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Simulação Computacional da Adsorção de Tiofeno e Propanotiol em Zeolita NaY  

 

RESUMO 

 

A necessidade de reduzir a poluição atmosférica e diminuir o impacto 

ambiental ocasionado pelas tecnologias modernas é hoje uma das principais 

preocupações da dos países. Dentre os diversos poluentes atmosféricos, o dióxido 

de enxofre tem recebido atenção especial devido á severidade dos seus efeitos 

nocivos as pessoas, animais, vegetações e construções. Este contaminante 

encontra-se presente em componentes derivados do petróleo, como gasolina e 

diesel. A qualidade do ar e os conceitos de desenvolvimento sustentável têm 

referenciado as regulamentações de emissões veiculares. Agências de proteção 

ambiental são levadas a tornar mais restritas as especificações de derivados de 

petróleo anunciando novas legislações para reduzir o nível de enxofre nos 

combustíveis. O principal processo de remoção de enxofre na indústria de refino de 

petróleo a remoção do enxofre é feita pela hidrodessulfurização, com elevado custo, 

requer condições severas de reação. O desenvolvimento de novos processos para a 

remoção de compostos sulfurados dos combustíveis que vêm sendo estudados são 

os processos de adsorção que têm apresentados vantagens tanto da parte de 

custos como de seletividade, utilizando diversos materiais adsorventes como zeolitas 

e carvões. O objetivo deste trabalho é estudar as interações do tiofeno e propanotiol, 

compostos sulfurados, e a zeolita NaY, através de Modelagens Moleculares 

baseadas em métodos de química quântica ONIOM. A interação preferencial, para o 

tiofeno, ocorre entre o sistema de elétrons π com o cátion sódio, enquanto para o 

propanotiol, a interação se dá entre o enxofre e o cátion sódio, além da formação de 

ligação de hidrogênio SH-O. A obtenção de energias de adsorção adequadas requer 

pelo menos que três tetraedros sejam tratados quanticamente próximos ao 

adsorvato e que o ambiente cristalino seja descrito por pelo menos 38 tetraedros e a 

equalização da eletronegatividade seja utilizada para determinar as cargas dos 

átomos da região clássica. 

 

Palavras–chave: Adsorventes, Remoção, Compostos sulfurados, Modelagens Moleculares. 
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ABSTRACT 

 

The need to reduce air pollution and lessen the environmental impact caused 

by modern technologies is now a major concern of the countries. Among the various 

air pollutants, sulfur dioxide has received special attention due to the severity of its 

harmful effects to people, animals, vegetation and buildings. This contaminant is 

present in components derived from petroleum such as gasoline and diesel. Air 

quality and the concepts of sustainable development have referenced the regulations 

of vehicle emissions. Environmental protection agencies are driven to become more 

stringent specifications for petroleum products by announcing new legislation to 

reduce sulfur levels in fuels. The main process for removing sulfur from petroleum 

refining industry to remove the sulfur by hydrodesulfurization is made with high cost, 

requires severe reaction conditions. The development of new processes for removing 

sulfur compounds from fuels that have been studied are the adsorption processes 

that have produced benefits both from cost and selectivity, using various materials 

such as zeolites and carbons adsorbents. The goal is to study the interactions of 

thiophene and propanethiol, sulfur compounds, and zeolite NaY by Molecular 

Modeling of methods based on quantum chemical ONIOM. The preferential 

interaction to electrons with sodium cation, whileπthe thiophene occurs between the 

system for propanethiol, interaction occurs between the sulfur and sodium cation, 

and the formation of hydrogen bond SH-O. Obtaining adequate adsorption energies 

that requires at least three tetrahedra are treated quantum mechanically near the 

adsorbate and that the crystalline environment is described by at least 38 tetrahedra 

and the equalization of electronegativity is used to determine the charges on the 

atoms in the classical region.  

 

Keywords: adsorbents, removal, sulfur compounds, modeling molecular. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de reduzir a poluição atmosférica e diminuir o impacto 

ambiental ocasionadas pelas tecnologias modernas é hoje uma das principais 

preocupações da maioria dos países do mundo. Dentre os diversos poluentes 

atmosféricos, o dióxido de enxofre (SO2) tem recebido atenção especial dos órgãos 

governamentais mundiais devido à severidade de seus efeitos, quer seja sobre as 

pessoas, animais ou mesmo sobre a vegetação e construções (SILVA, M. G. C., 

2002). 

O enxofre está presente no petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos e 

impurezas dessas (ácidos orgânicos, compostos nitrogenados, oxigenados, 

sulfurados, entre outros). 

Os compostos sulfurados vêm recebendo cada vez mais importância, pois se 

constituem em fonte de poluição atmosférica contribuindo para a formação da chuva 

ácida, decorrente das emissões SO2/SO3, material particulado, etc., além de 

envenenar o conversor catalítico dos automóveis (EPA420–R–99–023, 1999). O teor 

de enxofre também provoca irritações nos olhos e vias respiratórias. 

A qualidade do ar e os conceitos de desenvolvimento sustentável têm 

influenciado as regulamentações de emissões veiculares. Agências de proteção 

ambiental são levadas a tornar mais restritas as especificações de derivados de 

petróleo anunciando novas legislações para reduzir o nível de enxofre nos 

combustíveis e o Brasil tem evoluído com regulamentação similar. 

Em 10/12/2009 foi publicada a Resolução Agencia Nacional Petróleo no 38, 

que estabelece as especificações da gasolina comercial com limite máximo de 50 

partículas por milhão (ppm) de enxofre para atendimento à fase L-6 do Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). É uma redução 

significativa e esta gasolina estará disponível para comercialização em 1º. de janeiro 

de 2014. Além dos benefícios para o meio ambiente, a iniciativa da Agência 

determina que a partir dessa data toda a gasolina automotiva vendida no país será 

aditivada, trazendo benefícios para o consumidor. A ANP vem introduzindo 

melhorias na qualidade dos combustíveis, por meio de revisões nas especificações 
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brasileiras com resultados significativos para o meio ambiente, sem perder de vista a 

responsabilidade de contemplar, ao mesmo tempo, a qualidade e a garantia de 

suprimento. A Agência publicou em 14/10/2009 a Resolução no. 31 que estabelece a 

especificação do óleo diesel comercial para atendimento à fase P-7 do Proconve. O 

combustível estará disponível para comercialização no país a partir de 2013 e será 

destinado aos novos veículos que estão em fase de desenvolvimento pela indústria 

automobilística para cumprimento dos limites estabelecidos pela referida Fase P7 do 

PROCONVE. (FECombustiveis - ANP: gasolina com menor teor de enxofre – 2011). 

A primeira fase implantada para os veículos leves (L-1), em 1988, foi 

caracterizada pela eliminação dos modelos mais poluentes e aprimoramento da 

produção. Já na segunda fase (L-2), em 1992, foram necessários o desenvolvimento 

e a introdução de novas tecnologias, em especial a injeção eletrônica de 

combustível e os conversores catalíticos. Nesta fase, foi intensificado o desafio 

tecnológico, principalmente para permitir a adequação de catalisadores e sistemas 

de injeção eletrônica para uso com mistura de etanol, em proporção única no 

mundo. Para a terceira fase (L-3), que teve início em 1997, a indústria adicionou aos 

itens da segunda fase o sensor de oxigênio. Em 2003, teve início a quarta fase (L-4), 

e está previsto o lançamento da quinta fase (L-5) para 2009. Essas duas últimas 

fases visam principalmente à redução de emissões de material particulado, óxidos 

de nitrogênio e hidrocarbonetos (HC). A indústria automobilística trabalha no 

desenvolvimento de motores para atender aos níveis da quarta fase por meio da 

melhoria da combustão. Para tanto, estão sendo adotadas novas tecnologias como 

a otimização da geometria da câmara de combustão e dos bicos, o aumento da 

pressão da bomba injetora e a injeção eletrônica. Para o futuro ainda está prevista a 

introdução de catalisadores de oxidação, de filtro de particulados e de recirculação 

de gases, fase (L-6). 

O principal processo de remoção de enxofre na indústria de refino de petróleo 

é o da hidrodessulfurização (HDS), que é restrito devido ao alto custo e severidade, 

utilizando catalisadores à base de NiMo e CoMo, requer condições severas de 

reação, como elevadas temperaturas e pressões e consumo alto de hidrogênio. 
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Nessas condições, parte das olefinas e aromáticos contidos na gasolina é 

hidrogenada diminuindo a sua octanagem. 

O interesse em melhorar a qualidade da gasolina, com o propósito de seguir 

as leis ambientais e melhorar a eficiência dos motores automotivos, tem promovido o 

desenvolvimento e formulação de novos processos para remoção de sulfurados nos 

combustíveis. Um desses processos é a adsorção, pois além de menor custo, 

apresenta seletividade dos adsorventes para diversos processos de separação e 

purificação de materiais nos processos industriais. Essa tecnologia vem mostrando 

vantagens como processo complementar a HDS tanto do ponto de vista de custos 

como de seletividade para diversos processos, no caso, tratamento e purificação de 

emissões poluentes gasosos. 

O principal processo para reduzir os teores de enxofre em frações 

hidrocarbônicas, na indústria de refino de petróleo, é o processo catalítico de 

hidrodessulfurização (HDS), alocado nos processos de hidrotratamento (HDT), que 

são em geral dispendiosos, pois utilizam catalisadores de cobalto e molibdênio ou 

níquel e molibdênio, elevadas temperaturas, pressão entre 20 – 60 atm e com 

elevado consumo de hidrogênio. (SONG, C.; MA, X., 2003) e (HERNÁNDEZ–

MALDONADO, A. J., 2005). 

A complexidade do processo de hidrodessulfurização catalítica está voltada 

diretamente à variedade dos compostos sulfurados existentes na gasolina e no 

diesel. Na gasolina, os compostos organosulfurados mais encontrados são as 

mercaptanas, sulfetos, dissulfetos, tiofeno e seus derivados alquilados e 

benzotiofeno, enquanto que no diesel são encontrados praticamente os derivados 

alquilados do benzotiofeno, dibenzotiofeno e alquilados deste (HERNÁNDEZ–

MALDONADO, A. J., 2005). 

Os problemas encontrados neste processo estão voltados aos compostos de 

alto peso molecular (tiofenos, benzotiofenos e dibenzotiofenos) onde o enxofre 

recebe forte influência da nuvem eletrônica dos orbitais π. Muitos deles apresentam, 

além desta influência, impedimentos estéricos, como por exemplo, o 4,6–

dimetildibenzotiofeno (BHANDARI, V. M., 2006) e (NG, F. T. T., 2005). 
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Este trabalho teve como objetivo estudar a Modelagens moleculares 

baseadas em métodos de química quântica ONIOM realizados para determinar as 

origens das interações tiofeno e propanotiol em zeólita NaY. Para o tiofeno, a 

interação preferencial é entre o sistema de elétrons π com o cátion sódio, enquanto 

para o propanotiol, a interação se dá entre o enxofre e o cátion sódio, além da 

formação de ligação de hidrogênio SH-O. A obtenção de energias de adsorção 

adequadas requer pelo menos que três tetraedros sejam tratados quanticamente 

próximos ao adsorvato e que o ambiente cristalino seja descrito por pelo menos 38 

tetraedros e a equalização da eletronegatividade seja utilizada para determinar as 

cargas dos átomos da região clássica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo é apresentado um estudo bibliográfico realizado sobre 

processos de remoção de compostos sulfurados presentes nas frações de 

hidrocarbonetos do petróleo, abordando a questão ambiental que trata dos 

problemas causados por estes compostos. Breve estudo sobre a gasolina, uma 

descrição sobre zeólitas e adsorventes zeolíticos e os princípios de adsorção são 

abordados e finalmente, uma revisão sobre alguns modelos de equilíbrio de 

adsorção é realizado. 

 

2.1 Petróleo 

 

O petróleo é uma das principais fontes de energia do mundo moderno sendo 

o responsável pelo desenvolvimento das indústrias, do transporte automobilístico e 

utilizado como matéria prima na produção de diversos outros produtos obtidos pós-

refinamento. A palavra petróleo deriva das palavras em latim petro e oleum que 

juntas significam óleo de pedra. O petróleo é uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos, compostos sulfurados, oxigenados e nitrogenados que são 

provenientes de rochas sedimentares que formou camadas sobre a matéria orgânica 

em decomposição há milhares de anos atrás.  

