturais, tais como 

diâmetro de poro, volume de poro, espessura da parede do poro e área superficial. As 

análises foram realizadas num equipamento da Quantachrome modelo NOVA 1200e.  

 

Para as análises, foram utilizados cerca de 100 mg de cada amostra previamente 

seca a 300
o
C durante 4 horas sob vácuo para, em seguida, serem submetidas à adsorção 

de nitrogênio a 77K. As isotermas e consequentemente os dados relacionados às 

propriedades texturais dos materiais obtidos foram determinados na faixa de pressão 

relativa de 0,05 a 0,99. 

 

A área superficial específica foi calculada usando o método de Brunauer-

Emmett-Teller (BET) desenvolvido por BRUNAUER et al. (1938), para a faixa de 

pressão relativa (P/P0) de 0,05-0,3. O volume de poro foi determinado pela adsorção de 

nitrogênio em pressão relativa de 0,99 e a distribuição de tamanho de poro através do 

ramo da isoterma de adsorção pelo método Barrett-Joyner-Halenda (BJH) BARRETT et 

al., (1953). A espessura da parede do poro foi estimada com a expressão Wt = [a0 – Dp] 

para todas as amostras (RAVIKOVITCH e NEIMARK, 2000).  
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3.2.3.5. Fluorescência de raios X (FRX) 

 

A determinação da composição química semiquantitativa dos suportes 

mesoporosos e catalisadores foi realizada por fluorescência de raios X em um 

instrumento da Shimadzu, modelo EDX-720. Os espectros de fluorescência de raios X 

foram obtidos utilizando-se cerca de 50 mg de catalisador na forma de um pó fino. O 

fundo do porta-amostras utilizado para as medidas foi constituído por um filme plástico 

de polietileno, que apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia de interesse. 

Foram utilizados como padrões externos os óxidos de níquel, paládio e titânio diluídos 

mecanicamente em sílica amorfa, de modo a se obterem proporções de óxidos de metais 

nas concentrações de 5%, 10% e 15% em massa de níquel, paládio e titânio. 

 

3.2.3.6. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

  

Com o objetivo de avaliar/confirmar a impregnação dos óxidos metálicos no 

suporte mesoporoso foi utilizada a análise de microscopia eletrônica de transmissão. A 

análise foi realizada em um instrumento da Philips CM-120 do LCE/UFSCar, com uma 

tensão de aceleração de feixe de elétrons de 120 kV. As amostras foram dispersas por 

ultrassom em 2-propanol e uma gota da suspensão foi depositada sobre uma rede de 

cobre com furos de carbono. Para esta análise, foram escolhidas as amostras-padrão 

10Ni/MCM-41, 10Pd/MCM-41, 10Ti/MCM-41.  

 

3.2.3.7. Análise de espectroscopia de fotoelétrons por raios X (XPS) 

 

Com o propósito de obter informações sobre os estados de oxidação dos óxidos 

impregnados no suporte (para as amostras: 10Ni/MCM-41, 10Pd/MCM-41, 

10Ti/MCM-41), utilizou-se a espectroscopia de fotoelétrons de raios X. As análises 

foram realizadas em um Physical Electronics 5700, provido de um analisador 

multicanal de elétrons da Electronics 80-365B, utilizando uma fonte de raios X de 

MgKα (hv = 1253,6 eV)  com potência de 300 W e pressão na câmara mantida abaixo 

de 1×10
-9

 Torr. As energias de ligação (EB) foram obtidas com precisão ± 0,1 eV e 

compensações de energia através do pico C1s em 284,8 eV. As concentrações atômicas 

foram determinadas a partir de áreas elementares dos picos e corrigidas para diferenças 
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de sensibilidade. Os fatores de sensibilidade utilizados estão incluídos no pacote de 

software de análise de dados PHI ACCESS. 

 

3.2.4. Reações de dessulfurização oxidativa (ODS) do DBT 

 

Visando avaliar a atividade catalítica dos materiais obtidos frente ao processo 

ODS, foram realizados testes catalíticos em escala de bancada de uma mistura modelo 

constituída por 500 ppm de DBT em n-heptano, utilizando um reator de leito de lama 

(figura 3.2), e o sistema convencional de bancada (figura  3.3).  

 

O reator de leito de lama foi construído especificamente para atender de forma 

satisfatória aos testes catalíticos, tendo em vista que, segundo FOGLER (1999), esse 

reator possui como principais características a maior eficiência na mistura da fase 

líquida, a distribuição uniforme das partículas de catalisador e o escoamento uniforme 

da fase gasosa. 

 

Muitas conclusões importantes foram obtidas sobre a remoção de enxofre em 

combustíveis fósseis, as quais se baseiam principalmente em estudos realizados 

utilizando-se um reator de leito fixo. Segundo QI et al. (2004), a remoção de enxofre é 

melhorada sem grande diminuição no rendimento e a presença de pequena quantidade 

de O2 pode otimizar o processo de dessulfurização. 

 

Foram avaliadas as propriedades químicas, físicas e mecânicas dos materiais 

utilizados na confecção do primeiro reator de leito de lama e, teoricamente, as 

propriedades atendiam a todos os critérios para o seu pleno funcionamento. Porém, 

durante o experimento, houve uma interação química entre os solventes utilizados nos 

testes catalíticos e o corpo do reator, que culminaram com a inviabilização de seu uso, 

tornando-se necessária a confecção do segundo reator mostrado na figura 3.2. 

 

Com a finalidade de avaliar a eficiência do reator de coluna de bolhas (figura 

3.2) na reação de conversão de dibenzotiofeno, foram desenvolvidos testes catalíticos a 

temperaturas de 25ºC e 60ºC, pressão de 1 atm e tempo total de reação de 60 minutos. A 

temperatura no sistema foi mantida constante em equilíbrio com a temperatura 

ambiente. Utilizou-se o meio reacional composto pela mistura modelo e a acetonitrila 
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como solvente extrator (proporção volumétrica de 1:1), além do H2O2 como agente 

oxidante. Esses compostos fizeram parte do meio reacional numa razão molar de 2,5:1,0 

correspondente à H2O2:DBT relatada por CAPEL-SANCHEZ et al. (2010) como sendo 

a melhor razão estequiométrica para a ODS. A reação foi conduzida à temperatura 

constante, com uma concentração inicial de dibenzotiofeno de 500 ppm, 50 mg de 

catalisador e mantida sob fluxo constante de ar atmosférico. Ressaltando que também 

foram realizados testes preliminares com fluxo de gás oxigênio puro, os quais 

apresentaram resultados similares aos testes com fluxo de ar, com custo menor  que o 

do anterior, justificando sua utilização. 

 

 

Figura 3.2. Reator de coluna de bolhas usado nos testes catalíticos, em que: 1 - Válvula 

de pressão do ar atmosférico, 2 - válvula de regulação, 3 - seringa, 4 - bolhas de ar, 5 - 

mistura modelo com o catalisador, 6 - reator tubular, 7 - saída de efluentes. 

 

Durante os testes, foram retiradas alíquotas em intervalos de tempo de 1, 3, 5, 

10, 20, 30 e 60 minutos e analisadas em cromatógrafo líquido modelo Prominence da 

marca Shimadzu com desgaseificador modelo DGU-20A3, detector no UV-Visível com 

arranjo de fotodiodos modelo SPD-M20A, dois sistemas de bombas reciprocicantes 

modelo LC-20AT, injetor automático modelo SIL-20A e um módulo de comunicação 

CBM-20A e software de gerenciamento LCSolution, utilizando uma coluna analítica 

Synergi 4µ RP-80A (250 x 4,6 mm, 5 µm) com uma coluna de guarda de mesma 

composição da marca Phenomenex.  
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As condições cromatográficas de análise foram: i) Fase móvel: acetonitrila: água 

(4:1, v/v), modo de eluição isocrático; ii) Fase estacionária: coluna analítica Synergi 4 µ 

RP-80A (250 x 4,6 mm, 5 µm) com uma coluna de guarda de mesma composição da 

marca Phenomenex; iii) Fluxo da fase móvel: 0,8 mL/min e temperatura da coluna 

analítica: temperatura ambiente; iv) Tempo de corrida total da análise: 15 min; v) 

Tempo de retenção do composto monitorado: 7,5 min; vi) Comprimento de onda do 

detector: 220 nm e vii) Volume de injeção: 20 µL. 

 

Outros testes catalíticos também foram conduzidos em escala de bancada no 

sistema experimental apresentado na figura 3.3. Os testes foram conduzidos a 25ºC e 

60ºC, pressão de 1 atm e tempo total de reação de 60 minutos. Utilizou-se o mesmo 

meio reacional e as mesmas proporções molares adotadas nos testes anteriores, porém, 

na ausência de fluxo de ar. A mistura reacional foi introduzida no balão de três bocas 

conforme mostra a figura 3.3, nas mesmas condições dos testes realizados com o reator 

de leito de lama e mantida sob constante agitação a uma razão de 500 rpm. As amostras 

foram analisadas via cromatografia líquida nas mesmas condições descritas 

anteriormente. 

                                                   

(1)

(4)

(2)

(3)

(5)

 

Figura 3.3. Sistema convencional utilizado nos testes catalíticos, em que:                      

1 - Condensador de refluxo, 2 - entrada de ar atmosférico, 3 - agitador magnético com 

sistema de controle de temperatura, 4 - balão de três bocas contendo a mistura modelo e 

catalisador, 5 - retirada de alíquotas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização dos catalisadores sintetizados 

 

4.1.1. Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

Os materiais sintetizados foram caracterizados por análise termogravimétrica 

(TG/DTG), com o objetivo de identificar a melhor temperatura de calcinação do MCM-

41 para a remoção do direcionador estrutural dos poros, bem como a melhor 

temperatura para decomposição dos sais precursores de níquel, paládio e titânio visando 

à obtenção dos catalisadores suportados. 

  

De acordo com SOUZA (2005), a definição das melhores condições de 

calcinação visando à remoção dos íons CTMA
+
 provenientes do direcionador estrutural 

é imprescindível para a qualidade das peneiras moleculares mesoporosas do tipo MCM-

41, obtidas via processo hidrotérmico. O controle de temperatura e tempo é 

imprescindível para a preservação da estrutura do material do tipo MCM-41, de maneira 

que o aquecimento adequado favorece uma adequada remoção dos íons do direcionador 

orgânico presente no suporte sem causar a destruição da sua estrutura. 

 

A figura 4.1 mostra as curvas TG e DTG do MCM-41 não calcinado (NC). De 

acordo com as curvas pode-se observar que o MCM-41 apresenta três eventos de perda 

de massa. Esses eventos estão de acordo com dados obtidos por ARAUJO e 

JARONIEC (2000) e SOUZA (2005) que concluem: i) Houve perda de massa na faixa 

de 30-100°C referente à dessorção de água fisiossorvida nos poros do material; ii) Na 

faixa de 100-350°C atribuído à remoção dos íons direcionadores (CTMA
+
) e iii) Na 

faixa de 350-550°C devido à remoção residual do CTMA
+
 e liberação de água, 

proveniente do processo de condensação secundária dos grupos silanóis. 

     

Com base nos dados fornecidos pela termogravimetria, constatou-se que a 

decomposição térmica do suporte não calcinado se caracteriza por um processo de perda 

de massa decorrente da eliminação de água e do direcionador orgânico nos materiais 

não calcinados. Processos que podem ser observados nas curvas TG e DTG, figura 4.1 e 

tabela 4.1.  
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Através da curva TG (figura 4.1) se observa que o MCM-41 não calcinado 

apresenta 42% de perda de massa em três regiões. A primeira, em torno de 4%, entre 

30°C e 100°C, correspondente à perda de água adsorvida na superfície do material; a 

segunda, em torno de 36%, entre 100°C e 350ºC, atribuída à perda da matéria orgânica 

remanescente depois da pirólise, e a terceira, em torno de 2%, entre 350°C e 450°C, 

proveniente do processo de condensação dos grupos silanóis, em acordo com o descrito 

por ARAUJO e JARONIEC (2000). Observa-se que praticamente não houve perda de 

massa após 450°C, indicando que um material termicamente estável pode ser obtido 

entre 450º e 900ºC. 

 

A figura 4.2 mostra as curvas TG do MCM-41 não calcinado (NC) e calcinado 

(C). Comparando-se as amostras não calcinadas e calcinadas (figura 4.2), observa-se na 

curva TG da amostra calcinada basicamente duas regiões de perda de massa: abaixo de 

100°C, correspondente à perda da água fisiossorvida no MCM-41, e entre 100 e 450°C 

devido a gradual condensação dos silanois terminais com liberação de água. O perfil da 

curva TG da amostra calcinada e os percentuais de perda de massa desta sugerem que, 

na etapa de calcinação do material, todo o direcionador presente foi removido. 

 
Figura 4.1. Curva TG do MCM-41 não calcinado (NC) em atmosfera de nitrogênio a 

uma razão de aquecimento de 10°Cmin
-1

. 
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Figura 4.2. Curva TG do MCM-41 não calcinado (NC) e calcinado (C) em atmosfera 

de nitrogênio a uma razão de aquecimento de 10°Cmin
-1

. 

 

 

As curvas termogravimétricas para as amostras impregnadas com os precursores 

nitrato de níquel, cloreto de paládio e cloreto de titânio (figuras 4.3 a 4.5) com 

diferentes teores de metal e não calcinadas indicam os perfis de decomposição térmica 

destes sais. De acordo com estas curvas pode-se observar que estes materiais 

apresentam três principais regiões de perda de massa: 30-150ºC, 150-300ºC e           

300-550ºC. A tabela 4.2 mostra os percentuais de perda de massa por cada região e para 

os diferentes materiais sintetizados. 

 

Considerando os teores de 5%, 10% e 15% dos metais impregnados no MCM-

41, nesta ordem, observa-se que no suporte impregnado com nitrato de níquel ocorre 

uma perda de 20,2%, 30,8% e 35,0% em massa, entre 30°C e 550°C (figura 4.3 e tabela 

4.2), enquanto que, com o cloreto de paládio, ocorreu a perda de 13,3%, 14,5% e 16,5% 

em massa, entre 30ºC a 550ºC (figura 4.4 e tabela 4.2) e com o cloreto de titânio, perda 

de 13,5%, 18,6% e 21,9% em massa, entre 30°C e 550°C (figura 4.5 e tabela 4.2). 
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As perdas de massa observadas em todas as amostras, mostradas nas figuras 4.3 

a 4.5, estão relacionadas com a eliminação de água e de alguns gases adsorvidos na 

superfície do material e com a decomposição dos sais precursores para a formação dos 

respectivos óxidos. 

 

As análises de TG indicam que para as amostras impregnadas com os 

precursores nitrato de níquel, cloreto de paládio e cloreto de titânio, a decomposição do 

precursor utilizado ocorre principalmente até 550ºC, sinalizando que nesta temperatura 

os sais precursores são decompostos, resultando possivelmente na formação dos 

respectivos óxidos metálicos sobre o suporte. 

 

Vale salientar que nas curvas TG do suporte impregnado com níquel, paládio e 

titânio não houve perda de massa após 550°C, com exceção da amostra com 5% de 

titânio e todas as amostras com paládio que apresentaram uma pequena perda de massa 

após esta temperatura, provavelmente devido à decomposição de sais compostos 

formados. 

 
Figura 4.3. Curvas TG do Ni/MCM-41 com 5, 10 e 15% de metal em atmosfera de 

nitrogênio a uma razão de aquecimento de 10°Cmin
-1

. 
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Figura 4.4. Curvas TG do Pd/MCM-41 com 5, 10 e 15% de metal em atmosfera de 

nitrogênio a uma razão de aquecimento de 10°Cmin
-1

. 

 

 

Figura 4.5. Curvas TG do Ti/MCM-41 com 5,10 e 15% de metal em atmosfera de 

nitrogênio a uma razão de aquecimento de 10°Cmin
-1

. 
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 Nas tabelas 4.1 e 4.2 é possível observar os principais eventos de perda de massa 

nas temperaturas correspondentes do suporte e dos materiais impregnados com os 

óxidos de níquel, paládio e titânio. 

 

Tabela 4.1. Dados de faixas de temperaturas e de perda de massa (%) para o MCM-41 

não calcinado (NC) e calcinado (C). 

 

Amostra 

 

Faixa de temperatura (ºC) / Perda de massa (%) 

30-100  100-350  350-450   30-450  

MCM-41 NC 4,0 36,0 2,0 42,0 

MCM-41 C 3,7 1,8 1,5 7,0 

 

 

Tabela 4.2. Perda de massa (%) e a variação de temperatura (°C) para a decomposição 

de materiais MCM-41 modificados. 

 

Amostra 

 

Faixa de temperatura (ºC) / Perda de massa (%) 

30-150  150-300 300-550 30-550 

5Ni/MCM-41 12,6 6,5 1,1 20,2 

10Ni/MCM-41 15,8 13,4 1,6 30,8 

15Ni/MCM-41 16,0 18,0 1,0 35,0 

5Pd/MCM-41 7,7 3,4 2,2 13,3 

10Pd/MCM-41 8,6 3,5 2,3 14,5 

15Pd/MCM-41 9,4 3,4 3,7 16,5 

5Ti/MCM-41 10,0 2,3 1,2 13,5 

10Ti/MCM-41 11,9 4,7 2,2 18,9 

15Ti/MCM-41 18,6 2,2 1,1 21,9 
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4.1.2. Análise de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV)  

 

As análises foram realizadas com a finalidade de identificar as frequências 

vibracionais e suas respectivas atribuições, referentes aos grupos funcionais inorgânicos 

e orgânicos presentes no suporte nas formas não calcinadas e calcinadas. Dessa forma, 

tornou-se possível verificar as características da estrutura do material formado e 

monitorar a eficiência do processo de calcinação na remoção de íons do direcionador 

(CTMA
+
) contido nos poros do suporte pelo desaparecimento dessas bandas.  

 

Algumas informações do material sintetizado, como as principais bandas 

vibracionais dos materiais do tipo MCM-41, são apresentadas na figura 4.6 e tabela 4.3. 

Para esses materiais calcinados e não calcinados evidenciam-se diversas bandas, 

referentes tanto às deformações e estiramentos dos grupos funcionais das espécies do 

direcionador orgânico (CTMA
+
) como também dos grupos funcionais inorgânicos, 

presentes na estrutura do MCM-41 (HUI e CHAO, 2006).  

 

Em todas as amostras foi observada a presença de uma banda larga em torno de 

3460 cm
-1

 

devido aos grupos hidroxilas internos e externos na estrutura, somente o 

material não calcinado apresenta bandas de absorção na região entre 2850 a 2990 cm
-1

, 

características do estiramento C–H dos grupos CH2 e CH3 do surfactante, além de 

bandas na região em torno de 1475 cm
-1

 referente à deformação do íon CTMA
+
, 

confirmando a eficiência da calcinação na remoção do direcionador orgânico da 

estrutura dos mesoporos.  

 

Conforme esperado, nos materiais tanto na forma calcinada como não calcinada 

surgiram bandas referentes a estiramentos assimétricos da ligação Si–O–Si na faixa de 

1240 a 1120 cm
-1

 

e bandas a 800 cm
-1

 

atribuídas aos estiramentos simétricos das 

ligações Si–O–Si, muito comuns em silicatos, além da banda de absorção na faixa de 

1550 a 1750 cm
-1

 

atribuída à água interagindo com a superfície do suporte, em acordo 

com os trabalhos realizados por HUI e CHAO (2006) e POPOVA et al. (2009). 

 

Na tabela 4.3 é possível observar as principais frequências vibracionais e suas 

respectivas atribuições dos grupos funcionais presentes no suporte. 
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Figura 4.6.  Espectro de infravermelho para o MCM-41 nas formas não calcinada (NC) 

e calcinada (C) a 450ºC/2h.  