A ocorrência do petróleo nessas rochas é a mais variada possível, ele 

aparece na forma gasosa (gás natural), líquida (óleo cru), semi-sólida (betume) e 

sólida (asfalto e cera) (SPEIGHT, J. G., 2006). Os combustíveis de petróleo em geral 

são produzidos a partir de misturas de hidrocarbonetos líquidos ainda assim é 

possível produzir estes combustíveis a partir de outras frações do petróleo como o 

gás natural e outros. 

O petróleo é essencialmente uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos ou 

alifáticos. A grande quantidade de carbono e hidrogênio encontrados numa amostra 

de petróleo mostram indícios deste fato, como é mostrado na Tabela 1, que 

apresenta as faixas limites de ocorrência dos elementos numa amostra de petróleo. 
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Tabela 1: Faixa de composição limite dos elementos no petróleo (SPEIGHT, J. G., 1999). 

 

Os combustíveis derivados de petróleo são obtidos na etapa de refino do 

mesmo e as mais importantes frações combustíveis são: 

• Gás Liquefeito de Petróleo 

• Gasolina 

• Querosene 

• Diesel 

• Óleo Combustível 

Entre estes combustíveis os mais importantes para a indústria automobilística 

são o diesel e a gasolina, que são responsáveis por 98% da demanda do transporte 

mundial (MCKILLOP, A., 2007). 

 

2.2 Combustíveis 

 

Com o aumento na quantidade de veículos automotivos que vem ocorrendo 

nas últimas décadas ocorre um conseqüente aumento na poluição causada pelo uso 

destes combustíveis fósseis. 

A gasolina automotiva é definida como sendo uma mistura de hidrocarbonetos 

obtidos numa faixa de ponto de ebulição do petróleo de 30°C e 225°C apresentando 

hidrocarbonetos com número de carbono entre 3 e 12 (CAMPOS, A. C., 1990). Pode 

ser obtida através do refino ou em petroquímicas através de linhas de 

hidrocarbonetos. O teor da gasolina depende de como esta foi obtida, assim ela 

Elementos Porcentagem 

Carbono 83,0 - 87,0% 

Hidrogênio 10,0 - 14,0% 

Nitrogênio 0,1 - 2,0% 

Oxigênio 0,05 - 1,5% 

Enxofre 0,05 – 6,0% 

Metais (Ni e V) <1000 ppm 
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poderá ser classificada quanto ao teor de alguns componentes como gasolina 

parafínica, oleofínica, naftalênica e/ou aromática. 

O óleo diesel automotivo é um produto bem mais pesado e viscoso que a 

gasolina apresentando hidrocarbonetos com números de carbono entre 9 e 20, com 

faixas de ponto de ebulição entre 150°C e 390°C (CAMPOS, A. C., 1990). Essas 

diversidades no tamanho dos hidrocarbonetos fornecem as características de 

densidade, número de cetano, etc. A obtenção do diesel é feita por destilação 

fracionada ou por craqueamento do petróleo. 

Juntos o diesel e a gasolina são responsáveis por grande percentagem da 

emissão de poluentes na atmosfera como os NOx, metano, CO2, CO e o enxofre. 

Dentre todos os poluentes o enxofre se destaca por produzir o efeito conhecido 

como chuva ácida que ocorre quando há acumulo de SO2 emitido por veículos e 

indústrias. Neste processo ocorre a reação do SO2 com o vapor de água no 

ambiente produzindo ácido sulfúrico que precipita em forma de chuva corroendo 

monumentos históricos e acidificando o solo prejudicando assim a fauna e a flora 

local. A emissão de enxofre de combustíveis fósseis causa danos à tubulação em 

refinarias e pode levar ao agravamento de doenças cardiovasculares e pulmonares 

em seres humanos (BROOK, R. D., 2004). Nos automóveis ainda existe a 

possibilidade de corrosão do motor (AMBROZIN, A. R. P., 2009) e de 

envenenamento dos filtros que possuem metais nobres sensíveis ao ataque do 

enxofre (DUNLEAVY, J., 2006). 

A remoção de compostos de enxofre por adsorção se apresenta como um 

processo promissor para alcançar os limites de contaminantes desejados em 

algumas correntes de refino. O processo de adsorção se baseia na seletividade dos 

adsorventes para capturar contaminantes organosulfurados como mercaptanas, 

tiofenos e benzotiofenos, presentes nas correntes de refino, com interessantes 

resultados à temperatura e pressão ambiente, sem a necessidade de se utilizar 

hidrogênio. Vários tipos de materiais adsorventes vem sendo estudados 

destacando–se as zeólitas trocadas com metais de transição, carvão ativado, 

alumina ativada, SAPOs, entre outros (BHANDARI, V. M., 2006); (NG, F. T. T., 2005) 

(XUE, M., 2006) 
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O conteúdo de enxofre no óleo não refinado e em suas frações é um dos 

parâmetros críticos que está associado com a qualidade dos combustíveis, desde 

que a combustão de compostos organossulfurados presentes nos combustíveis 

possam resultar na emissão de óxidos de enxofre (BABICH, I. V., 2003). Estes 

óxidos contribuem significativamente para a poluição atmosférica representando um 

grande perigo para a saúde humana (COLLINS, F. M., 1997). 

 

2.3 Processo de hidrodessulfurização (HDS) 

 

Os compostos sulfurados, além de serem fator de poluição ambiental via 

emissões de óxidos de enxofre quando da queima de combustíveis são também 

causadores de corrosão, além de venenos para catalisadores metálicos, como os de 

platina empregados na reforma catalítica de naftas, visando à produção de 

aromáticos e gasolina de alta octanagem, e os de níquel empregados na reforma a 

vapor, visando à produção de gás de síntese e hidrogênio (FARO JÚNIOR, A. C., 

1994). 

A principal finalidade da hidrodessulfurização de naftas de destilação direta é 

a remoção de enxofre, como pré-tratamento de cargas para a reforma catalítica 

(FARO JÚNIOR, A. C., 1994).  

Os hidrotratamentos visam a remoção de compostos indesejáveis de 

correntes hidrocarbônicas, na presença de compostos sulfurados, cuja remoção, por 

si própria, é um dos principais objetivos destes processos. O suporte mais 

empregado é a γ-alumina e freqüentemente são adicionados promotores visando 

melhorar o desempenho dos catalisadores, sendo mais comuns a sílica e o fósforo 

(FARO JÚNIOR, A. C., 1994). 

As condições empregadas neste processo são severas e conferem um alto 

custo ao mesmo, devido ao elevado consumo de gás hidrogênio e de catalisadores. 

Além disto, este processo apresenta outro inconveniente: quanto maior for a 

quantidade de enxofre a ser retirada da nafta, maior a saturação de olefinas e, 

portanto, maior a perda da octanagem. O processo de adsorção surge então, como 
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alternativa complementar ao processo HDS para deixar a gasolina nos padrões que 

serão exigidos dentro dos próximos anos, sem comprometer a octanagem. 

 

2.4 Processos de adsorção 

 

No processo de adsorção seletiva, existem seis tipos de isotermas de 

adsorção definidos pela IUPAC (Figura 1). Dentre estas devemos destacar as 

isotermas do tipo I que são típicas de materiais microporosos (< 2 nm) e as 

isotermas do tipo II e III ocorrem em materiais macroporosos (> 50 nm) com altas 

forças de interação com o adsorvato e com baixas forças de interação, 

respectivamente. Isotermas do tipo IV e V são características de materiais 

mesoporos com interações fortes e fracas, respectivamente, a característica destas 

isotermas é que elas apresentam histereses (curvas de adsorção e dessorção 

diferentes) devido à condensação capilar presente neste tipo de sistema. Isotermas 

do tipo VI ocorrem em subtratos não porosos que formam multicamadas quase 

uniformes (BRUNAUER, S., 1940). 

 

 

Figura 1: Tipos de isotermas de adsorção gás-sólido. (BRUNAUER, S., 1940) 

 

Em zeólitas podemos observar isotermas do tipo I-IV.  Isotermas de adsorção 

do tipo I são características de isotermas de Langmuir (SINGH, A. P., 1998) que são 

isotermas nas quais se considera apenas adsorção em monocamadas, em que no 
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adsorvente não ocorrem sítios preferenciais e a adição de um adsorvato ao sítio 

independe da acessibilidade ao sítio. 

Estudos de adsorção seletiva de compostos sulfurados estão entre os novos 

desafios da indústria petroquímica, principalmente visando à remoção de compostos 

sulfurados. Este processo seria vantajoso, já que dever ocorrer a baixas 

temperaturas e baixas pressões, sendo diferente dos processos de 

hidrodessulfurização existentes, que trabalham a altas temperaturas e altas 

pressões. No entanto, isto depende da escolha de um adsorvente com alta 

seletividade para compostos sulfurados e com alta capacidade adsortiva, pois os 

adsorventes comerciais ainda são inadequados para este uso. 

É fato que a adsorção seletiva utilizando zeólitas ou qualquer outro 

adsorvente não deve substituir completamente o processo de hidrodessulfurização, 

porém, vale ressaltar que a redução no uso de altas temperaturas e altas pressões 

levaria a redução de gastos na indústria o que acarretaria na redução dos preços 

dos derivados de petróleo. Desta maneira, o design de novos materiais adsorventes, 

como as zeólitas, que possuam elevado poder catalítico e alta capacidade adsortiva, 

se torna um campo vasto para abordagens experimentais e computacionais. 

Bandosz, et al., (2006) investigaram o efeito da temperatura e do tempo na 

capacidade de adsorção de compostos derivados das misturas da lama de óleo do 

desperdício industrial. Os autores concluíram que os adsorventes tem capacidade 

elevada para a remoção do sulfeto do hidrogênio e elevada seletividade para sua 

conversão ao enxofre elementar. Esse enxofre é armazenado no sistema do poro, 

principalmente mesoporos. 

Santos, et al. (2008) sintetizaram adsorvents AlPOs e MeAPOs, empregados 

no estudo da remoção de compostos sulfurados em combustíveis, por adsorção. 

Mistura modelo contendo propanotiol/ciclohexeno foi utilizada no estudo cinético da 

adsorção de propanotiol na mistura, em reator batelada. Estudos cinéticos 

mostraram que ambos os materiais reduziram enxofre na mistura propanotiol/ciclo-

hexeno. 

Entre os adsorventes a bauxita foi um dos primeiros a serem utilizados na 

remoção de compostos sulfurados principalmente mercaptanas de frações do 
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petróleo (SINGH, A. P., 1988). Um dos rejeitos do processo Bayer de extração de 

alumínio da bauxita é a lama vermelha que é rica em ferro e também foi utilizada 

para remoção de enxofre em óleo de petróleo (PURDY, G. A. 1958). 

Atualmente a preocupação na remoção de compostos sulfurados encontra-se 

nos combustíveis líquido derivados do petróleo, que são utilizados nas frotas de 

veículos automotivos nas grandes cidades. Os métodos utilizados se baseiam em 

tentativas e erros e utilizam dois caminhos: o primeiro visa obter um bom adsorvente 

a partir de adsorventes comerciais e o segundo visa testar bons adsorventes para a 

catálise do processo de hidrodesulfurização esperando que estes possuam 

seletividade para o enxofre e uma alta capacidade de adsorção (YANG, R. H., 2003). 

Processos de adsorção seletiva já estão sendo utilizado na indústria, um 

exemplo é o processo S Zorb de dessulfurização, desenvolvido em 1998 (RANG H., 

2006) que obteve sucesso na remoção de compostos sulfurados, principalmente de 

compostos refratários derivados do 4,6 DMDBT. Neste processo ocorre 

quimissorção (adsorção química) do composto sulfurado com o oxido de zinco 

formando sulfeto de zinco o enxofre é retirado por uma corrente de hidrogênio 

formando sulfeto de hidrogênio. No entanto, reações utilizando hidrogênio e 

catalisadores de óxido de zinco modificado ainda são necessárias, aumentando o 

custo do processo. 

A adsorção de compostos aromáticos sulfurados em zeólitas X e Y contendo 

metais alcalinos apresentou maior seletividade quando na presença de metais 

alcalinos com maior eletropositividade, enquanto que hidrocarbonetos aromáticos, 

no caso, o tolueno seguia o caminho oposto (LABORDE-BOUTET, C., 2006). A 

adsorção acontece através da interação eletrostática entre os elétrons π da molécula 

e o cátion de metal alcalino. Resultados para a adsorção de compostos sulfurados 

mostram boas taxas de adsorção, no entanto, as curvas de competição entre 

compostos aromáticos sulfurados e não sulfurados mostram baixa seletividade. 