 

Tabela 4.3. Frequências vibracionais observadas no MCM-41 e suas respectivas 

atribuições.  

Número de Onda  

(cm
-1

) 

Atribuições 

 

3460 

 

Grupos hidroxilas internos e externos na estrutura  

     2850 a 2990 Estiramentos entre o C–H dos Grupos CH2 e CH3 

do CTMA
+
 

1750 Água adsorvida na superfície do material 

1475 Deformação dos íons CTMA
+
 

1240 Estiramento assimétrico Si–O 

1120 Vibrações nos tetraedros das ligações Si–O–Si 

800 Estiramento simétrico da ligação Si–O 

450 Estiramento assimétrico Si–O 
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Foram realizadas as análises de espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho para todas as amostras impregnadas com óxidos de níquel, paládio e 

titânio nos teores estudados. No entanto, os resultados não serão apresentados neste 

trabalho, tendo em vista que estes óxidos apresentam bandas de absorção muito 

próximas da região de alguns grupos característicos do suporte, ocasionando uma 

sobreposição dessas bandas e impossibilitando identificar os grupos inorgânicos 

específicos dos óxidos de níquel, paládio e titânio presentes no suporte.  

 

As vibrações das ligações M–O (M = Ni, Pd e Ti) somente são observadas nas 

bandas vibracionais em torno de 500 e 1000 cm
-1

, isso não foi verificado no presente 

estudo devido à sobreposição com as bandas referentes a vibrações nos tetraedros da 

ligação Si–O–Si (1000-1200 cm
-1

) e aos estiramentos simétricos das ligações Si–O 

(700-950 cm
-1

), em virtude da limitação de varredura do equipamento. Porém a ausência 

desses resultados não comprometeu a caracterização do material impregnado, tendo em 

vista que os padrões de DRX (figuras 4.11 a 4.13), dados de adsorção de nitrogênio, as 

imagens MET (figuras 4.19 a 4.23) e espectros de XPS que serão apresentados 

posteriormente indicam a presença dos óxidos metálicos no suporte.  

 

4.1.3. Análise de difratometria de raios X (DRX) 

 

A técnica de difratometria de raios X permite determinar a estrutura dos sólidos, 

tornando-se uma ferramenta valiosa na caracterização de microestruturas. Através dessa 

técnica é possível obter informações sobre os arranjos atômicos e moleculares dos 

sólidos, identificar e quantificar as fases cristalinas, determinar a orientação dos cristais 

e os parâmetros de rede do cristal, dentre outras características fundamentais utilizadas 

para analisar a estrutura dos sólidos. 

 

De acordo com BECK e colaboradores (1992), nos materiais mesoporosos do 

tipo MCM-41, as linhas de difração que aparecem nos ângulos muito baixos se devem 

apenas à ordenação hexagonal dos mesoporos e não a uma ordenação atômica dentro 

das paredes do MCM-41. A figura 4.7 mostra os difratogramas de raios X do MCM-41 

não calcinado (NC) e calcinado (C). Nos difratogramas apresentados podem-se observar 

cinco picos de difração, os quais são referentes aos planos cristalográficos (100), (110), 

(200), (210) e (300), característicos de uma estrutura hexagonal ordenada do MCM-41.   
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Figura 4.7. Difratograma de raios X do MCM-41 não calcinado (NC) e calcinado (C). 

 

Nesses difratogramas evidencia-se que o material obtido é característico de um 

MCM-41, com estrutura bem definida e alto grau de ordenação hexagonal, identificada 

com auxílio do software PDXL Ver. 1.5.0.2L e banco de dados da biblioteca JCPDS, 

onde estão disponíveis as cartas cristalográficas desses materiais.  

 

É possível observar a presença dos picos principais, característicos da fase 

hexagonal mesoporosa tanto no material não calcinado como no calcinado, tal como 

descrito por BECK e colaboradores (1992). O primeiro deles possui elevada intensidade 

que surge em 2,2°, atribuída à linha de reflexão do plano (100). Os demais de menor 

intensidade são correspondentes às linhas de reflexão dos planos (110), (200), (210) e 

(300), os quais surgem discretamente no intervalo de 3 a 7°. A presença dos picos 

principais da estrutura do MCM-41 no material calcinado é relevante para a 

comprovação de que a remoção do direcionador não afetou a estrutura do material.  

 

Na tabela 4.4 estão apresentados os resultados referentes aos ângulos dos picos 

dos difratogramas, distância interplanar (d100) referente ao ponto de reflexão             

(hkl) = (100) e o parâmetro unitário da rede (a0), obtidos para o suporte calcinado e não 
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calcinado, como também para os catalisadores sintetizados, nos teores de óxidos 

metálicos em estudo. Os resultados constantes na tabela 4.4 revelam o deslocamento do 

pico de reflexão (100) do suporte quando calcinado, de 2,070º para 2,220º. 

Paralelamente ao deslocamento desse pico, verificou-se uma contração da estrutura 

hexagonal do suporte, o que é observado pela redução de a0 e de d(100). 

 

De acordo com SOUZA (2005), a contração observada após a calcinação do 

suporte está relacionada com a reorganização dos íons Si–O
-
 e a condensação do grupo 

silanol (≡Si−OH), devido à remoção do agente direcionador orgânico brometo de 

cetiltrimetilamônio. Com a remoção do CTMABr, o qual desempenha a função de 

direcionamento da estrutura, ocorre uma tensão na parede interna do poro, a qual tende 

a levar o sistema a se contrair. Com a remoção do direcionador, os grupos Si–O
-
 se 

reorganizam formando novas ligações entre siloxanas, como, também, os grupos Si–OH 

se condensam de modo a restabelecer o equilíbrio.  

 

Tabela 4.4.  Parâmetro mesoporoso, distância interplanar e ângulo de difração para o 

pico principal do MCM-41 no suporte e nos catalisadores sintetizados. 

Amostra d(100) (nm) 2θ (
0
) a0 (nm)  

MCM-41 (NC)         4,260      2,070 4,919 

MCM-41 (C) 3,982 2,220 4,598 

5Ni/MCM-41 3,658 2,413 4,224 

10Ni/MCM-41 3,924 2,250 4,531 

15Ni/MCM-41 3,922 2,252 4,529 

5Pd/MCM-41 3,791 2,328 4,377 

10Pd/MCM-41 3,870 2,284 4,469 

15Pd/MCM-41 3,920 2,252 4,526 

5Ti/MCM-41 3,708 2,381 4,282 

10Ti/MCM-41 3,837 2,301 4,431 

15Ti/MCM-41 3,410 2,460 3,937 
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Entretanto, essas modificações são responsáveis por um aumento no 

ordenamento do sistema poroso, aumentando a intensidade dos picos e uma contração 

do parâmetro de rede hexagonal, deslocando o ângulo dos picos para valores maiores 

(SOUZA et al., 2006). Conforme se observa na tabela 4.4, os valores referentes a d100 e 

a0 obtidos para o suporte MCM-41 calcinado e não calcinado foram inferiores aos 

determinados por GAYDHANKAR et al. (2007), os quais obtiveram d100 igual a 4,09 e 

5,54 nm, para o suporte MCM-41 calcinado e não calcinado. Os valores de a0 foram 

4,72 e 4,08 nm para o MCM-41 não calcinado e calcinado, respectivamente. O fato de 

os valores de d100 e a0 serem inferiores aos observados pelos autores citados pode estar 

relacionado às condições de síntese e ao tipo dos reagentes utilizados. 

 

Vale salientar que a estrutura do MCM-41 foi obtida via processo hidrotérmico, 

com controle das variáveis de síntese como pH, temperatura, tempo, composição do gel 

e natureza do material precursor.  

 

Para os catalisadores com teores de 5%, 10% e 15% de óxidos metálicos 

sintetizados (tabela 4.4), verifica-se uma redução nos valores de d100 e a0, quando 

comparados com o suporte MCM-41 calcinado, e esta constatação indica uma possível 

deposição dos óxidos metálicos sobre a superfície e dentro dos poros do suporte. 

Comparando os valores do parâmetro de arranjo hexagonal de estrutura ao dos suportes 

puros com os valores dos catalisadores finais, observa-se em todos os casos que houve 

um decréscimo no valor de ao. Como o valor de ao representa a soma do diâmetro do 

poro e a espessura da parede de sílica, isso se deve provavelmente à deposição de 

partículas dos óxidos metálicos no interior dos poros, tendo sido observado também por 

SOUZA (2005).  

 

Comparando entre si os catalisadores com teores de 5%, 10% e 15% de óxidos 

metálicos, observa-se um aumento nos valores de d100 e a0 à medida que o teor de metal 

aumenta, indicativo de uma possível deposição dos óxidos metálicos sobre a superfície 

do suporte. Para os catalisadores Ni/MCM-41 e Pd/MCM-41, isso ocorre regularmente 

em todos os níveis de concentrações estudadas e os valores foram superiores aos do 

catalisador 15Ti/MCM-41, sugerindo assim que a incorporação dos óxidos de níquel e 

paládio na superfície do MCM-41 foi maior em relação aos catalisadores preparados 

com teor de 15% em massa de óxido de titânio. O aumento no valor de d100 e a0 também 
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foi observado por SUGIYAMA et al. (2010) quando estudaram a impregnação de 

óxidos metálicos nos suportes mesoporosos do tipo  MCM-41 e FSM-16. 

 

As figuras 4.8 a 4.10 mostram os difratogramas de raios X para o óxido de 

níquel (II), óxido de paládio (II) e óxido de titânio (IV), respectivamente, obtidos por 

calcinação direta dos precursores. A identificação das fases cristalinas desses materiais 

foi realizada com auxílio à biblioteca do JCPDS, onde estão à disposição as cartas 

cristalográficas de vários materiais. Os difratogramas mostrados nas figuras 4.8 a 4.10 

revelaram os picos característicos do NiO, PdO e TiO2, respectivamente. Estes picos 

também foram observados nos catalisadores suportados com esses óxidos (figuras 4.11 

a 4.13). 