Estudando a remoção de compostos refratários como os derivados de 

DMDBT (dimetil-dibenzotiofeno) (BHANDARI, V. M., 2006) mostraram que 

substituições iônicas nas zeólitas do tipo Y produziam uma alta taxa de adsorção 

deste tipo de composto. Estes resultados foram muito satisfatórios já que compostos 
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como o 4,6-DBDMT apresentam alta resistência aos processos de 

hidrodessulfurização usuais na indústria. 

Observamos que a adsorção seletiva de compostos sulfurados em zeólitas é 

possível, no entanto, o seu desenvolvimento depende do desenvolvimento de novos 

materiais adsorventes que possam melhorar a capacidade de adsorção e a 

seletividade para compostos sulfurados em combustíveis. 

O uso de zeólitas como adsorventes para o tratamento de efluentes de 

combustão contendo SO2 tem atraído a atenção de vários pesquisadores nas 

últimas décadas. Este processo, além de ser relativamente simples, conta com a 

vantagem de recuperar o SO2 adsorvido e a possibilidade de se utilizar um 

catalisador inserido na estrutura do adsorvente de forma que durante o processo de 

regeneração do adsorvente, o SO2 seja transformado em SO3 e posteriormente em 

ácido sulfúrico, produto que possui alta demanda (VENSELAAR, J., 1981). 

Salem (1994) estudando a remoção de compostos sulfurosos da nafta através 

de processo de adsorção, utilizando as zeólitas 5A e 13X identificou uma alta 

capacidade de adsorção para a zeólita 13X, enquanto a zeólita 5A e mostrou um 

comportamento desfavorável para adsorção de enxofre de nafta. 

Gollakota & Chriswell (1998) empregaram uma zeólita do tipo silicalita para a 

remoção de SO2 de gases combustíveis. A capacidade de adsorção da silicalita foi 

avaliada através das curvas de ruptura (breakthrough), sendo maior que a da zeólita 

ZSM-5 da Mobil e do carvão ativo da Amoco. A capacidade de adsorção para a 

silicalita encontrada foi 37,9 mg de SO2/g de adsorvente, para a ZSM-5 foi 20,9 mg 

de SO2/g de adsorvente e para o carvão ativo foi 16,7 mg de SO2/g de adsorvente. 

De acordo com Souza (2002) a zeólita 5A pode ser usada para remoção de 

compostos sulfurosos presentes no gás natural tendo contudo que a quantidade 

máxima adsorvida foi de 2,5 mg de H2S/g de adsorvente. 

Através de estudo do processo de adsorção de SO2 presente em gases 

combustíveis usando a zeólita silicalita em coluna de leito fluidizado borbulhante, Da 

Silva (2002) obteve como resultado uma maior remoção de SO2 nos primeiros 20 

minutos de processo e a saturação do leito ocorreu a partir de 60 minutos 

aproximadamente em tempo de ruptura ocorrendo em 10 minutos. 
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Barros (2002), realizou estudo visando a remoção de compostos sulfurosos 

presentes na gasolina através do processo de adsorção usando adsorventes 

zeolíticos preparados a partir da zeólita NaY e solução de nitrato de zinco. Neste 

estudo foram preparados três tipos de adsorventes e um adsorvente comercial 

Selexsorb CDX da Alcoa. Utilizando uma mistura de ciclohexeno e propanotiol 

realizou estudo cinéticos cujos resultados mostraram que o adsorvente que obteve 

melhor desempenho na remoção do enxofre foi com 5% de zinco Zn(5%)-Y 

apresentando uma capacidade máxima de adsorção de 12 mg de S/g de 

adsorvente. Os outros dois adsorventes zeolíticos Zn(0,5%)-Y, o comercial 

Selexsorb apresentaram desempenhos semelhantes com tempo de saturação dos 

adsorventes estudados em torno de 100 minutos. 

Macedo (2003) nesta mesma linha de pesquisa, trabalhou com adsorventes 

zeolíticos preparados a partir da zeólita NaY através de troca iônica com solução de 

cloreto de Níquel tendo encontrado que o adsorvente Ni(5%)-Y apresentou 

capacidade máxima de adsorção de 8,3 mg de S/g de adsorvente. 

 

2.5 Zeólitas 

 

A definição de material poroso é todo material que apresenta em sua 

estrutura espaços vazio. Estes espaços vazios denominados poros são classificados 

como abertos ou fechados Poros abertos são aqueles que conectam o interior da 

estrutura com o exterior. Este tipo de poro é o mais requerido em aplicações 

industriais e biológicas como em craqueamento do petróleo, catálise de reações, 

trocadores iônicos, carregamento de fármacos, etc. Poros fechados são aqueles que 

não apresentam conexão com o exterior e podem conter fluidos em seu interior. Este 

tipo de sistema pode ser utilizado em processos de insulação térmica e sônica e 

como componente de baixa massa em compósitos (ROUQUEROL, J., 1994). 

As zeólitas são exemplos de materiais porosos abertos. Elas foram 

descobertas em 1756 e o nome zeólita deriva do grego zein = ferver e lithos = pedra, 

ou seja, pedra que ferve. Este nome se deve ao fato de observações da dessorção 

de água da estrutura formando espuma quando a zeólita era submetida a 
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aquecimento. Somente em 1940 foram sintetizadas zeólitas utilizando o método de 

síntese hidrotermal que tenta mimetizar a formação geotérmica das zeólitas naturais 

(TURRO, N. J., 2000). 

As zeólitas são definidas como aluminossilicatos hidratados que são formados 

por unidades estruturais básicas tetraédricas AlO4 e SiO4 e cátions de compensação 

de carga (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Estruturas primárias de construção. (A) Tetraedro de SiO4, (B)Tetraedro de AlO4 contendo 
um cátion de compensação, (C) Tetraedros de AlO4-SiO4-AlO4 contendo um cátion de compensação 

de carga positiva +2. 
 

A fórmula estrutural das zeólita é do tipo: 

 

[ ] OqHn.SiOm.AlOM
z

m 222 ⋅⋅         (2.1) 

 

Em que Mm/z é o cátion de compensação (mAlO2, nSiO2) representa a 

estrutura aniônica formada por tetraedros da alumínio com oxigênio e tetraedros de 

silício com oxigênio e qH2O é a água de solvatação. Existe uma confusão na maioria 

dos textos em relação à definição de zeólitas, haja vista a definição de zeótipos que 

são estruturas constituídas por unidades básicas tetraédricas igualmente às zeólitas 



 

 30

que possuem metais diferentes de Al e Si em suas composições (MEIER, R. A., 

1986). 

A IZA (International Zeolite Association) órgão responsável pela promoção e 

incentivos no desenvolvimento de tecnologia e ciência de zeólitas mostrou que o 

número de estruturas de zeólitas depositadas cresce rapidamente em função dos 

anos. Em 2009, por exemplo, já eram observadas 174 estruturas depositadas. Este 

crescimento está associado ao avanço na descoberta de novas técnicas 

experimentais de síntese. No entanto, não houve um crescimento tão significativo 

nas técnicas de caracterização o que impossibilitou a elucidação de muitas 

estruturas anteriormente obtidas (GARIBEH, M., 2009). O número de estruturas 

zeolíticas deve aumentar consideravelmente já que 20 elementos podem ser 

utilizados como substituintes no tetraedro TO4. 

Os poros nas zeólitas podem ser classificados de acordo com o seu diâmetro 

em microporosos (diâmetros menores que 2 nm), mesoporosos (diâmetros entre 2 e 

50 nm) e macroporosos (diâmetros maiores que 50 nm) A diferença no tamanho do 

poro implica características especiais as zeólitas conferindo variadas funções, por 

exemplo, estruturas em microporos são mais utilizadas para troca iônica, absorção, 

diálise, etc. Já zeólitas com poros maiores são utilizadas para catálise, como 

peneiras moleculares, carreadores de fármacos e etc (ZDRAKOV, B. D., 2007). 

A zeólita Y juntamente como sua similar zeólita X são fausajitas sintéticas. 

Ambas tiveram papel importante na introdução de materiais porosos na catálise do 

craqueamento de fluidos de petróleo pesado mostrando-se superiores aos 

catalisadores comumente usados na indústria Co-Mo-Alumina e Ni-Co-Alumina. A 

introdução da zeólita Y no processo de refino trouxe melhoras significativas no refino 

do petróleo sendo esta utilizada nos dias atuais como componente principal no 

craqueamento catalítico proporcionando economia de 10 bilhões de dólares anuais 

na indústria petroquímica (DEGNAN JR, T. F., 2000). 

As fausajitas são sólidos zeóliticos que apresentam estruturas 3-D formando 

duas gaiolas uma com 7,4 x 10-10 m de diâmetro, que é a mesma gaiola presente na 

sodalita, conectada tetraedricamente a outra gaiola de 13 x 10–10 m de diâmetro 



 

 

denominado supergaiola. Na 

A., 1995). 

 

 

2.6 Métodos Quânticos: Hartree

Funcional da Densidade

 

O método de Hartree

de Schrödinger associada aos estados estacionários de moléculas. A principal 

aproximação consiste em expressar a função de onda eletrônica como um produto 

antissimetrizado de spin

quais são expandidos num conjunto de funções de base 

por uma combinação linear de funções Gaussianas, isto é,

 

∑=
µ

µµii χcφ   

 

em que icµ são os coeficientes dos orbitais moleculares associados às 

funções de base. O princípio variacional estabelece que a energia obtida de uma 

supergaiola. Na Figura 3 é ilustrada a estrutura da zeólita Y (KADUK

Figura 3: Estrutura da zeólita Y. 

Métodos Quânticos: Hartree-Fock, Semi-empíricos e da Teoria do 

Funcional da Densidade 

O método de Hartree-Fock fornece uma solução aproximada para a equação 

de Schrödinger associada aos estados estacionários de moléculas. A principal 

aproximação consiste em expressar a função de onda eletrônica como um produto 

antissimetrizado de spin-orbitais mono-eletrônicos (orbitais moleculares) 

quais são expandidos num conjunto de funções de base { }µχ , geralmente descritos 

por uma combinação linear de funções Gaussianas, isto é, 

       

são os coeficientes dos orbitais moleculares associados às 

funções de base. O princípio variacional estabelece que a energia obtida de uma 
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empíricos e da Teoria do 

Fock fornece uma solução aproximada para a equação 

de Schrödinger associada aos estados estacionários de moléculas. A principal 

aproximação consiste em expressar a função de onda eletrônica como um produto 

eletrônicos (orbitais moleculares) { }iφ , os 

, geralmente descritos 

  (2.2) 

são os coeficientes dos orbitais moleculares associados às 

funções de base. O princípio variacional estabelece que a energia obtida de uma 
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função de onda aproximada é sempre maior que a energia associada à função de 

onda exata. Usando esse princípio, é possível determinar os coeficientes icµ  que 

minimizam a energia da função de onda eletrônica sujeita à condição de 

ortonormalidade dos spin-orbitais. A equação que fornece esses coeficientes é 

chamada equação de Hartree-Fock, dando origem ao nome do método. Essa 

equação é não-linear e, portanto, tem que ser resolvida de forma auto-consistente, e 

quando a energia é mínima (convergência), os orbitais moleculares correspondentes 

geram um campo ou densidade eletrônica que por sua vez produz os mesmos 

orbitais (FORESMAN, J. B., 1996). 

A principal deficiência do método de Hartree-Fock é não incluir os efeitos de 

correlação eletrônica. Assim, métodos pós-Hartree-Fock como de interação de 

configuração (CI), de teoria de perturbação (MPn), coupled-cluster (CC), 

multiconfiguracionais (MCSCF e CASSCF) foram desenvolvidos. Entretanto, estes 

métodos apresentam alta demanda computacional e, para certos sistemas, mesmo o 

método de Hartree-Fock é inviável. Para suprir essa necessidade, podemos utilizar 

os métodos semi-empíricos, que se baseiam, na sua maioria, no método de Hartree-

Fock, mas utilizam várias aproximações que são corrigidas com parâmetros 

empíricos. Um dos métodos semi-empíricos mais amplamente utilizados é o método 

AM1 (“Austin-Model 1”) (DEWAR, M. J. S., 1985) que fornece resultados semi-

quantitativos e quantitativos para as entalpias de formação e estruturas moleculares. 

Alternativamente, pode-se utilizar a teoria do funcional da densidade para 

inúmeras propriedades moleculares, principalmente para se obter resultados mais 

precisos de estruturas moleculares. O método consiste na modelagem da energia e 

efeitos de troca e de correlação eletrônica por funcionais da densidade eletrônica. 

Por exemplo, o funcional B3LYP é um funcional aproximado que particiona a energia 

nos termos cinético e potencial, incluindo um termo de troca e correlação da 

densidade eletrônica, que leva em consideração a energia de troca proveniente da 

antissimetria da função de onda eletrônica e da correlação eletrônica (KOCH, W., 

2001). 
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2.7 Cargas Atômicas 

 

Em geral, dentre os parâmetros que descrevem as interações 

intermoleculares estão as cargas atômicas parciais. 

O modelo de cargas atômicas parciais (BARLETTE, V. E., 1999) é uma 

simplificação clássica de cargas pontuais centradas em átomos para representar a 

densidade de carga do sistema. A densidade eletrônica de uma molécula com N-

elétrons pode ser obtida diretamente dos orbitais moleculares, (Hartree-Fock ou 

Kohn-Sham) 

 

( ) ( )∑
=

=
2

1

2
2

N

i

i rψrρ
rr

          (2.3) 

 

em que )(ri

r
ψ representa o i-ésimo orbital molecular duplamente ocupado da 

molécula. Portanto, essa propriedade é definida em cada ponto do espaço pelo vetor 

posição r
r
. 

Cargas atômicas pontuais não são diretamente calculadas pela química 

quântica, pois não são observáveis, isto é, não possuem operadores associados, 

sendo então ambigüamente obtidas por análises populacionais, partições e ajustes. 

A análise populacional de Mulliken (MULLIKEN, R. S., 1955) é comumente 

usada na obtenção de cargas atômicas parciais de uma molécula, pela facilidade 

computacional que esse método proporciona. As cargas atômicas são obtidas pela 

projeção da densidade eletrônica ρ num conjunto de base de orbitais atômicos da 

molécula, mantida a seguinte condição, 

 

( )∫ = Nrdr
rr

           (2.4) 

 

em que N é o número de elétrons. Esta população eletrônica é inicialmente 

separada em contribuições associadas a cada orbital atômico e às regiões de 

recobrimento entre os orbitais atômicos que são divididas igualmente entre os 

átomos. Porém, esse método não fornece valores confiáveis de carga parcial para 
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reproduzir o potencial eletrostático intermolecular, pois falha na divisão das 

populações de recobrimento e tem forte dependência do conjunto de base usado. 

Existem outras análises populacionais alternativa à de Mulliken, como a 

análise populacional de Löwdin (LÖWDIN, P. O., 1953) e a análise natural de 

população (NPA) (REED, A. E., et al., 1985). A análise populacional de Löwdin usa a 

transformação simétrica de Löwdin na projeção da densidade eletrônica em um 

conjunto de bases ortogonais. A análise NPA particiona a carga em cada átomo com 

relação ao conjunto de orbitais atômicos naturais ortonormais. As populações 

naturais ni(A) são as ocupações dos orbitais atômicos naturais. Elas satisfazem 

rigorosamente o princípio de exclusão de Pauli: 0 < ni(A) < 2. A população de um 

átomo n(A) é a soma das populações naturais 

 

( ) ( )∑=
A

AniAn           (2.5) 

 

Orbitais atômicos naturais são orbitais atômicos cuja obtenção envolve a 

diagonalização do bloco localizado da matriz densidade completa de uma dada 

molécula associada com funções de base )(Aiχ nesse átomo. Uma característica 

dos orbitais atômicos naturais é que eles satisfazem o requerimento simultâneo da 

ortonormalidade e da máxima ocupação. Para átomos isolados, os orbitais atômicos 

naturais coincidem com os orbitais naturais. Numa molécula poliatômica os orbitais 

atômicos naturais retêm basicamente a característica de um centro, e, portanto são 

mais adequados para descrever a densidade eletrônica molecular ao redor de cada 

átomo. 

Algumas vantagens do método NPA em relação á análise populacional de 

Mulliken é que ele não gera populações negativas por trabalhar com bases 

ortogonais, além de exibir uma excelente estabilidade numérica com a mudança do 

conjunto de base utilizado. 

Um método alternativo mais apropriado para reproduzir valores de potencial 

eletrostático intermolecular é o uso de cargas atômicas ajustadas ao potencial 

eletrostático molecular quântico (MEP, Molecular Electrostatic Potential), detalhado 
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em Chirlian e Francl (1987). Inicialmente, obtém-se o potencial eletrostático 

quântico, VQ, de uma molécula com K-núcleos e N-elétrons (N par), utilizando sua 

função de onda expandida em termos de orbitais moleculares Ψi , 
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em diversos pontos r
r
. Em seguida, calcula-se o potencial eletrostático, Vc, num 

dado ponto i gerado por M-cargas pontuais {qj}, isto é, 
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           (2.7) 

 

em que rij é a distância entre a j-ésima carga e o ponto i. Na prática, um número 

arbitrário de centros M, não necessariamente localizados sobre átomos da molécula, 

pode ser utilizado. 

As cargas atômicas qj são obtidas pelo método de ajuste de mínimos 

quadrados na minimização de, 
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          (2.8) 

 

sendo L o número de pontos usados no cálculo do potencial. 

Segundo Breneman, e Wiberg (1990), o método CHELPG (Charges from 

Electrostatic Potential Grid based) pode ser usado para escolher a melhor 

distribuição de pontos L usada no cálculo de MEP para uma molécula a um baixo 

custo computacional. O algoritmo usado pelo método CHELPG só gera pontos no 

espaço compreendido acima do raio de van der Waals associado à origem de cada 

átomo, denominado de raio de Breneman. Pontos dentro do raio de Breneman não 

são considerados porque a proximidade ao núcleo pode provocar distorções no 
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cálculo do potencial eletrostático. A escolha do raio de Breneman, entretanto, é 

arbitrária e o resultado não é independente da escolha dos pontos. 

Assim, o método CHELPG pode ser usado no cálculo de MPE para obtenção 

de cargas atômicas parciais, que representam aproximadamente o potencial 

eletrostático gerado com a função de onda molecular. 

Outro método utilizado para obter cargas derivadas do potencial eletrostático 

é o proposto por Merz-Kollman-Singh (MKS), que ajusta o potencial eletrostático a 

pontos selecionados num conjunto de esferas concêntricas ao redor de cada átomo 

(FORESMAN, J. B., 1996). 

 

2.8 Método ONIOM 

 

Em estudos computacionais de sistemas grandes, modelos menores de um 

sistema podem ser adotados ou o sistema real pode ser tratado por métodos pouco 

precisos, mas essas duas aproximações têm limitações óbvias. A primeira exclui 

efeitos eletrônicos e estéricos da parte da molécula não presente no modelo menor 

e a segunda requer uma descrição menos sofisticada em que vários efeitos, como, 

por exemplo, os da correlação eletrônica, são desprezados reduzindo a credibilidade 

do cálculo. Uma idéia para resolver esse problema é desenvolver métodos que 

combinem ambas as aproximações em um único método. Vários esquemas 

diferentes foram desenvolvido sem que a molécula é dividida em duas partes com 

uma descrita com precisão e a outra tratada com um nível de teoria menos preciso, 

mas a energia total do sistema real é uma combinação de ambas a partes. O método 

ONIOM (SVENSSON, M., 1996) consiste na divisão da molécula estudada em duas 

ou três camadas que são tratadas por diferentes métodos computacionais. Os 

resultados são automaticamente combinados dando um único resultado final. Em 

cálculos de duas camadas, elas são convencionalmente conhecidas como camada 

baixa e alta e são especificadas na entrada do cálculo. Exemplificando, a camada 

alta consiste em especificar uma parte menor do sistema (denominada de modelo) 

que será tratada com um método mais preciso, por exemplo, métodos ab initio 

incluindo correlação eletrônica, e a camada baixa consiste em utilizar um método 
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mais aproximado, por exemplo, métodos semi-empírico ou de mecânica molecular, 

para tratar o sistema completo. Para a construção do modelo, que representa uma 

parte menor do sistema real, a conexão entre o modelo e o sistema real é quebrada 

e átomos de hidrogênio são ou não adicionados para completar a valência dos 

átomos no modelo. A energia do sistema real num nível mais preciso de cálculo é 

dada por um esquema de extrapolação segundo, 

 

)mod,(),()mod,()( elobaixorealbaixoeloaltoONIOM EEEE −+=       (2.9) 

 

em que E(ONIOM) representa E(alta,real), a energia do sistema real num cálculo de 

alto nível que não pode ser calculada diretamente pelos recursos computacionais 

serem limitados. E(baixa,modelo) é a energia do modelo num cálculo de baixo nível 

e assim por diante. A equação (2.9) é então acrescida de uma correção sistemática 

já que se espera que a subtração E(baixa,real) – E(baixa,modelo) seja igual à subtração 

E(alta,real) – E(alta,modelo). É importante não confundir o método ONIOM com o método 

QM/MM, que consiste na separação do sistema em duas partes tratadas com 

métodos distintos, mas com um único hamiltoniano híbrido. 

 

2.9 Dinâmica Molecular Clássica 

 

Segundo a Mecânica Estatística, uma propriedade A de um sistema pode ser 

obtida pela média do valor dessa propriedade sobre as configurações espaciais 

desse sistema ao longo do tempo. Portanto, é preciso gerar uma amostragem 

estatisticamente significativa que esse sistema assume num determinado intervalo 

de tempo. Quanto mais representativas do estado de equilíbrio termodinâmico forem 

estas configurações geradas, melhor a propriedade A será descrita. O método de 

Dinâmica Molecular Clássica (MD) pode ser usado para gerar a evolução temporal 

de um sistema a partir de uma configuração inicial. 

Essa metodologia é apropriada para a determinação de propriedades 

macroscópicas e microscópicas de sistemas como líquidos, sólidos cristalinos e 

amorfos, soluções, macromoléculas (proteínas, polímeros), dentre outros, uma vez 
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que as energias potenciais de interação inter- e intramoleculares sejam conhecidas. 

Um passo de simulação MD é contado a cada novo passo temporal, que gera uma 

nova configuração pela alteração espacial dos átomos do sistema. Essa alteração é 

realizada por uma aceleração provocada pela atuação de forças inter- e 

intramoleculares exercidas sobre os átomos. 

As equações de movimento dos átomos de um sistema na MD podem ser 

expressas pela lei de Newton de mecânica clássica, ou através de formulações mais 

gerais, como a de Lagrange e de Hamilton. A força ( )tfi
r

atuando num átomo i no 

tempo t pode ser expressa como, 
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em que, 
i
r
r
é o vetor posição do átomo i e U a energia potencial do sistema. Uma vez 

conhecidas as forças atuando sobre os átomos ou sítio de interação, no caso da 

descrição do sistema ser feita no espaço Cartesiano, temos que as equações de 

movimento dos átomos são dadas, por exemplo, pela segunda lei de Newton, 
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em que, ir
&&r  é a aceleração do i-ésimo átomo. Numa simulação MD, essas equações 

de movimento são integradas ao longo do tempo. Por se tratar de equações 

diferenciais de segunda ordem, são necessários dois valores iniciais, a saber, as 

posições e velocidades iniciais para cada átomo ou sítio de interação do sistema. 

Estipula-se um intervalo temporal (δt), geralmente, cem a mil vezes menor que o 

período da maior freqüência de movimento atômico, e faz-se a propagação das 

coordenadas dos átomos baseadas em algoritmos especiais para minimização dos 

erros numéricos. Esta propagação é feita durante um tempo longo o suficiente para 

que os resultados (médias temporais) sejam independentes das condições iniciais 
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(configuração e velocidades). Por isso, a realização de uma rápida minimização de 

energia para eliminar as tensões entre os átomos é indicada antes da simulação MD. 

Um dos algoritmos mais simples e preciso é o proposto por Verlet e 

facilmente obtido com a expansão de Taylor: 
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]422 tttxttxtxttx δϑδδδ ++−−=+ &&&      (2.14) 

 

A estimativa da nova posição contém um erro da ordem de (δt)4 , em que 

(δt) é o passo de tempo na dinâmica molecular. 

É possível calcular a velocidade conhecendo-se a trajetória segundo, 
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donde conclui-se que a velocidade é precisa apenas para a ordem (δt)2 . 