 

Analisando os difratogramas nas faixas angulares de 10 a 60º foi possível 

confirmar a presença da fase NiO devido ao aparecimento dos picos em 37,1º e 43,2º, 

característicos do óxido de níquel(II) (figura 4.8). Os picos mostrados em 29,6º, 33,6º, 

41,7 e 54,4º na figura 4.9 são indicativos da presença do PdO e os picos observados em 

25,5º, 38,1º, 48,1º e 54,5º  na figura 4.10 são característicos da fase anatase do óxido de 

titânio (IV) como descrito por POPOVA et al. (2009). Resultados semelhantes foram 

encontrados também em estudos realizados por OEMAR et al. (2011). 

 

Figura 4.8.  Difratograma de raios X do NiO. 
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Figura 4.9.  Difratograma de raios X do PdO. 

 

Figura 4.10.  Difratograma de raios X do TiO2. 

 

Após a impregnação e decomposição por calcinação dos sais precursores sobre o 

suporte mesoporoso, as amostras finais de catalisadores foram submetidas a novas 
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análises por difratometria de raios X. Elas tiveram como objetivo identificar as espécies 

de óxidos cristalinos formados pela decomposição dos sais sobre os suportes 

mesoporosos.  

 

Nas figuras de 4.11 a 4.13 são apresentados os difratogramas dos catalisadores 

sintetizados neste trabalho. As fases cristalinas evidenciadas nos difratogramas sugerem 

que a impregnação via úmida do níquel (figura 4.11), paládio (figura 4.12) e titânio 

(figura 4.13) não modificou significativamente a estrutura do suporte, o que será 

confirmado posteriormente através da microscopia eletrônica de transmissão. Verifica-

se ainda, aumento da intensidade dos picos de reflexão referentes a NiO, PdO ou TiO2, à 

medida em que a concentração deste óxido é elevada. A presença destes picos de 

reflexão é um indicativo de que parte do óxido não foi completamente disperso sobre a 

superfície do suporte. Esta afirmação encontra suporte no estudo realizado por 

LENSVELD et al. (2001). 

 

Os difratogramas apresentados nas figuras 4.11 a 4.13 confirmaram a presença 

do NiO, PdO e TiO2 na fase anatase nos materiais Ni/MCM-41, Pd/MCM-41 e 

Ti/MCM-41, respectivamente. 

 

 

Figura 4.11.  Difratograma de raios X do Ni/MCM-41 com 5, 10 e 15% de niquel. 
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Figura 4.12.  Difratograma de raios X do Pd/MCM-41 com 5, 10 e 15% de paládio. 

 

 

Figura 4.13. Difratograma de raios X do Ti/MCM-41 com 5, 10 e 15% de titânio. 
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4.1.4. Análise de determinação de adsorção física de nitrogênio 

 

A área superficial específica (ASE) foi calculada usando o método de Brunauer-

Emmett-Teller (BET) para a faixa de pressão relativa (P/P0) de 0,05-0,3. O volume de 

poro foi determinado pela adsorção de nitrogênio em pressão relativa de 0,99 e a 

distribuição de tamanho de poro através do ramo da isoterma de adsorção pelo método 

Barrett-Joyner-Halenda. A espessura da parede do poro foi estimada com a utilização da 

expressão Wt = [a0 – Dp]. 

 

Como discutido por SOUZA e colaboradores (2006), a espessura média da 

parede do poro (Wt) pode ser calculada considerando a principal distância interplanar 

(d(100)) para obter o parâmetro da estrutura hexagonal (a0) e o diâmetro do poro (Dp) 

obtido pelo método BJH. Assumindo o plano de reflexão (100), uma expressão 

simplificada é a derivada (Equação 4.1) que correlaciona o d(100) com o valor de a0. A 

Equação (4.2) é usada para obter o valor da espessura média da parede (Wt), 

combinando os dados de DRX (tabela 4.4) com BET (tabela 4.5).  

 

a0 = 2d (100)/3
1/2

    (4.1) 

 

Wt = a0 – Dp                         (4.2) 

 

 

Figura 4.14.  Visão superior da estrutura hexagonal do MCM-41 (SOUZA, 2005). 

 

 

Através da análise textural do suporte e dos catalisadores sintetizados foi 

possível obter as isotermas de adsorção-dessorção de N2 a 77 K das amostras, e 
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determinar a área superficial específica, o volume de poros, o diâmetro de poros e a 

espessura da parede das amostras obtidas. Na figura 4.15 observa-se a isoterma de 

adsorção-desorção de nitrogênio a 77 K do suporte. 

 

Figura 4.15.  Isotermas de adsorção-dessorção de N2 do MCM-41. 

 

 

As propriedades texturais das amostras foram determinadas através das 

isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio a 77 K (figura 4.15), e os resultados 

obtidos encontram-se na tabela 4.5. O MCM-41 sintetizado apresentou uma isoterma do 

tipo IV, segundo a classificação da IUPAC, com um nítido degrau sobre uma faixa 

estreita de pressão relativa (P/P0 = 0,3-0,4), consequência da condensação capilar de 

nitrogênio no interior dos mesoporos, que reflete em uma distribuição de tamanhos de 

poros uniformes. A condensação capilar pode indicar uma distribuição de tamanho de 

poro bastante uniforme nas amostras de MCM-41 (JARONIEC et al., 1997, JARONIEC 

et al., 1999). 

 

Em materiais mesoporosos, especialmente no MCM-41, a presença da histerese 

nas análises texturais desses materiais, por meio de isotermas de adsorção-desorção de 

nitrogênio, apresenta relação direta com o diâmetro de poro (MAKOWSKI et al., 2009, 

ZHANG et al., 2002). SONWANE e LUDOVICE (2005) relatam a influência de vários 

fatores para a ausência da histerese nas isotermas de adsorção no MCM-41. Dentre eles 
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se destacam o formato do menisco do nitrogênio adsorvido durante o processo de 

adsorção e dessorção de nitrogênio, a heterogeneidade das paredes do MCM-41, a 

estabilidade mecânica do menisco do adsorvente, distribuição intrínseca do tamanho de 

poro, entre outros fatores. 

 

Os dados das propriedades texturais, tais como área superficial específica, 

volume de poros, diâmetro dos poros e valores da espessura da parede do poro dos 

catalisadores sintetizados se encontram na tabela 4.5. Os dados apresentados confirmam 

a obtenção de um material mesoporoso com alta área superficial específica e volume de 

poros. Para todos os catalisadores suportados é possível observar que ocorreu uma 

redução no valor da área superficial específica em comparação com o suporte MCM-41. 

A análise dos resultados também revelou tendência na redução do volume de poros, no 

diâmetro de poros e na espessura da parede ao se introduzirem os óxidos metálicos na 

estrutura do suporte. 

 

Tabela 4.5. Propriedades texturais dos óxidos de níquel, paládio e titânio suportados em 

MCM-41, onde: ASE = área superficial específica; Vp = volume de poros, Dp = 

diâmetro dos poros e Wt = espessura da parede do poro. 

Amostra ASE (m
2
 g

-1
) Vp (cm

3
 g

-1
) Dp (nm) Wt (nm) 

MCM-41 805       0,48 3,65 1,27 

5Ni/MCM-41 482 0,38 3,63 0,59 

10Ni/MCM-41 364 0,28 3,60 0,93 

15Ni/MCM-41 410 0,29 3,60 0,93 

5Pd/MCM-41 469 0,43 3,63 0,75 

10Pd/MCM-41 547 0,39 3,62 0,85 

15Pd/MCM-41 430 0,35 3,62 0,90 

5Ti/MCM-41 723 0,49 3,65 0,63 

10Ti/MCM-41 428 0,35 3,60 0,83 

15Ti/MCM-41 451 0,39 3,63 0,31 
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A redução observada na área superficial, volume de poros e diâmetro de poros 

para os catalisadores Ni/MCM-41, Pd/MCM-41 e Ti/MCM-41 pode estar relacionada 

com modificações na “cristalinidade” do material, o que é observado pela redução da 

intensidade do principal pico de difração dos difratogramas, conforme descrito por 

RANA e VISWANATHAN (1998) e DEBECKER et al. (2010), assim com o processo 

de deposição dos óxidos metálicos sobre a superfície do suporte e no interior dos poros 

conforme relatado por KNÖZINGER e WEITKAMP (1999).  

 

Com relação à área superficial, verificou-se maior área para o catalisador 

10Pd/MCM-41, quando comparado com o 10Ni/MCM-41 e 10Ti/MCM-41, e tal 

comportamento pode estar relacionado com a maior capacidade de dispersão do óxido 

metálico sobre a superfície (DEBECKER et al., 2010) nesse nível de carregamento. 

Ademais, verificou-se que o catalisador 10Pd/MCM-41, apresentou valores de área 

superficial e volume de poros maiores que o 10Ni/MCM-41 e 10Ti/MCM-41, o que 

indica a maior dispersão do óxido de paládio sobre a superfície do suporte. 

DEBECKER et al. (2010) e BRAUN et al. (2000) destacam que os óxidos metálicos 

possuem grande capacidade de dispersão sobre a superfície de suportes, quando 

submetidos a tratamento térmico, porém, poucos óxidos podem ser dispersos 

espontaneamente na superfície de um suporte.  

 

Apesar de o suporte e os catalisadores obtidos terem apresentado uma espessura 

de parede relativamente pequena em comparação com trabalhos desenvolvidos por 

SOUZA (2005), todos os materiais apresentaram diâmetro médio de poros (Dp) da 

ordem de 3,6 nm, o que sugere que o procedimento de síntese usado neste estudo 

fornece materiais com diâmetro médio de poros constante e elevado.  