Na simulação de um sistema finito, algumas considerações devem ser feitas 

sobre a forma como a vizinhança do sistema é tratada. A forma mais simples é tratar 

o sistema no vácuo (sem vizinhança), o que corresponde a considerar esse sistema 

em fase gás a pressão zero e com momentos lineares e angulares conservados. No 

caso de sistemas macroscópicos, a aproximação mais comum consiste em utilizar 

condições periódicas de contorno (FRENKEL, D., 2002), representando o sistema 

(denominado caixa de simulação) por réplicas infinitas em todas as direções, 

eliminando assim quaisquer efeitos de superfície. Segundo esse procedimento, 
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basta provocar alterações temporais nas moléculas da caixa de simulação, pois 

cada réplica sofre a mesma alteração. O valor de uma propriedade A para a caixa de 

simulação passa a ser equivalente ao valor dessa propriedade para o sistema 

macroscópico. Essa aproximação gera uma simplificação enorme, já que um sistema 

típico experimental (da ordem de 1023 moléculas) quando é simulado passa a ser 

representado por uma caixa de simulação com centenas ou milhares de moléculas, 

tornando assim factível a simulação de sistemas macroscópicos. 

Numa simulação de MD padrão, a energia total do sistema E é uma constante 

de movimento (sistema conservativo). Quando o número de átomos N e o volume da 

caixa computacional V são mantidos constantes, as simulações MD são 

equivalentes ao ensemble microcanônico ou (N, V, E). Na prática, pode ser 

preferível manter a temperatura T e/ou a pressão P fixas, gerando simulações MD 

equivalentes aos ensembles canônicos (N, V, T) e/ou isotérmico-isobárico (N, T, P). 

Isso é feito pelo acoplamento do sistema a um banho de temperatura e/ou de 

pressão que implica na alteração das equações de movimento. 

 

2.10 Método Monte Carlo Grã-Canônico 

 

Muitas observações experimentais são realizadas com número fixo de 

moléculas N e por isso as simulações computacionais desses experimentos são 

descritas por ensemble com N constante, como o ensemble canônico (N, V, T). Para 

simular um sistema físico real de adsorção de um gás num adsorvente em escala 

molecular com esse ensemble seria preciso incluir o gás e o adsorvente numa única 

caixa de simulação, o que é inviável, entre outros motivos, pelo tempo de simulação 

ser de segundos, que é o tempo estimado para o sistema experimental equilibrar 

numa dada pressão. Na simulação da adsorção de um gás num material adsorvente, 

o método mais eficiente para descrever esse processo físico trata o gás dentro do 

material como um sistema (a caixa computacional) e o gás fora do material como um 

grande reservatório de moléculas do gás. Esse reservatório é grande o suficiente 

para manter o potencial químico µ constante durante a simulação, assim como 

ocorre com a temperatura para uma dinâmica convencional, que é mantida 
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constante por um reservatório ou banho térmico. Assim, o número de moléculas N 

nos dois sistemas varia continuamente e ensemble com N fixo não podem mais ser 

usados neste caso. No ensemble grã-canônico ou (µ, V, T) a temperatura, o volume 

e o potencial químico são mantidos constantes, permitindo variações no número de 

partículas N do ensemble. 

Dentre os métodos de simulação computacional, o método de Monte Carlo 

grã-canônico (GCMC) é um dos mais apropriados e utilizados na determinação de 

isotermas de adsorção (FRENKEL, D., 2002). Aliás, esse método também é 

apropriado para representar outros sistemas abertos onde trocas de energia e 

matéria entre o sistema e a vizinhança são permitidas. No método de Monte Carlo, 

que tem esse nome em referência à cidade de Monte Carlo pelos seus muitos 

cassinos, as configurações são geradas de forma aleatória sem dependência com o 

tempo. No método GCMC, a condição de equilíbrio de temperatura e potencial 

químico ocorre entre o gás e a forma adsorvida, podendo o número de moléculas 

adsorvidas flutuar durante a simulação. Assim, o gás fora do adsorvente é tratado 

como um reservatório que impõe uma temperatura e um potencial químico ao gás 

adsorvido, e, no equilíbrio, basta determinar os valores de T e µ no reservatório para 

se conhecer esses valores para a espécie adsorvida, que, no caso, é a caixa de 

simulação. 

No caso da adsorção de metano nos poros dos materiais cristalinos IRMOFs, 

várias células unitárias da IRMOF constituirão uma caixa de simulação e o gás 

dentro da IRMOF será representado por partículas contidas na caixa. O cristal será 

simulado com a utilização de condições periódicas. Realizando uma simulação 

GCMC obtém-se a média do número de moléculas dentro da cavidade da IRMOF, 

isto é, o número médio de moléculas adsorvidas por cavidade de MOF. A relação 

entre a pressão e o potencial químico, considerando comportamento de gás ideal do 

reservatório, fornece, 
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em que, R é a constante dos gases, T a temperatura e p0 a pressão padrão. No caso 

de altas pressões e comportamento real, basta substituir a pressão por fugacidade. 

Cada simulação numa pressão diferente gera um número médio de partículas 

dentro da caixa de simulação, ou seja, de molécula adsorvida numa célula unitária 

de IRMOF. Basta, portanto, fazermos uma simulação para cada pressão e obtermos 

um gráfico do número de moléculas adsorvidas em função da pressão, ou seja, a 

isoterma de adsorção. 

Para entendermos o método de Monte Carlo Grã-Canônico, inicialmente é 

necessário construirmos a função de partição correspondente. Uma função de 

partição para o ensemble NVT é dada por, 
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em que N são partículas idênticas ß = (kBT)-1, kB é a constante de boltzmann e h é o 

comprimento de onda térmico, 
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A função de partição de um sistema com N moléculas que interagem entre si 

num volume V e M – N moléculas de gás ideal no volume V0 – V é dada pela 

expressão, 
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Nesse sistema, o volume V pode variar, sendo trocado com a vizinhança. 

Nesta equação assumimos a troca da coordenada r por uma coordenada de 

tamanho modificado s, tal que, 
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ii
sLr
rr

=  para   i = 1,2,..., N      (2.21) 

 

com L = V1/3. 

 

Consideremos agora que um dos sistemas possa também trocar partículas 

com a vizinhança e que a única diferença seja que as partículas dentro do volume V 

interajam entre si e que as partículas no volume V0 – V não interajam. Transferindo 

uma molécula i do volume V0 – V para o volume V, a energia potencial se altera de 

)( NsU
r

 para )( 1+NsU
r

. Então, a função de partição pode ser expressa por, 
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em que estão representadas todas as possíveis contribuições das M partículas sobre 

os volumes V e V0 – V. 

No limite em que as moléculas de gás ideal estão em muito maior quantidade 

que o gás que interage entre si, isto é, ( ) ∞→
N

M , então a função de partição pode 

ser rescrita como, 
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Em que µ é o potencial químico relacionado com a densidade de moléculas 

VV

M

−
=

0

ρ  segundo, 

 

ρµ 3lnΛ= TkB          (2.23) 
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Esta é a função de partição do ensemble grã-canônico com potencial químico 

constante e possibilidade de variação do número de moléculas do sistema. A 

densidade de probabilidade correspondente é proporcional a, 

 

( ) ( )[ ]N
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VT sU
N
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rr
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Λ
∝ exp

!
exp

);( 3      (2.24) 

 

Neste ensemble, o deslocamento aleatório de uma molécula tem a seguinte 

probabilidade de aceitação, 

 

( ) ( )[ ]{ }( )NN sUsUmínimossaceitação
rr

−−=→ ´exp,1´)( β    (2.25) 

 

E a inclusão ou remoção aleatória de moléculas tem a seguinte probabilidade de 

aceitação, 

 

( ) ( )[ ]{ }( )NUNUCmínimoNNaceitação ±±±=±→ mµβexp,1)1(  (2.26) 

 

em que C tem valor 
( )13 +Λ N

V
 na inclusão e 

V

N3Λ
 na remoção. 

Uma vantagem do método de GCMC é sua facilidade de implementação 

computacional, sendo simples e prático na inclusão e remoção de partículas 

principalmente por não usar equação de movimento. Algumas desvantagens são o 

fato dessas simulações não produzirem informações dinâmicas, não incorporarem 

as vantagens da amostragem dinâmica e não simularem adsorventes flexíveis, já 

que em geral as moléculas ficam rígidas em simulações de MC. Outra desvantagem 

é a dificuldade de inserir moléculas na caixa de simulação principalmente para 

sistemas densos. Nesse caso a taxa de inserção é baixa, pois a probabilidade de 

aceitação de uma tentativa de inserção randômica na caixa de simulação é 

extremamente pequena, já que os espaços vazios já estão ocupados por outras 

moléculas, o que eleva muito o número de tentativas de inserção. Essa dificuldade 

para simulação de sistemas densos pode ser corrigida pelo uso de MC com a 
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técnica de amostragem configuracional direcionada (configurational-bias technique), 

em que tentativas de movimentos não totalmente aleatórios são propostas, sendo os 

movimentos direcionados para a molécula ser inserida com uma probabilidade maior 

nos espaços vazios. Lembramos que no método de MC tradicional nenhuma 

informação sobre a configuração presente do sistema é usada na geração das 

tentativas de inserção, sendo essa informação usada apenas na aceitação ou 

rejeição da inserção. Usando a técnica de amostragem configuracional direcionada 

se restringe a amostragem para determinadas posições, o que introduz uma 

tendência no cálculo da probabilidade de inserção. Deve-se corrigir essa tendência 

de alguma forma. A probabilidade de geração de uma configuração particular por 

essa técnica não é proporcional ao fator de Boltzmann, ocorrendo a introdução de 

um peso dependente da configuração que torna a probabilidade proporcional ao 

fator de Boltzmann alterando a aceitação das configurações tentativas geradas 

(FRENKEL, D., 2002). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Estudo de modelagem e simulação computacional 

 

Será feita a modelagem cinética do processo de adsorção visando o projeto 

futuro de unidades piloto e industrial de remoção de compostos sulfurados presentes 

em combustíveis líquidos. Será feita também uma modelagem matemática da taxa 

de remoção de tiofeno em função das variáveis de processo. 

A compreensão do processo de adsorção em escala molecular e eletrônica 

permite não só a racionalização dos resultados experimentais, mas, principalmente, 

a proposição de modificações de adsorventes e/ou de novos adsorventes mais 

eficientes para a remoção de compostos sulfurados em misturas complexas de 

hidrocarbonetos. 

Serão utilizados métodos de química quântica, tipo ONIOM, na modelagem 

da interação do tiofeno, nos adsorventes preparados. Esta estratégia visa determinar 

as posições dos íons metálicos nos adsorventes, assim como os sítios de adsorção 

dos sulfurados, nestes adsorventes. 

 

3.2 Procedimento computacional 

 

3.2.1 Estruturas modelo 

 

A zeólita Y é um aluminossilicato cristalino hidratado composto de tetraedros 

de AlO4 e SiO4 em proporções de Si:Al maiores que 1,5. Sua estrutura possui uma 

rede de poros tridimensionais, que consistem de gaiolas esféricas denominadas 

supergaiolas com diâmetro de 1,3 nm conectadas tetraedricamente a quatro gaiolas 

vizinhas através de uma janela de 0,74 nm formada por 12 tetraedros TO4 (T= Si ou 

Al) (WEITKAMP, J., 2000). 

As coordenadas cartesianas (em Å) de um grande número de átomos da 

estrutura cristalográfica da zeólita Y, utilizada neste trabalho, foram fornecidas ao 

nosso grupo pelo Professor Marco Antônio Chaer Nascimento do IQ-UFRJ 
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(CHAER), as quais forneceram duas estruturas modelos. O primeiro modelo 

denominado Z40 (Figura 4) foi obtido levando em consideração todos os átomos 

contidos numa esfera de 40 x 10–10 m a partir do centro geométrico da estrutura 

experimental. O modelo consiste de 384 tetraedros (384T) dos quais um deles é um 

tetraedro (AlO4). 

 

Modelo Z40 
Figura 4: Estrutura modelo para a zeólita Y utilizadas neste estudo. Esferas vermelhas representam 
os átomos de oxigênio, as cinzas representam os átomos de silício, a esfera rosa representa o átomo 

de alumínio e a esfera roxa representa o cátion de compensação. 
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O modelo Z40 apresenta pelo menos cinco células unitárias em sua estrutura 

representam um ambiente cristalino de maneira mais adequada. 

 

3.2.2 Cálculo da geometria do estado fundamental  

 

As três principais técnicas computacionais na determinação de estruturas do 

estado fundamental são os métodos ab initio, semiempírico e mecânica molecular. 