 

Contudo a análise de adsorção de nitrogênio aponta para a obtenção de um 

suporte mesoporoso do tipo MCM-41 com uma área superficial específica da ordem de 

800 m
2
/g, determinada pelo método BET. O diâmetro médio de poros obtido pelo 

método BJH foi de 3,65 nm e o volume de poros de 0,48 cm
3
/g. A espessura da parede 

de sílica calculada por aplicação das Equações (4.1 e 4.2), baseada nos dados do DRX e 

BJH, correspondente a 1,27 nm. Com a introdução de óxidos metálicos no interior dos 

poros do MCM-41, ocorre a diminuição do volume de poros, da área superficial e do 
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diâmetro de poros (tabela 4.5), em acordo com outros trabalhos (SOUZA et al., 2006; 

MAKOWSKI et al., 2009).  

 

Assim sendo, é necessário ressaltar que, apesar da espessura da parede ser menor 

que os valores apresentados por outros autores (ARAUJO e JARONIEC, 2000; SOUZA 

et al., 2004), foram desenvolvidos catalisadores com características texturais relevantes 

para a área de catálise, tendo em vista que apresentam valores elevados de área 

superficial específica, volume de poro e diâmetro de poros, e são comparáveis com 

outros materiais relatados na literatura (ARAUJO e JARONIEC, 2000). 

 

 

4.1.5. Fluorescência de raios X (FRX) 

  

 

A composição química semi-quantitativa dos materiais mesoporosos sintetizados 

na forma calcinada foi determinada por microanálise de fluorescência de raios X com 

energia dispersiva. As figuras 4.16 a 4.18 apresentam as curvas analíticas dos padrões 

externos de níquel, paládio e titânio diluídos em sílica, nos três níveis de carregamento 

(5%, 10% e 15% em massa para cada íon metálico) utilizados para corrigir os valores 

experimentais. 

 

Figura 4.16. Curva analítica para correção do percentual de níquel suportado no MCM-41. 
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Figura 4.17. Curva analítica para correção do percentual de paládio suportado no MCM-41. 

 

Figura 4.18. Curva analítica para correção do percentual de titânio suportado no MCM-41. 

 

Com a construção da curva de calibração observou-se que o erro experimental 

tende a diminuir ao se elevar a concentração dos metais (níquel, paládio e titânio). Essa 

tendência pode estar relacionada com possíveis erros de procedimentos, porém o 
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preparo das curvas de calibração (figuras 4.16 a 4.18) para os metais suportados reduz 

consideravelmente os erros experimentais. A impregnação do níquel nos três níveis de 

carregamento foi aquela que apresentou menor erro experimental. A partir dessas curvas 

foram determinadas as concentrações de óxidos de níquel, paládio e titânio mostrados 

na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6. Teores de óxidos metálicos sobre o suporte MCM-41, onde: M (%) = (%) 

experimental de óxidos de níquel, paládio e titânio. 

Amostra M (%) 

MCM-41 - 

5Ni/MCM-41  4,51 

10Ni/MCM-41 10,18 

15Ni/MCM-41 14,91 

5Pd/MCM-41 4,06 

10Pd/MCM-41 10,97 

15Pd/MCM-41 14,36 

5Ti/MCM-41  4,08 

10Ti/MCM-41 10,87 

15Ti/MCM-41 14,44 

 

 

 

4.1.6. Análise de microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

As figuras 4.19 a 4.23 mostram imagens de MET das amostras sintetizadas 

MCM-41, 10Ni/MCM-41, 10Pd/MCM-41 e 10Ti/MCM 41, respectivamente. A 

morfologia do MCM-41 (figura 4.19) mostra um sistema de poros regulares e 

unidimensional, com matriz uniforme de canais mesoporosos altamente ordenada em 

estrutura de longo alcance, a qual também pode ser indicada pelos padrões de DRX (ver 

figura 4.7) em acordo com a literatura (WU et al., 2012, JIN et al., 2012, LIU et al., 

2008). Na imagem MET observam-se fileiras paralelas claras e escuras que representam 
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o sistema de poros do MCM-41 vistos longitudinalmente. Esse contraste se deve à 

difração de elétrons e, no caso, as fileiras escuras são observadas devido à presença de 

átomos de silício e oxigênio (parede do MCM-41), enquanto que as fileiras brancas 

seriam os mesoporos (SOUZA, 2005).  

 

 As figuras 4.20 a 4.23 mostram imagens de MET para os catalisadores 

10Ni/MCM-41, 10Pd/MCM-41 e 10Ti/MCM 41. Essas imagens indicam que a maior 

parte dos óxidos de níquel, paládio e titânio são compostos de pequenas partículas que 

foram bem distribuídas no interior dos poros do MCM-41. Resultados similares também 

foram encontrados em outros trabalhos (WU et al., 2012, TIENGCHAD et al., 2011, 

SADJADI et al., 2009). As micrografias também mostram que, provavelmente, os 

catalisadores obtidos possuem partículas de óxidos de paládio, níquel e titânio (manchas 

escuras) ligados na superfície das partículas de MCM-41, com densidade relativamente 

elevada e formas esféricas.  

 

Como essas pequenas partículas não foram observadas claramente, 

provavelmente algumas delas podem estar alojadas no interior dos poros e devem 

apresentar dimensões muito pequenas, na faixa de 1-4 nm. Esta avaliação pode ser 

confirmada através de análises por adsorção de nitrogênio, onde se observou que o 

suporte apresentou poros com diâmetros na faixa de 3-4 nm (tabela 4.5). Tal fato pode 

ser também reforçado pelos dados apresentados na tabela 4.4 e considerações feitas no 

item 4.1.3, onde, comparando os valores do parâmetro estrutural ao do suporte puro com 

os valores de ao do catalisador final, observou-se um decréscimo no valor de ao 

(SOUZA, 2005). 

 

Vale salientar que a incorporação de partículas de níquel, titânio e paládio no 

MCM-41 ainda mantém uma boa ordem estrutural em todas as amostras analisadas. 

Trabalhos anteriores (TIENGCHAD et al., 2011; SADJADI et al., 2009) também 

mostram que a formação de partículas não exerceu influência significativa sobre a 

estrutura altamente ordenada de materiais mesoporosos hospedeiros. 
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Figura 4.19. Imagens de MET de materiais mesoporosos calcinados do tipo MCM-41. 

 

 

 

Figura 4.20. Imagens de MET de materiais mesoporosos calcinados do tipo 

10Ni/MCM-41. 
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Figura 4.21. Imagens de MET de materiais mesoporosos calcinados do tipo 

10Pd/MCM-41. 

 

 

               

Figura 4.22. Imagens de MET de materiais mesoporosos calcinados do tipo 

10Pd/MCM-41. 
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Figura 4.23. Imagens de MET de materiais mesoporosos calcinados do tipo 

10Ti/MCM-41. 

 

Na figura 4.22 pode ser observada a presença de pequenas partículas de 

tonalidade escura dispersas sobre o suporte e outras regiões, com a presença de 

aglomerados de partículas maiores de tonalidade escura, o que pode ser um indicativo 

de que as partículas pequenas dispersas sobre o suporte são referentes a pequenos 

cristais de PdO, enquanto que os outros aglomerados podem representar cristais maiores 

desse óxido. Dessa maneira, é possível inferir que as partículas de óxido de paládio 

apresentaram uma melhor dispersão sobre o suporte do que as partículas de óxido de 

níquel e titânio em acordo com as análises de DRX e adsorção de nitrogênio. 

 

4.1.7. Análise de espectroscopia de fotoelétrons por raios X (XPS) 

 

A análise de XPS das espécies de metais de transição níquel, paládio e titânio 

sobre o MCM-41 mostram o estado químico destas espécies na superfície do 

catalisador. O espectro de Ni 2p da amostra Ni/MCM-41 (figura 4.24) mostra um 

espectro típico de óxido de níquel em relação a Ni
2+

 sobre a superfície do MCM-41 em 

acordo com TOST et al., 2002. As energias de ligação para o dublete Ni 2p3/2 e Ni 2p1/2 

aparecem em 854,9 e 873,1 eV, respectivamente. A presença de NiO está de acordo 
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com os dados de DRX que confirmam a formação de NiO sobre a superfície de MCM-

41. Dados de XPS para a amostra Pd/MCM-41 (figura 4.25) mostram a presença de 

diferentes espécies de paládio. O sinal 3d Pd pode ser decomposto em três dubletes 

atribuídos às espécies de paládio sobre a superfície de MCM-41. O principal dublete foi 

devido a Pd
2+

 (em relação ao PdO) com energias de ligação para o Pd 3d5/2 e Pd 3d3/2 

em 336,4 e 341,7 eV, respectivamente. Outras espécies de paládio também foram 

detectadas em pequenas proporções e atribuídas a Pd
0
 e Pd

4+
 com o Pd 3d5/2 em 335,0 e 

338,1 eV, respectivamente. A análise de DRX apenas detectou a formação da fase em 

maior quantidade (PdO). Contudo, a análise XPS indicou a formação de PdO, Pd e 

PdO2 na superfície.  

 

No caso da amostra Ti/MCM-41 (figura 4.25), os dados de XPS confirmam que 

o catalisador é composto por Ti
4+

 na forma de óxido (Moulder, et al., 1992), depositado 

sobre a superfície de MCM-41. As energias de ligação do Ti para os dubletes 2p3/2 e Ti 

2p1/2 são 458,1 e 463,7 eV, respectivamente, tipicamente de TiO2. Os dados de DRX 

também confirmaram a presença de TiO2.  

 

Figura 4.24. Espectro de XPS da amostra 10Ni/MCM-41. 
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Figura 4.25. Espectro de XPS da amostra 10Pd/MCM-41. 

 

 

 

 
Figura 4.26. Espectro de XPS da amostra 10Ti/MCM-41. 
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A tabela 4.7 mostra os valores de energia de ligação para os elementos estudados 

e a concentração atômica superficial (%) destes. Os reagentes precursores para Pd e Ti 

foram baseados em cloretos, enquanto que para a preparação de Ni usou-se um 

precursor baseado em nitrato, no entanto não foram observadas diferenças significativas 

entre as concentrações atômicas superficiais das espécies de Ni, Pd e Ti. Estes dados 

foram também validados pelas análises de MET que mostram que as superfícies dos 

materiais se encontram aparentemente uniformes em relação à dispersão de óxidos. 