Os métodos ab initio resolvem a equação de Schrödinger eletrônica (núcleos 

fixos – aproximação de Born-Oppenheimer) utilizando aproximações controladas e 

nenhum dado experimental, exceto os valores das constantes físicas. Este método é 

o mais poderoso na determinação de estruturas moleculares, pois o tratamento 

puramente quântico representa muito bem sistemas moleculares. O problema é o 

seu alto custo computacional que impossibilita trabalhar com sistemas que possuem 

um elevado número de átomos (> 100) (LEWARS, E., 2003). Uma alternativa aos 

métodos ab initio, são os métodos baseados na teoria do funcional da densidade 

(DFT), que, na formulação de Kohn-Sham, apresentam demanda computacional 

comparável ao método Hartree-Fock, mas os seus resultados são precisos e 

adequados. A formulação mais utilizada é a denominada de funcional híbrido em 

que parte da contribuição para a energia de troca do funcional é obtida do cálculo 

Hartree-Fock. Os pesos das diferentes contribuições para o funcional híbrido (troca 

local, troca não-local, troca Hartree-Fock, correlação local e não-local) são 

considerados, em geral, parâmetros empíricos universais obtidos para reproduzir 

propriedades moleculares (energias de atomização, etc.). 

Métodos semiempíricos são baseados em aproximações das equações de 

Hartree-Fock e para compensar estas aproximações utilizam parâmetros ajustados 

para reproduzir dados experimentais de estrutura molecular, entalpia de formação, 

momento dipolar, energia de ionização, energia de excitação, dentre outros. As 

aproximações ajudam a resolver mais facilmente as integrais resultando num menor 

custo computacional. Estes métodos podem ser aplicados rotineiramente para 

sistemas com elevado número de átomos (~103) permitindo o tratamento de 
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sistemas biológicos e de outros sistemas macromoleculares (CRAMER, C. J. P., 

2004). 

Os métodos de mecânica molecular utilizam modelos "massa-mola" para 

descrever as moléculas, em que a energia tem expressão analítica baseada em 

polinômios e séries de Fourier, e os parâmetros (constante de força, distância 

interatômica, ângulo de ligação, etc.) são ajustados aos dados experimentais para 

uma classe de moléculas. Por se tratar de equações clássicas, os métodos de 

mecânica molecular são muito menos robustos em comparação aos métodos 

quânticos, mas permitem o tratamento adequado de sistemas com um número 

elevado de átomos como sistemas cristalinos, sistemas biológicos e sistemas de 

maior complexidade. Uma limitação destes métodos é que não existe o tratamento 

explícito de elétrons, e, portanto, não há descrição de formação e de quebra de 

ligação química; outra limitação é o fato da dependência com os parâmetros 

empíricos que pode levar a resultados equivocados de determinação de estruturas 

de moléculas muito distintas daquelas que constituem o banco de dados para 

parametrização. 

Levando em consideração os pontos fortes e as limitações dos tipos de 

métodos para determinação de estrutura e energia de interação, nossos sistemas 

que possuem número de átomos da ordem de 500 a 1500 não permitiriam o uso de 

métodos puramente ab initio o que seria indicado, pois queremos entender o 

processo de interação entre as moléculas dos adsorventes, cátions e átomos 

presentes no ambiente catalítico da zeólita. 

Deste modo uma alternativa seria utilizar métodos como o ONIOM (Our N-

layered Integrated molecular Orbital + Molecular mechanics) proposto por Morokuma 

e colaboradores que se baseou no método IMOMO (Integrated MO Molecular 

Orbital+Molecular Orbital) (HUMBEL, S., 1996). O método ONIOM permite obter a 

energia aproximada do sistema real utilizando um método de extrapolação da 

energia separando o sistema em camadas (real, intermediário, modelo) em que cada 

um destes é tratado por níveis computacionais distintos (high, medium e low) de 

acordo com as propriedades de interesse.  
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O método ONIOM surgiu como uma alternativa para o tratamento de sistemas 

químicos complexos, como macromoleculares, que necessitam de maior demanda 

computacional. Já é mostrado que este método pode fornecer bons resultados para 

o estudo deste tipo de sistema químico. O método ONIOM é efetivo quando existem 

efeitos localizados no sistema, de modo que apenas os átomos presentes nestes 

locais sejam tratados por métodos mais rigorosos, como métodos ab initio e DFT; os 

átomos restantes contribuem pouco para a descrição do processo localizado e, 

desta forma pode-se tratá-los por métodos menos rigorosos com menor custo 

computacional, como métodos semiempíricos, mecânica molecular ou ainda 

métodos ab initio mais simples. 

O método ONIOM baseia-se na extrapolação em camadas. A Figura 5 

apresenta a estrutura em camadas e os níveis de tratamento do método ONIOM, em 

que o sistema modelo menor é aquele onde o processo químico a ser estudado 

estaria ocorrendo, ou seja, quebra e formação de ligações e, portanto, deve ser 

tratado por níveis mais robusto de teoria denominado nível high, o sistema 

intermediário seria aquele em que os efeitos eletrônicos são importantes apenas 

sobre a primeira camada e, portanto, deveria ser tratado por um nível intermediário 

de teoria denominado medium, e a terceira onde efeitos de ambiente são 

considerados e assim pode-se tratar o sistema com níveis ainda mais simples de 

teoria denominado low (MOROKUMA, K., 2003). 

 



 

 

Figura 5: Estrutura
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Na escolha dos métodos tomaram-se precauções principalmente na escolha 

do método low, neste caso MM, que devem tratar o sistema da melhor maneira 

possível, já que o erro da inserção de átomos ligantes é calculado utilizando este 

método. Após várias tentativas escolhemos o campo de força UFF (Universal Force 

Field) (RAPPÉ, A. K., 1992) que fornece as melhores estruturas para a zeólita em 

comparação aos métodos semiempíricos como o método AM1 (Austin Model 1). 

Na Figura 8 estão ilustradas as estruturas modelo que representam os 

sistemas modelo menores tratados com o método high PBE1PBE/6-31G(d,p) no 

método ONIOM de duas camadas para a zeólita NaY. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Figura 8: Estruturas modelo do menor sistema modelo no método ONIOM em (a) modelo 3T (três 
tetraedros) e em (b) modelo 1T (um tetraedro), em que X é o cátion de compensação com carga. 
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A partir destes cálculos obtivemos as posições mais favoráveis dos cátions de 

compensação na zeólita NaY e as conformações de menor energia para cada um 

dos adsorvatos (tiofeno e propanotiol) na zeólita. 

O método ONIOM utilizado para a obtenção das estruturas e energias de 

adsorção para os complexos adsorvato-adsorvente está implementado no programa 

Gaussian 03 (FRISCH, M. J., et al., 2004)  

Utilizamos computadores com configuração Quad-core, 2.6 GHZ, 8GB de 

memória RAM e 500GB de HD. 

 

3.2.3 Cálculos das energias de adsorção 

 

A energia de adsorção é a propriedade que fornece a força de interação 

adsorvente-adsorvato. Experimentalmente está correlacionada com o calor de 

adsorção ou entalpia de adsorção que reflete o quão forte o adsorvato está 

adsorvido. 

A energia de adsorção é dada pela diferença entre a energia do complexo 

zeólita-adsorbato (∆Ezeo-ads) e as energias da zeólita NaY isolada (∆Ezeo) e do 

adsorvato isolado (∆Eads). 

 

adszeoadszeoadsorção ∆E∆E∆E∆E −−= −        (3.1) 

 

Consideramos as energias das estruturas calculadas isoladamente na 

geometria em que se encontravam no complexo de adsorção. Desta maneira 

determinamos as variações de energias zeólita-adsorvato e zeólita isolada utilizando 

o método ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). 

 

3.2.4 Isotermas de adsorção 

 

A isoterma de adsorção de um gás ou líquido é definida como a função que 

mede a quantidade de substância adsorvida em equilíbrio com a quantidade em fase 

gás ou líquida, numa dada temperatura. A quantidade de moléculas adsorvida em 



 

 55

excesso, ao invés, da quantidade absoluta é a medida obtida experimentalmente, 

mas a baixas pressões podemos desconsiderar a diferença entre elas 

(SCHNEIDER, P., 1995). 

A medida experimental é feita de várias maneiras sendo o método mais 

utilizado o método gravimétrico e o método BET automatizado. No método 

gravimétrico se determina a massa do material adsorvido pela pesagem do 

adsorvente em uma microbalança durante o processo de adsorção na qual se fixa a 

pressão e mede-se a quantidade adsorvida nesta pressão e no método BET o 

sorvente é carregado por um gás inerte (He) e a capacidade de adsorção é obtida 

integrando as curvas de avanço que são curvas de concentração versus tempo. 

Estes resultados são idênticos aos obtidos com o método gravimétrico (ROBSON, 

H., 2001). Em geral este experimento é realizado em baixas pressões, portanto 

podemos considerar a quantidade absoluta medida neste experimento como a 

quantidade de excesso já que as diferenças entre estas quantidades a baixas 

pressões são desprezíveis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Modelos e métodos 

 

Escolher um modelo para representar um sistema macroscópico é uma tarefa 

difícil, pois alguns fatores relevantes devem ser considerados: a demanda 

computacional para realizar vários cálculos e simulações; o tamanho do modelo para 

representar o cristal, e a descrição adequada do processo de interesse neste caso a 

adsorção. 

Estes fatores devem ser balanceados, pois não adianta representar muito 

adequadamente um determinado sistema químico se o custo computacional é 

elevado, tornando a simulação impraticável. 

Talvez o método mais adequado para descrever sistemas extensos seja 

aquele que inclua simetria translacional. Entretanto, este método apresenta custo 

computacional muito elevado e dificuldades em descrever a adsorção.  

Além disso, por se tratar de um processo localizado, a adsorção tem sido 

descrita com modelos de agregados (“clusters”). Entretanto, para manter a estrutura 

do agregado próximo da estrutura cristalina deve-se utilizar agregados muito 

grandes, contendo centenas ou ainda milhares de átomos. Para isso, métodos 

QM/MM e ONIOM devem ser utilizados. Na presente modelagem optou-se pelo 

método ONIOM, pois nele não há necessidade de definir um potencial de interação 

entre as partes quântica e clássica como ocorre nos métodos QM/MM. Sendo assim 

o método ONIOM é menos arbitrário e tem sido utilizado, também em nosso grupo 

de pesquisa na simulação de processos químicos localizados em sistemas 

cristalinos.  

Como nível high no método ONIOM decidimos utilizar métodos DFT com 

funcionais híbridos do tipo PBE1PBE. 

O funcional PBE1PBE (ADAMO, C., 1999) é um funcional meta-GGA com um 

parâmetro universal ajustável e pesos das componentes de 25% e 75% para os 

funcionais de troca e correlação, respectivamente (ZHAO, Y., 2008). Uma das 

características mais importantes desse funcional consiste em reproduzir interações 
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intramoleculares e intermoleculares, especialmente as ligações de hidrogênio de 

maneira adequada. Em sistemas do tipo adsorvato-zeólita o funcional PBE1PBE 

descreve bem os tipos de interação envolvidos no processo de adsorção 

(ROSENBACH JR, N., 2008) (FRANCO, M., 2008). 

Desta maneira precisávamos determinar o método a ser utilizado no nível low. 

Escolhemos o modelo mais simples contendo apenas uma gaiola e realizamos 

cálculos para obtenção da estrutura molecular utilizando o método ONIOM de duas 

camadas (PBE1PBE/6-31G(d,p):AM1). A estrutura obtida com este método é 

apresentada na Figura 9. 

 

Figura 9: Estrutura da zéolita NaY na presença de tiofeno obtida com o método ONIOM 
(PBE1PBE/6-31-G(d,p):AM1). Esferas cheias representam o nível high e cores que representam os 
átomos são: vermelho (oxigênio), rosa (alumínio), roxa (sódio), verde (carbono), amarelo (enxofre) 

cinza (hidrogênio). 
 

Observando a estrutura na Figura 9 vimos que o adsorvato tende a sair da 

gaiola da fausajita. Isto indica que o modelo apresentado não representa 
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adequadamente o ambiente cristalino. As interações no cristal ocorrem de maneira 

estendida, portanto, uma gaiola apenas não consegue impor interações suficientes 

para aprisionar o adsorvato. 

Realizamos ainda cálculos com o método ONIOM (PBE1PBE/631-

G(d,p):UFF) para o modelo em que o campo de força UFF foi utilizado para 

representar o nível low e obtivemos a estrutura apresentada na Figura 10. 

 

Figura 10: Estrutura otimizada ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF) da zeólita NaY na presença de 
tiofeno. Esferas cheias representam o nível high e cores que representam os átomos são: vermelho 
(oxigênio), rosa (alumínio), roxa (sódio), verde (carbono), amarelo (enxofre) cinza (hidrogênio). 