 

Tabela 4.7. Dados de XPS de Ni 2p, Pd 3d e Ti 2p para as amostras 10Ni/MCM-41, 

10Pd/MCM-41 e 10Ti/MCM-41. 

 

Amostra Energia de ligação (eV) *CAS (%) 

Ni/MCM-41 Ni 2p3/2 854,9 Ni(II) 0,91 

Pd/MCM-41 Pd 3d5/2 

336,4 Pd(II)  (76%) 

335,0 Pd(0)   (18%) 

 338,1 Pd(IV)  (6%) 

0,93 

Ti/MCM-41 Ti 2p3/2 458,1 Ti(IV) 0,95 

*CAS: Concentração atômica de superfície 

  

 

4.2. Estudo da eficiência dos catalisadores sintetizados no processo de remoção de 

enxofre presente no DBT 

 

Os catalisadores 10Ni/MCM-41, 10Pd/MCM-41 e 10Ti/MCM-41 foram 

escolhidos para estudo na desulfurização oxidativa do dibenzotiofeno considerando que 

estes materiais apresentaram propriedades texturais relevantes e menor bloqueio dos 

poros. Além disso, os testes preliminares mostraram que resultados mais promissores 

são obtidos com esse nível de carregamento. 

 

As reações de dessulfurização oxidativa foram realizadas com o propósito de 

avaliar a conversão do dibenzotiofeno (molécula modelo presente numa solução de      

n-heptano a uma concentração de 500 ppm) à sulfona correspondente, em função do 

tempo e temperatura de reação e de verificar o potencial catalítico dos materiais 

suportados contendo níquel, paládio ou titânio. Nos testes em questão utilizou-se 

acetonitrila como solvente extrator e peróxido de hidrogênio como agente oxidante. Em 

todos os testes foram utilizados um reator de leito de lama construído em escala de 
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bancada com a finalidade de tornar mais eficiente o processo de dessulfurização 

oxidativa.  

 

Durante o processo de dessulfurização, o DBTS, devido à diferença de 

polaridade entre os dois solventes, foi transferido da fase n-heptano (solvente de 

natureza apolar) para a fase acetonitrila (solvente de natureza polar). Na fase apolar, 

ocorre a oxidação do dibenzotiofeno (DBT) a dibenzotiofeno sulfonado (DBTS ou 

DBTO2) e dessa maneira sua separação dos demais compostos presentes nos 

combustíveis é favorecida através de solventes polares como a acetonitrila. O percentual 

de conversão de DBT foi determinado de acordo com a equação:  

 

CDBT =100 (QDBT0-QDBTF)/QDBT0 

 

Onde: CDBT = Conversão (%) de DBT; 

           QDBT0 = Quantidade inicial de DBT; 

           QDBTF = Quantidade final de DBT. 

 

As figuras 4.27 a 4.38 apresentam os perfis das curvas de conversão do 

dibenzotiofeno por meio da reação de oxidação associada ao uso de H2O2 como agente 

oxidante e acetonitrila como solvente extrator à pressão ambiente. Os dados revelam 

que houve conversão em todas as condições estudadas e que o tempo mínimo para sua 

estabilização foi de cerca de 20 minutos para todas as reações. 

 

As figuras 4.27 a 4.30 apresentam as curvas de conversão do DBT para o 

catalisador 10Ni/MCM-41, a temperaturas de 25ºC e 60ºC e na presença e ausência de 

fluxo de ar. Na figura 4.27 é possível observar que a conversão do DBT a 25ºC com 

fluxo de ar foi cerca de 50%, enquanto que sem fluxo de ar esta é cerca de 45%, 

indicando que a conversão com fluxo de ar é aproximadamente 10% maior do que sem 

fluxo de ar. Os resultados apresentados na figura 4.28 indicam que a 60ºC os níveis de 

conversão de DBT são similares com fluxo de ar e sem fluxo de ar, porém na ausência 

de ar os valores da conversão não são estáveis durante todo o experimento. 
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Figura 4.27. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ni/MCM-41 a 25ºC com fluxo 

de ar (CFar) e sem fluxo de ar (SFar). 

 

Figura 4.28. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ni/MCM-41 a 60ºC com fluxo 

de ar (CFar) e sem fluxo de ar (SFar). 
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Os resultados apresentados nas figuras 4.27 e 4.28 indicam que sem fluxo de ar a 

conversão aumenta nos primeiros 10 minutos de reação e logo após ocorre um 

decréscimo, com possível deslocamento da reação e com regeneração dos reagentes. 

Esta variável foi estudada por CAERO et al.(2005), os quais relatam que o excesso de 

agente oxidante pode aumentar a atividade, mas pode também aumentar a quantidade de 

água produzida, dificultando a reação ODS, concluindo que a decomposição do 

oxidante ocorre em poucos minutos, no entanto, a reação atinge o equilíbrio que pode 

gerar um empecilho no processso de ODS.  

 

Para avaliar a influência da temperatura no processo, foram realizados testes 

catalíticos a 25ºC e 60ºC (figuras 4.29 e 4.30). Na figura 4.29, é possível observar que a 

conversão de DBT sem fluxo de ar a 25ºC foi em torno de 45% e a 60ºC foi de 

aproximadamente 55%, indicando que, com o aumento da temperatura de 25ºC para 

60ºC, houve um aumento na conversão do DBT de aproximadamente 20%. Porém, nas 

duas temperaturas estudadas, ela aumenta nos primeiros 20 minutos de reação e logo 

após ocorre um decréscimo na conversão do DBT.  

 

Figura 4.29. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ni/MCM-41 a 25ºC e 60ºC sem 

fluxo de ar (SFar). 
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Na figura 4.30 é possível observar que a conversão do DBT com fluxo de ar a 

25ºC foi em torno de 50%, e a 60ºC em torno de 55%, indicando que com o aumento da 

temperatura de 25ºC para 60ºC também houve um aumento na conversão do DBT de 

aproximadamente 10%. Porém, nas duas temperaturas estudadas, a conversão aumenta 

nos primeiros 10 minutos de reação e logo após mantém-se praticamente constante, com 

possível “saturação” do catalisador, enquanto que no processo sem fluxo de ar ocorre 

um decréscimo conforme observado anteriormente. 

 

Todavia, com o aumento da temperatura de 25ºC para 60ºC, constatou-se que 

houve um aumento na conversão do DBT. Esse comportamento está de acordo com a lei 

de Arrhenius a qual preconiza que a velocidade de reação aumenta com o aumento da 

temperatura (KOTZ, 2010). 

 

Figura 4.30. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ni/MCM-41 a 25ºC e 60ºC com 

fluxo de ar (CFar). 

 

As figuras 4.31 a 4.34 demonstram o desempenho catalítico do material 

10Pd/MCM-41 na conversão do dibenzotiofeno com variações de temperatura e na 

presença e ausência de fluxo de ar.  
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Os dados da influência do fluxo de ar no processo de ODS são mostrados nas 

figuras 4.31 e 4.32. Na figura 4.31 é possível observar que a conversão do DBT com 

fluxo de ar a 25ºC foi em torno de 45%, enquanto que sem fluxo de ar foi de 42%, 

indicando que a conversão com fluxo de ar é aproximadamente 7% maior do que sem 

fluxo de ar. Observa-se ainda um comportamento similar ao observado nos testes com o 

Ni/MCM-41 sem fluxo de ar, ou seja, a conversão do DBT aumenta nos primeiros 10 

minutos de reação e logo após ocorre um decréscimo na conversão do DBT. 

 

Figura 4.31. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Pd/MCM-41 a 25ºC com fluxo 

de ar (CFar) e sem fluxo de ar (SFar). 
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Figura 4.32. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Pd/MCM-41 a 60ºC com fluxo 

de ar (CFar) e sem fluxo de ar (SFar). 

 

Na figura 4.32 é possível observar na curva de DBT com fluxo de ar e sem fluxo 

de ar a 60ºC uma conversão de 49%, apresentando um comportamento similar ao 

Ni/MCM-41, porém sem fluxo ela aumenta nos primeiros 10 minutos de reação e logo 

após ocorre um decréscimo na conversão do DBT. 

 

A influência da temperatura no processo também foi estudada, sendo realizados 

testes catalíticos a 25ºC e 60ºC (figuras 4.33 e 4.34). Na figura 4.33, é possível observar 

que a conversão do DBT sem fluxo de ar a 25ºC teve uma conversão em torno de 43%, 

e a 60ºC uma conversão de cerca de 49%, indicando que, com o aumento da 

temperatura de 25ºC para 60ºC, houve um aumento de  conversão de DBT de 

aproximadamente 15%, porém, nas duas temperaturas estudadas, a conversão aumenta 

nos primeiros 20 minutos de reação e logo após ocorre um decréscimo na conversão do 

DBT. 

 

Na figura 4.34, é possível observar que a conversão do DBT com fluxo de ar a 

25ºC apresentou uma conversão em torno de 44% e a 60ºC em torno de 50%, indicando 

que com o aumento da temperatura de 25ºC para 60ºC houve um aumento de conversão 
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de DBT de aproximadamente 14%, apresentando um rendimento menor do que aquele 

apresentado na reação sem fluxo de ar. 

 

Figura 4.33. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Pd/MCM-41 a 25ºC e 60ºC sem 

fluxo de ar (SFar). 

 

Figura 4.34. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Pd/MCM-41 a 25ºC e 60ºC com 

fluxo de ar (CFar). 
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Com o propósito de estudar a influência do fluxo de ar e da temperatura na 

dessulfurização oxidativa para o catalisador 10Ti/MCM-41, foram realizados os testes 

catalíticos cujos resultados são apresentados nas figuras 4.35 e 4.38.  

 

Na figura 4.35 é possível observar uma conversão de DBT sem fluxo de ar a 

25ºC em torno de 49%, enquanto que com fluxo de ar esta é cerca de 59%, indicando 

que a conversão com fluxo de ar é aproximadamente 20% maior do que sem fluxo de ar. 

Nota-se um comportamento similar ao observado nos testes com os catalisadores de Ni 

e Pd sem fluxo, ou seja, a conversão do DBT aumenta nos primeiros 10 minutos de 

reação e logo após ocorre um decréscimo na conversão do DBT. Observa-se ainda que, 

com a utilização do fluxo de ar nos primeiros minutos da reação, a conversão 

praticamente mantém-se constante, indicando uma possível estabilização com máximo 

de conversão do catalisador, como já observado nos outros. 

 

Figura 4.35. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ti/MCM-41  a 25ºC com fluxo 

de ar (CFar) e sem fluxo de ar (SFar). 
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Figura 4.36. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ti/MCM-41 a 60ºC com fluxo 

de ar (CFar) e sem fluxo de ar (SFar). 

 

Na figura 4.36 é possível observar uma conversão de DBT sem fluxo de ar e a 

60ºC de cerca de 62%, enquanto que com o fluxo de ar é de aproximadamente 65%, 

indicando que mais uma vez a presença do fluxo de ar influenciou na ODS a 

temperatura de 60ºC do que na temperatura ambiente. Vale destacar que, assim como 

ocorreu com os outros catalisadores sem o fluxo de ar, a conversão aumenta nos 

primeiros 10 minutos de reação e logo após ocorre um decréscimo na conversão do 

DBT. Tal fato não ocorreu no sistema com o fluxo de ar. 

 

A influência da temperatura na ODS foi avaliada através dos testes catalíticos 

realizados a 25ºC e 60ºC (figuras 4.37 e 4.38). Na figura 4.37 é possível observar uma 

conversão de DBT sem fluxo de ar a 25ºC em torno de 49% e 60ºC de cerca de 62%, 

indicando que com o aumento da temperatura de 25ºC para 60ºC houve um aumento 

considerável na conversão de DBT, importando um incremento de aproximadamente 

26%. Porém, nas duas temperaturas estudadas, a conversão aumenta nos primeiros 20 

minutos de reação e logo após ocorre um decréscimo na conversão do DBT. 
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Figura 4.37. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ti/MCM-41 a 25ºC e 60ºC sem 

fluxo de ar (SFar). 

 

Na figura 4.38 é possível observar que a conversão do DBT com fluxo de ar a 

25ºC teve uma conversão em torno de 59% e a 60ºC em torno de 65%, indicando que 

com o aumento da temperatura de 25ºC para 60ºC houve um aumento de conversão de 

DBT de aproximadamente 10%, apresentando um rendimento maior do que aquele 

apresentado na reação sem fluxo de ar. Porém, nas duas temperaturas estudadas, a 

conversão aumenta nos primeiros 10 minutos de reação e logo após mantém-se 

praticamente constante, com possível estabilização do catalisador. 
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Figura 4.38. Conversão do DBT sobre o catalisador 10Ti/MCM-41  a 25ºC e 60ºC com 

fluxo de ar (CFar). 

 

A partir dos dados dos testes catalíticos realizados nas condições adotadas neste 

trabalho, é possível fazer algumas considerações importantes acerca da reação ODS e 

desempenho dos catalisadores desenvolvidos neste estudo. 

 

A área superfícial relativamente elevada dos catalisadores obtidos, compatível 

com o suporte MCM-41, assim como as partículas de níquel, paládio e titânio que foram 

formadas e distribuídas uniformemente nos mesoporos do MCM-41 e não causaram o 

bloqueio considerável destes (observados nas análises de adsorção de nitrogênio, DRX 

e TEM) contribuíram para a eficiência na conversão do DBT no processo de 

dessulfurização. Essa tendência também foi relatada por SUBHAN e LIU (2011). 

 

 Em todos os testes catalíticos realizados com fluxo de ar, a conversão do DBT 

ocorreu nos primeiros minutos de reação e manteve-se praticamente constante até os 60 

minutos posteriores, conforme mostrado nas figuras 4.30, 4.34 e 4.38. Esse 

comportamento observado em todos os catalisadores pode indicar uma possível 

estabilização dos sítios ativos do catalisador. Como o tamanho de poro do MCM-41 

deve ser compatível com tamanho do DBT, no início da reação uma quantidade 
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significativa de compostos sulfurados tem acessibilidade às partículas de níquel, paládio 

e titânio no interior dos poros do suporte. No entanto, estas partículas podem ter 

provocado um bloqueio parcial nos poros dos catalisadores. Este fato foi observado 

também por SAMADI-MAYBODI et al. (2011). 

 

Esse inconveniente pode ser minimizado com um maior controle no tamanho das 

partículas dos óxidos metálicos, considerando que quanto menor o tamanho das 

partículas maior a capacidade de adsorção para compostos de enxofre de elevada massa 

molar como o DBT. Isso ocorre devido ao aumento do número de sítios ativos para a 

adsorção e também pela diminuição de impedimento estérico durante a interação de 

partículas de níquel, paládio e titânio com átomos de enxofre presentes nas moléculas de 

DBT. Esse comportamento também foi observado por SARDA et al. (2012).  

 

A principal razão para a substancial capacidade de adsorção de enxofre e 

consequentemente a sua conversão pode estar asssociada a uma elevada dispersão de 

partículas de óxidos metálicos no interior dos mesoporos do MCM-41, a acessibilidade 

e adequado tamanho de poros dos materiais obtidos para a inserção de moléculas de 

DBT, sem significativo bloqueio durante a adsorção. Além disso, a interação direta do 

átomo de enxofre com partículas de níquel, paládio e titânio é favorável ao processo de 

dessulfurização. Esses aspectos também foram considerados nos trabalhos 

desenvolvidos por SAMADI-MAYBOD et al. (2011) e SARDA et al.(2012). 

 

Um adequado procedimento de síntese com uma incorporação bem dispersa de 

pequenas partículas dos óxidos metálicos no MCM-41 pode aumentar 

significativamente a capacidade de adsorção na dessulfurização, melhorar a conversão e 

seletividade do catalisador na remoção de compostos de enxofre de elevados pontos de 

ebulição e massa molar, a exemplo do DBT, responsáveis por um elevado impedimento 

estérico. 

 

À medida que o teor de metal aumenta sobre o suporte, a remoção de enxofre 

aumenta com a carga de metal até 10% e, em seguida, diminui. Tal efeito significativo 

sobre o MCM-41 dopado com íons metálicos depende da configuração eletrônica do 

metal e da sua interação com o suporte. No entanto, o teor dos óxidos metálicos no 

suporte deve ser muito bem controlado através de um procedimento eficiente de 
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impregnação e monitoramento através de análises de caracterização adequadas, tendo 

em vista que um aumento dos óxidos pode ocasionar uma diminuição da área superfícial 

e no volume de poros e, consequentemente, bloqueio dos sítios ativos. O 

comportamento também foi observado por HERNÁNDEZ-MALDONADO et al. 

(2005). 

 

O aumento da temperatura de 25ºC para 60ºC, conforme visto nas figuras 4.29, 

4.30, 4.33, 4.34, 4.37, 4.38, provocou um aumento na conversão de DBT, cerca de 20% 

em média, e esse comportamento está plenamente de acordo com a lei de Arrhenius. 

Nas duas temperaturas estudadas sem fluxo de ar, a conversão aumentou nos primeiros 

10 minutos de reação e logo após ocorreu um decréscimo. O excesso de agente oxidante 

aumenta a atividade, mas pode se decompor rapidamente com formação de água, 

considerado por CAERO et al. (2005) como um inconveniente à reação ODS. 

 

 O catalisador Ni/MCM-41 nas condições de estudo apresentou um desempenho 

máximo de 55% para a ODS com fluxo de ar a 60ºC (figura 4.30), devido à interação 

direta entre o enxofre presente em compostos sulfurados e a superfície do óxido de 

níquel, que desempenham um importante papel na catálise heterogênea, indicativo de 

que este é um bom adsorvente para a dessulfurização, conforme descrito por SARDA et 

al., (2012). 

 

 O catalisador Pd/MCM-41 nas condições de estudo apresentou um desempenho 

máximo de 50% para a ODS com fluxo de ar a 60ºC (figura 4.34). O resultado é 

compatível com aqueles apresentados por ZAPATA et al. (2005), que estudaram a 

influência de vários catalisadores, como o Pd/Al2O3, Pd/ZrO2, Cr2O3/Al2O3,  Co-

Mo/Al2O3, e concluíram que o paládio suportado de zircônia possui uma melhor 

atividade de dessulfurização oxidativa na presença de H2O2, atingindo uma conversão 

de dibenzotiofeno de 54%. Porém, considerando as propriedades texturais do Pd/MCM-

41, esperava-se um melhor desempenho deste. Todavia, estudos realizados por ZHOU 

et al. (2010) indicam que o material mesoporoso silicoso puro não é um bom suporte 

para catalisadores de compostos metálicos nobres, os quais apresentam melhor 

desempenho nos processos de redução. 
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Apesar de o catalisador Pd/MCM-41 ter apresentado melhores propriedades 

texturais que os demais, o melhor desempenho foi apresentado pelo catalisador 

Ti/MCM-41, obtendo uma conversão máxima de 65% com fluxo de ar a 60ºC (figura 

4.38). Isso pode estar associado à maior acidez do óxido de titânio (favorável à 

oxidação), assim como à presença de espécies de titânio bem dispersas na matriz de 

sílica, que podem elevar a atividade de oxidação e a seletividade do catalisador, aliada à 

presença de uma fração significativa de quatro sítios de coordenação de Ti na superfície 

do MCM-41 (YU et al., 2007). Além disso, este catalisador está menos sujeito à 

desativação que pode ocorrer devido à lixiviação de metais pesados e à adsorção das 

sulfonas altamente polares na superfície do catalisador (CHICA et al., 2006). 