 

O nível low no método ONIOM deve representar todo o ambiente zeolítico que 

não interage diretamente com o adsorvato, portanto, a geometria deve ser bem 

conservada. Na Figura 10 se observa que campos de força como o UFF deformam 

muito os tetraedros SiO4. Isto acontece pelo fato de que as cargas determinadas na 

parametrização dos átomos Si, Al e O serem fixas e não terem sido parametrizadas 

para zeólitas, na realidade estas cargas, com exceção do oxigênio, foram obtidas 

para complexos organometálicos. Entretanto, quando se utilizou o equilíbrio das 

cargas pela equalização da eletronegatividade (QEQ) a estrutura se manteve similar 

à obtida experimentalmente. 
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A razão pela qual não ocorreu deformação na estrutura da zeólita é explicada 

pelo fato que o método de equilíbrio de cargas ou método de equalização das 

eletronegatividades corrige o modelo de cargas pontuais equilibrando as 

eletronegatividades em todos os átomos da molécula (RAPPÉ, A. K., 1991). Este 

equilíbrio é realizado de maneira iterativa utilizando as seguintes igualdades: 
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em que, E é a energia do átomo A, Q é a carga do átomo A, IP é a energia de 

ionização deste átomo, EA é a eletroafinidade do átomo A, ��
� é a eletronegatividade 

do átomo A e ���
�  representa a repulsão coulombiana entre dois elétrons no orbital 

φA que no caso de mecânica molecular pode ser traduzido como um termo de 

autorrepulsão. 

No equilíbrio de cargas QEQ ocorre o equilíbrio das eletronegatividades e das 

repulsões eletrônicas até que todos os átomos da molécula possuam a mesma 

eletronegatividade e a menor repulsão eletrônica. Neste equilíbrio o fluxo de cargas 

se torna nulo fazendo com que as cargas de um determinado sistema sejam 

dependentes do ambiente químico ao qual o átomo esteja submetido tornando o 

método mais flexível e robusto. 

Testamos ainda o método Hartree-Fock (HF) com conjunto de funções de 

base mínimo STO-3G que se mostrou bastante adequado em reproduzir a estrutura 

cristalográfica, no entanto, o custo computacional era muito elevado inviabilizando a 

sua utilização em estudos sistemáticos e de modelos. 

O método UFF, no equilíbrio de cargas, foi o que conseguiu representar 

melhor a estrutura da zeólita comparável aos métodos semi-empíricos e HF, e ainda 
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apresentar baixos custos computacionais. Desta maneira este método foi escolhido 

para descrever a camada low no método ONIOM. 

Devido ao custo computacional associado ao modelo periódico escolhemos o 

modelo de agregados (“clusters”) para representar a zeólita sendo então necessário 

tomar cuidado na escolha do agregado, de modo que este pudesse representar bem 

a estrutura do cristal e ainda assim permitir os cálculos nos computadores 

disponíveis. 

Para estudar a influência do tamanho do agregado nas propriedades 

calculadas realizamos cálculos quânticos para entender a influência da posição dos 

cátions na zeólita com o aumento do tamanho do agregado. 

Para variar o tamanho da zeólita modelo utilizou-se um programa que 

identifica o centro geométrico da zeólita e a partir dele impõe raios de cortes 

esféricos para inclui/excluir os átomos da zeólita que farão parte ou não do modelo. 

Escolhemos três raios de cortes de 20, 30 e 40 Å. Utilizamos como modelo a zeólita 

NaY na qual realizamos cálculos ONIOM (PBE1PBE 6-31G(d,p):AM1). Os 

resultados obtidos mostram que estruturas com raio de corte a partir de 30 Ǻ 

mostravam energias independentes das posições dos tetraedros de AlO4. Isto se 

deve ao fato de que com o aumento da estrutura as posições dos cátions se tornam 

praticamente equivalentes. As interações de longo alcance são praticamente 

idênticas implicando numa alta similaridade entre os sítios catiônicos.  

Na Tabela 2 pode se observar os valores para a energia total do sistema para 

uma configuração de três centros ácidos e conseqüentemente três cátions de 

compensação os quais foram inseridos na zeólita em duas posições próximos (N) e 

afastados (F). 
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Tabela 2: Energias ONIOM (PBE1PBE 6-31G(d,p):AM1) calculada para a zeólita NaY neutra com 
três centros ácidos e em diferentes disposições dos cátions (N próximo e F afastada).  

Estrutura modelo Número de átomos EONIOM 

Z20(F) 239 -39,234911233599 

Z20(N) 239 -39,315716456920 

Z30(F) 761 -119,043343643595 

Z30(N) 761 -119,047018522294 

Z40(F) 1161 -195,433548548946 

Z40(N) 1161 -195,430969040469 

 

Nesta tabela pode-se observar que a diferença de energia entre as estruturas 

geradas incluindo os átomos até 20 Å do centro geométrico é de 50,70 kcal/mol, o 

aumento da estrutura gerada com o aumento do raio da esfera para 30 e 40 Å leva a 

diferenças de 2,31 e 1,62 kcal/mol, respectivamente. Energias de adsorção para 

compostos sulfurados aromáticos como o tiofeno variam entre 10-50 kcal/mol que 

são da ordem dos efeitos de bordas causados pela estrutura que considera os 

átomos 20 Å distantes do centro geométrico. Isto mostra que estes efeitos não 

podem ser desprezados quando tratamos de sistemas cristalinos. Isto nos leva a 

pensar que estudos realizados em modelos simples de zeólita já publicados na 

literatura possam estar equivocados quanto aos valores calculados para várias 

propriedades, inclusive conclusões baseadas nestes resultados. 

Ao aumentar o sistema observa-se claramente a diluição do efeito de borda 

(Z30 e Z40) reafirmando que estes modelos de zeólita, agora com mais de 1000 

átomos ou aproximadamente 250 tetraedros, sejam os mais confiáveis para a 

obtenção das propriedades e da estrutura do sítio de adsorção. 

Na estrutura da zeólita Y (Figura 11) pode-se observar as posições 

preferenciais para os cátions de compensação. As posições SI’ e SI são menos 

expostas que as posições SII’ e SII, permitindo a adsorção de pequenas moléculas 

como H2O. Moléculas como o tiofeno e propanotiol possuem preferência pelos sítios 

mais expostos como o sítio SII. 
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Figura 11: Estrutura e principais sítios catiônicos da zeólita Y (LABORDE-BOUTET, C., 2006). 

 

Utilizou-se o sítio SII como sítio de estudo por ser o sítio no qual se tem a 

maior facilidade de acesso para moléculas como tiofeno e propanotiol. Como foram 

utilizados apenas íons monovalentes tem-se a razão Si/Al = 383 para a zeólita 

modelo Z40. Pode-se utilizar esta aproximação para a proporção Si/Al no estudo do 

mecanismo de adsorção, pois a rigidez deste tipo de material permite grandes 

alterações na composição (razão Si/Al) sem comprometer a estrutura da cavidade. 

 

4.2 Zeólita NaY 

 

Cátions de metais alcalinos não possuem orbitais d energeticamente 

acessíveis que possam interagir com os orbitais π de compostos aromáticos como é 

o caso do tiofeno. O ambiente químico na cavidade da zeólita é interessante, pois 

permite que o cátion Na+ possa interagir diretamente com compostos sulfurados, fato 

que não ocorre em solução principalmente em água quando o cátion é solvatado 

impedindo a interação mais efetiva deste com os compostos sulfurados. 

Takahashi et al. (2002) e Yang et al. (2002) estudando as isotermas de 

adsorção de tiofeno e benzeno em zeólita NaY (Figura 12) observaram uma maior 

adsorção do benzeno do que do tiofeno em pressões abaixo de 10–2 atm indicando 
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que as interações de van der Waals e as interações do campo gerado pelo cátion 

com o benzeno que induz um dipolo dominavam a adsorção. Todos estes efeitos 

são dependentes da polarizabilidade dos adsorvatos que no caso do benzeno é alta. 

 

 

Figura 12: Comparação de isotermas de adsorção de benzeno e tiofeno em duas temperaturas. 
Adaptado de (YANG, R. H., 2003). 

 

Na adsorção de compostos sulfurados vários estudos foram realizados 

visando utilizar fausajitas sintéticas como a zeólita Y. Eles indicam que este tipo de 

material pode ser utilizado na adsorção de compostos sulfurados apresentando 

saturação em concentrações de adsorvato muito superior aos materiais comerciais 

utilizados na indústria petroquímica (Figura 13). 

 

♦ Benzeno em NaY a 120ºC 
◊ Tiofeno em NaY a 120ºC 
■ Benzeno em NaY a 180ºC 
□ Tiofeno em NaY a 180ºC 
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Figura 13: Comparação das isotermas de adsorção de tiofeno (120°C) em vários tipos de materiais. 
Adaptado de (TAKAHASHI, A., 2002) (YANG, R. T., 2002). 

 

Dos resultados apresentados concluímos que a melhor relação 

custo/benefício consiste em utilizar o método ONIOM (PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ) no modelo Z40 para a modelagem da adsorção em zeólitas 

NaY em que investigamos também dois modelos para a camada high: 1T e 3T. Os 

modelos 1T e 3T são assim denominados, pois utilizam um e três tetraedros (AlO4 e 

O3SiAlO4SiO3), respectivamente. As estruturas moleculares obtidas com o método 

ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) para estes dois modelos estão ilustradas 

na Figura 14. 

 

 

 

 

 

Pressão Pacial (atm) 

Q
ua
nt
id
ad
e 
A
bs
or
vi
da
 



 

 65

 

(a) 

 

 

(b) 

 
Figura 14: Estrutura das vizinhanças do cátion na zeólita NaY nos dois modelos utilizados: (a) 

Modelo Z40-3T, (b) Modelo Z40-1T 
 

Podemos observar na Figura 14 que o tetraedro de AlO4 assim como os 

tetraedros de SiO4 são mantidos praticamente sem distorção da estrutura cristalina 

quando modelados e calculados com o método ONIOM.  

Observando a região próxima ao cátion, a qual deve ser a mais afetada 

devido às fortes interações extra-rede, notamos que os ângulos O6-Al-O9 nas 

estruturas modelo Z40-3T e Z40-1T apresentam deformações significativas 

comparadas com o ângulo médio na estrutura cristalina (112°). Isto se deve à 

maximização das interações atrativas entre os átomos de oxigênio e o cátion sódio. 

Vale observar que os ângulos medidos experimentalmente são médios e não 

conseguem diferenciar O-Si-O de O-Al-O e desta maneira não é possível observar 

este efeito quando se realiza o refinamento da estrutura cristalográfica. 
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O cátion de sódio interage diretamente com os pares de elétron livre dos 

átomos de oxigênios, principalmente com aqueles ligados ao alumínio, pois possuem 

uma maior densidade eletrônica advinda da diferença de eletronegatividade e de 

valência entre os átomos de silício e alumínio. 

Quando comparamos as distâncias O6-Na e O9-Na no modelo Z40-3T com 

as distâncias O1-Na e O4-Na no modelo Z40-1T, notamos que no primeiro modelo 

há uma maior simetria ou equivalência nas interações O-Na o que deve representar 

mais adequadamente o efeito cristalino da zeólita. 

Para estudar o efeito da adsorção de tiofeno e propanotiol na estrutura da 

zeólita NaY utilizou-se o mesmo método para a determinação da zeólita NaY na 

ausência de adsorvato. A camada high foi composta pelo(s) tetraedro(s) de AlO4 e 

SiO4 e do adsorvato (tiofeno ou propanotiol). 

Estudando inicialmente a adsorção de tiofeno em zeólita NaY foram 

realizados cálculos de estrutura eletrônica e molecular utilizando o método ONIOM 

(PBE1PBE/:MM) para obter as estruturas do complexo tiofeno-NaY. O tiofeno possui 

pelo menos oito modos de coordenação em complexos organometálicos os quais 

envolvem ligações S-Metal, complexos de interação π e a combinação destas duas 

(Figura 15) (MA, X., 2002). 

 

 

Figura 15: Estruturas conhecidas para o tiofeno em complexos organometálicos. Adaptada de (MA, 
SUN e SONG, 2002). 

 

No caso de tiofeno interagindo com metais alcalinos as interações principais 

devem ocorrer via η1S e η5, pois para os outros modos de coordenação deve haver 
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interação entre os orbitais dos cátions com os orbitais π do anel tiofênico. Desta 

maneira realizamos cálculos partindo destes dois modos de coordenação entre o 

tiofeno e o cátion de sódio. 