 

Os óxidos de metais de transição do bloco-d são materiais promissores para os 

processos de dessulfurização oxidativa, porém a utilização dos materiais é limitada 

porque a área superficial específica, o volume e o diâmetro de poros são baixos. 

Entretanto, a utilização do MCM-41 como suporte mesoporoso para os óxidos de 

níquel, paládio e titânio melhorou as propriedades estruturais e texturais deles, 

proporcionando um aumento na área de contato entre os reagentes (dibenzotiofeno, 

peróxido de hidrogênio e oxigênio) e as fases ativas (óxidos de níquel, de paládio e de 

titânio), responsáveis por uma conversão máxima (com fluxo de ar) de 

aproximadamente 50%, 45% e 59% a 25ºC e de 55%, 50% e 65% a 60ºC para os 

catalisadores de Ni/MCM-41, Pd/MCM-41 e Ti/MCM-41, respectivamente. 

 

Para todos os catalisadores nas condições de estudo, a conversão de DBT foi 

maior quando a reação se deu na presença de fluxo de ar, cerca de 10% em média, 

conforme visto nas figuras 4.27, 4.28, 4.31, 4.32, 4.35, 4.36. Possivelmente isso ocorreu 

devido à maior eficiência na mistura da fase líquida, bem como à maior interação e 

distribuição uniforme das partículas do catalisador e ao escoamento uniforme da fase 

gasosa (O2). 

 

A utilização do reator de leito de lama teve um papel fundamental na 

estabilidade da reação oxidativa e consequente aumento na sua conversão de DBT 

comparado ao sistema sem fluxo de ar. Uma pequena quantidade de oxigênio ajuda a 

decompor a ligação C–S, favorecendo a liberação de mais enxofre para a reação de 

dessulfurização oxidativa. QI et al. (2004) destacaram que pequenas quantidades de 
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oxigênio presente no ar atmosférico podem ser úteis para aumentar a eficiência de 

remoção de enxofre nos processos de dessulfurização. 

 

É imprescindível salientar que a principal vantagem do sistema de reação com 

fluxo de ar adotado neste trabalho foi a manutenção da estabilidade na reação ODS 

durante a conversão de enxofre. Enquanto que em todos os testes sem fluxo de ar a 

conversão aumentou nos primeiros 10 minutos de reação e logo após ocorreu um 

decréscimo considerável, com o fluxo de ar, atingiu seu ponto máximo e permaneceu 

constante durante toda a reação. Outra vantagem é que o reator de leito de lama possui 

um modo de operação que promove uma mistura eficiente dos reagentes presentes no 

sistema heterogêneo dispensando o uso de agitação mecânica, a qual é menos eficiente e 

mais dispendiosa visto que requer o uso de energia. 

 

Estudos realizados por MA et al. (2007), utilizando oxigênio molecular acoplado 

à adsorção seletiva para o processo de ODS, demonstram que é possível oxidar os 

compostos de enxofre presentes em combustíveis na presença de oxigênio molecular à 

temperatura ambiente. Por conseguinte, este método pode ser mais barato, eficiente e 

eficaz em comparação com outros métodos relatados e, entretanto, pode ser um 

processo mais promissor para a dessulfurização profunda. 

 

Autores de trabalhos recentes, como GUO et al. (2011), relataram que o 

oxigênio molecular tem sido usado como oxidante no processo de ODS porque é barato, 

não poluente, não fortemente corrosivo e comercialmente disponível. Nesses processos, 

os compostos de enxofre são oxidados dando origem às correspondentes sulfonas, que 

podem ser facilmente removidas do diesel pelo solvente extrator adequado. 

 

Um possível mecanismo para a reação de dessulfurização oxidativa pode ser 

representado através do esquema:                                                                                                                                                           

         (DBT–Apolar)                                                            (DBTO2–Polar) 

+ 2H O2 2 + 2H O2

M/MCM-41
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Onde, M/MCM-41 representa os catalisadores: Ni/MCM-41, Pd/MCM-41 ou 

Ti/MCM-41, utilizados na reação de oxidação. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento de catalisadores mais adequados para a conversão de 

compostos de enxofre presentes em destilados de petróleo foi o foco deste estudo. Os 

resultados da caracterização estrutural dos materiais sintetisados mostraram que os 

catalisadores são constituídos de fase mesoporosa ordenada do tipo MCM-41 e de fases 

cristalinas dos óxidos de níquel (NiO), paládio (PdO) e titânio (TiO2).  

 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão, os difratogramas, os 

espectros de absorção na região do infravermelho e os dados de adsorção de N2 

confirmam a formação de um material mesoporoso com estrutura hexagonal bem 

ordenada, bem como a presença de óxidos metálicos nos catalisadores. As 

características estruturais do suporte são preservadas após a impregnação dos íons 

níquel, paládio ou titânio. As micrografias e os espectros de fotoelétrons dos 

catalisadores indicaram a presença de pequenas partículas de óxidos de níquel, paládio e 

titânio, uniformemente dispersas sobre o suporte do tipo MCM-41. 

 

Verificou-se por adsorção-desorção de N2 a 77 K que o suporte preparado possui 

um elevado diâmetro médio de poro referente a uma estrutura mesoporosa e, devido a 

essa característica, tem um elevado potencial de adsorção, já que a estrutura porosa lhe 

confere elevada área superficial e potencial acesso a diversas espécies orgânicas. A 

impregnação do MCM-41 com os íons metálicos resultou numa redução na área 

superfícial específica, no volume e diâmetro de poro do suporte.  

 

O material mesoporoso do tipo MCM-41 apresenta sítios ácidos muito fracos, 

entretanto, a introdução das fases ativas alteraram propriedades estruturais e 

morfológicas dos catalisadores finais, capazes de melhorar a estabilidade e atividade 

destes no processo. 

 

Os dados de caracterização apontaram para a obtenção de potenciais 

catalisadores com considerável estabilidade térmica, além de propriedades estruturais e 

texturais relevantes para alguns processos catalíticos, construindo possibilidades para 

futuras aplicações, em particular a dessulfurização oxidativa de frações de petróleo. 
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O desempenho máximo dos catalisadores para a dessulfurização oxidativa do 

DBT ocorreu na presença de fluxo de ar a 60ºC. A escala de atividade catalítica 

observada seguiu a ordem: Ti/MCM-41 > Ni/MCM-41 > Pd/MCM-41. 

 

Nas condições estudadas, todos os catalisadores foram ativos para ODS do DBT, 

porém, o catalisador Ti/MCM-41 apresentou o melhor desempenho. Isso se deve 

principalmente à presença de uma fração significativa de quatro sítios de coordenação 

de Ti na superfície do MCM-41 e à sua maior acidez, características favoráveis ao 

processo ODS. 

 

Embora o tamanho de poro do MCM-41 seja grande, no início da adsorção uma 

grande quantidade de moléculas de DBT teve acessibilidade às partículas de níquel, 

paládio e titânio e são convertidas. No entanto, a rapidez com que isso ocorreu pode ter 

provocado um bloqueio nos poros dos catalisadores, onde a conversão atinge o valor 

máximo e mantém-se estável.  

 

A utilização do MCM-41 como suporte para os óxidos de níquel, paládio e 

titânio melhorou as propriedades estruturais e texturais dos óxidos, proporcionando um 

aumento na área de contato entre os reagentes (dibenzotiofeno, peróxido de hidrogênio 

e oxigênio molecular) e as fases ativas (óxidos de níquel, paládio e titânio), responsável 

pela maior conversão do DBT. 

 

Os testes catalíticos indicaram também que a utilização do ar atmosférico 

desempenhou um papel fundamental na estabilidade da reação de oxidação e 

consequente aumento na conversão de DBT.  

 

O desenvolvimento e implementação de técnicas e processos reacionais que 

resultem em menores danos ao meio ambiente, aliados ao baixo custo operacional 

envolvido nesses procedimentos, vêm fortalecendo os processos de remoção de enxofre 

presente nos combustíveis fósseis com o uso de catalisadores heterogêneos. Nesse 

sentido, a ODS de fato é uma técnica promissora, a qual permite a remoção seletiva de 

compostos de enxofre através de um processo combinado de oxidação e extração com 

solventes adequados, considerando que apresenta como principais vantagens o fato de 
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as reações ocorrerem à baixa pressão e temperatura, além de o custo operacional ser 

inferior à hidrodessulfurização tradicionalmente utilizada pela indústria petroquímica. 

 

Indubitavelmente, em um futuro próximo, o nível de enxofre se aproximando de 

zero será um dos principais requisitos para a indústria e, dessa forma, muitos trabalhos 

de pesquisa surgirão para o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias de 

dessulfurização avançadas.  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Pesquisar sobre a utilização de outros catalisadores e outras condições 

experimentais para os testes catalíticos, adotando-se o sistema de fluxo de ar, através da 

otimização e aplicação do reator de leito de lama, dada a sua eficiência e viabilidade 

econômica. 

 

Adotar outros métodos de síntese que proporcionem um maior controle sobre o 

tamanho das partículas dos óxidos metálicos sobre o suporte, visto que, quanto menor o 

tamanho destas, maior o número de sítios ativos, menor o impedimento estérico e maior 

a capacidade de adsorção. 

 

Estudar as reações de ODS utilizando como fases ativas os óxidos de níquel, 

paládio e titânio suportados em SBA-15 ou MCM-48, comparando assim a reatividade e 

seletividade destes em relação aos óxidos suportados em MCM-41. 

 

Estudar a incorporação de outras fases ativas sobre materiais mesoporosos do 

tipo MCM-41, MCM-48 e SBA-15. 

 

Estudar outros parâmetros reacionais variando condições experimentais como 

temperatura, pressão e concentração das fases ativas sobre materiais mesoporosos do 

tipo MCM-41, MCM-48 e SBA-15.  

 

Avaliar a eficiência do ODS na remoção de compostos sulfurados presentes em 

amostras reais, tais como, gasolina e óleo diesel. 
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