Estudando os complexos tiofeno-NaY partindo de uma estrutura inicial em 

modo de coordenação η5 nos dois modelos de zeólita propostos, obtivemos as 

estruturas dos complexos tiofeno-NaY que são ilustradas na Figura 16 utilizando o 

método ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). 

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 16: Estruturas dos complexos tiofeno-NaY em modo de coordenação η5 nos dois modelos da 

zeólita com o método ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). (a) Modelo Z40-1T, (b)  
Modelo Z40-3T 

 

A distância S-Na indica a força da interação eletrostática que no caso deve 

ser bem maior no modelo 1T. 
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Na Figura 16 e Figura 17 estão ilustrados os detalhes estruturais da região da 

zeólita que contém o íon sódio coordenada em modo η5 com o tiofeno, que foi 

omitido nestas ilustrações por questões de clareza. 

 

 

(a)  

 

 

(b) 

 
Figura 17: Estrutura da região do íon sódio obtida com o modelo Z40 para duas representações da 
camada high (1T e 3T) na presença do tiofeno coordenado em η5. Cálculos realizados com o método 

ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). (a) Modelo Z40-3T, (b) Modelo Z40-1T 
 

A interação do tiofeno com a zeólita ocorre por adsorção física, pois não há 

formação de complexos ou ligações quando o cátion sódio interage com o tiofeno. 

Desta maneira, interações de médio e longo alcançe como interações de van de 

Waals e coulombianas dominam. 
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A contração do ângulo Si-O-Al (Figura 17) reflete as interações eletrostáticas 

entre o sódio e os oxigênios ricos em elétrons no tetraedro AlO4. 

A energia de adsorção quantifica as interação tiofeno-zeolita NaY e é obtida 

pela diferença entre a energia do complexo NaY-tiofeno e a soma das energias do 

tiofeno e da zeólita NaY isoladas. As energias de adsorção do tiofeno nos quatro 

modelos de zeólitas estudados são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Energias totais (em Eh) e energias de adsorção (Eads) do tiofeno em modo de coordenação 
η5 em modelos de zeólita NaY. Estruturas e energias foram obtidas com o método 
ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). 

Modelo E(zeo-tiofeno) E(zeo) E(tiofeno) Eads (kcal/mol) 

Z40-3T -2292,501487 -1739,808564 -552,6699105 -14,44 

Z40-1T -1260,292291 -707,6030807 -552,6689371 -12,72 

 

Sabe-se que a forte interação com o cátion é o fator determinante na 

interação entre a zeólita NaY e o tiofeno. Este sistema químico pode ser visto como 

uma interação ácido duro base mole, pois o sódio interage com os elétrons do anel 

aromático que são bem polarizáveis permitindo uma interação eletrostática efetiva. 

Essas interações mole-duro tendem a ser fracas. 

A energia de adsorção do modelo 3T apresenta o maior valor demonstrando a 

importância dos primeiros vizinhos ao sítio de adsorção. De fato a inserção dos 

primeiros vizinhos parece ser importante na determinação da posição do cátion. 

Modelo 1T que despreza os primeiros vizinhos sofrem com a perda das interações 

eletrostáticas mais importantes mostrando energia de adsorção menor, pois o cátion 

se encontra em posições mais desfavoráveis do que no modelo 3T. 

As medidas de calor isostérico refletem a magnitude da interação tiofeno-

zeólita e fornecem informações sobre a remoção dos compostos de enxofre pós-

adsorção, ou seja, dessorção. O valor experimental em fase líquida obtido por Ng et 

al. (NG, F. T. T., 2005) é de 5 kcal/mol para o calor isostérico. Simulações de MCGC 

realizadas por Ju et al. (JU, S. G.,  2006) para uma zeólita modelo NaY (Si/Al = 2,43) 

forneceram valores para o calor isostérico entre 19,08 - 19,58 kcal/mol que é muito 

distante daquele encontrado experimentalmente. No entanto, Ma (2007) mostraram 
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que os resultados em fase líquida são bem menores do que aqueles obtidos na fase 

vapor, que seria o caso da simulação computacional. Desta maneira o resultado 

obtido por Ju et al. concorda muito bem com o resultado em fase vapor obtido por 

Ma (2007). 

A energia de adsorção calculada é uma boa aproximação para o cálculo desta 

propriedade, cujo valor é de 14,53 kcal/mol, por exemplo, para este sistema zeólita 

NaY no modelo Z40-3T (Si/Al = 383) obteve-se uma energia de adsorção de 14,45 

kcal/mol que é muito próxima do resultado experimental obtido por Ma et al. (MA, L, 

2007). 

Ju et al. obtiveram resultados para o calor isostérico utilizando as isotermas 

de adsorção em diferentes temperaturas para um modelo de zeólita NaY com um 

excesso de cargas positivas de +43|e|. Este excesso de cargas mimetiza o ambiente 

químico do cristal, no entanto não representa o sistema cristalino da zeólita que é 

neutro. Nosso modelo neutro que contêm quatro vezes mais tetraedros que no 

modelo de Ju (2007) mostra resultados excelentes refletindo que não é preciso 

artifícios não físicos para representar adequadamente a adsorção em zeólitas. 

O tiofeno pode adotar outro modo de coordenação na presença de cátions de 

metais alcalinos no qual o enxofre interage diretamente com o cátion (η1S). Para 

estudar este modo realizaram-se cálculos com o método ONIOM (PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ) para obter as estruturas dos complexos tiofeno-NaY e também 

obteve-se as energias de adsorção correspondentes a cada um dos modelos 

utilizados. A Figura 18 mostram as estruturas dos complexos tiofeno-NaY nos dois 

modelos estudados em que foram utilizadas estruturas iniciais para o tiofeno em 

modo de coordenação η1S. 
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(a) 

 

(b)  

 
Figura 18: Estruturas dos complexos tiofeno-NaY obtidas das estruturas iniciais com modo de 
coordenação η1S nos modelos Z40 da zeólita. Cálculos com o método ONIOM(PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ). (a) Modelo Z40-1T, (b) Modelo Z40-3T 
 

Da Figura 18 Z40-3T notamos que ao se considerar três tetraedros na 

camada high do método ONIOM é observado que a estrutura inicial η1S converte-se 

em complexos do tipo η5. Isto mostra que este modo de coordenação é preferido na 
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adsorção de tiofeno em zeólita NaY. Uma possível explicação é que no modo de 

coordenação η5 há o maior contato do cátion sódio com os elétrons π deslocalizados 

no anel. No caso do complexo η1S devemos lembrar que o tiofeno é uma base 

mediana entre dura e mole que interage com um ácido duro (Na+) desta maneira a 

melhor interação deve acontecer em regiões em que, haja uma maior concentração 

de carga negativa em átomos com alta eletronegatividade como é o caso dos 

carbonos do anel que podem ser considerados duros permitindo uma interação mais 

estabilizada. 

Na Figura 18 Z40-1T observamos que a estrutura obtida manteve o modo de 

coordenação η1S da estrutura de partida. Isto demonstra a importância do modelo 

utilizado, não só da camada low que representa os efeitos cristalinos, mas também 

da camada high, em que os efeitos dos tetraedros vizinhos parecem importantes e 

determinantes do modo de coordenação de adsorção do tiofeno em zeólita NaY. 

Estudamos a variação da posição do cátion quando este interage com o 

tiofeno em relação ao sítio de adsorção. As Figura 19 e Figura 20 mostram as 

estruturas da zeólita NaY na presença do tiofeno nos dois modelos utilizados. 

 

 

Figura 19: Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método ONIOM(PBE1PBE/6-
31G(d,p):UFF=QEQ) no modelo Z40-3T na presença do tiofeno coordenado em η5. 
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Figura 20: Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método ONIOM(PBE1PBE/6-
31G(d,p):UFF=QEQ) no modelo 1T na presença do tiofeno coordenado em η1S. 

 

A estrutura modelo 3T se comporta da mesma maneira quando o tiofeno 

adsorve em η5. A simetria da interação Na-O é evidenciada quando temos os 

modelos nos quais os efeitos cristalinos são considerados adequadamente. Nota-se 

que os ângulos Si-O-Al e O-Al-O sofrem deformação da estrutura tetraédrica, 

ocorrendo a contração do tetraedro de AlO4 com consequente acomodação dos 

tetraedros SiO4 vizinhos.  

O cátion sódio se posiciona no centro do tetraedro de AlO4 de modo a obter a 

maior interação com os oxigênios dos tetraedros de SiO4 e AlO4.  

Calculamos as energias de adsorção para estudar a interação do tiofeno (η1S) 

com a zeólita NaY. As energias de adsorção para o tiofeno adsorvido nas duas 

zeólitas modelos são mostradas na Tabela 2 e Tabela 4. 
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Tabela 4: Energias totais (em Eh) e energias de adsorção (Eads) para o tiofeno em modo de 
coordenação η1S em modelos de zeólita NaY. As estruturas e energias foram obtidas utilizando o 
método ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). 

Modelo E(zeo-tiofeno) E(zeo) E(tiofeno) Eads (kcal/mol) 

Z40-3T -2292,512638 -1739,822128 -552,6698851 -12,94 

Z40-1T -1260,268203 -707,5910543 -552,6702500 -4,33 

 

Comparações com os resultados apresentados na Tabela 3 mostram, como 

esperado, que as energias de adsorção para o modelo 3T são referentes ao modo 

de coordenação η5. 

Os modelos utilizados mostraram diferenciação dos modos de coordenação, 

além de fornecerem resultados robustos para a energia de adsorção que podem ser 

utilizados como dado importante no estudo da adsorção de tiofeno em zeólitas. 

Mostrou-se que o modo de coordenação η5 é o mais favorável na adsorção de 

tiofeno em zeólita NaY pelo fato de apresentar a maior interação entre os elétrons π 

com a carga do sódio.  

Nossos resultados para as energias de adsorção (12,94-14,44 kcal/mol) 

concordam bem com os resultados experimentais de Ma et al. para a zeólita Y que 

foram de 15,48 kcal/mol. 

Após os estudos com o composto aromático decidiu-se estudar como ocorre a 

adsorção de tióis em zeólita Y. Para tal seguimos o mesmo procedimento utilizado 

para o tiofeno e escolhemos como adsorvato o propanotiol que é muito utilizado para 

avaliar a quantidade de tióis em combustíveis. 

Como não existem elétrons π na molécula do propanotiol vários modos de 

coordenação são excluídos e resta apenas um modo de coordenação que envolve a 

interação do enxofre com o cátion sódio. Deste modo as estruturas foram obtidas 

utilizando os mesmos métodos e funções de base já citados no caso da adsorção do 

tiofeno, e estão apresentadas na Figura 21. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 21: Estruturas dos complexos propanotiol-NaY nos modelos Z40. Cálculos com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). (a) Modelo Z40-1T, (b) Modelo Z40-3T 
 

Observamos que os modelos permitem a formação de ligações de hidrogênio 

SH-O e ainda mantêm as interações S-Na desfavorecendo as interações com os 

hidrogênios metilênicos que são muito fracas quando comparadas a ligação de 

hidrogênio formada. Vê-se assim que é muito importante a escolha de um modelo 

adequado para tratar a adsorção em zeólitas, pois mudanças drásticas na descrição 

das interações e geometrias do processo de adsorção do propanotiol em zeólita 

podem ser observadas. 

De fato a ligação de hidrogênio com o grupo tiol é favorecida em relação aos 

grupos metilenos pela força da interação do hidrogênio no tiol que é bem maior pela 

retirada de elétrons de seus orbitais pelo enxofre que é bem mais eletronegativo. A 

ligação de hidrogênio realizada pelos grupos SH no modelo Z40 confere ao tiol uma 
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característica de base dura que interage mais fortemente com o ácido duro Na+. Esta 

interação eletrostática domina sobre as outras e é conseguida apenas quando 

ocorre diminuição do efeito de borda.  

As modificações estruturais na zeolita NaY devido à adsorção do propanotiol 

nas duas zeólitas modelo estudadas estão apresentadas na Figura 22. 

 

 

(a)  

 

(b) 

 
Figura 22: Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método ONIOM(PBE1PBE/6-
31G(d,p):UFF=QEQ) otimizadas nos modelos na presença de propanotiol coordenado em η1S. (a) 

Modelo Z40-3T, (b) Modelo Z40-1T 
 

Das estruturas apresentadas na Figura 22 pode-se observar que há uma 

tendência em tornar as distâncias nas ligações Na-O, em que os átomos de oxigênio 

pertencem ao tetraedro de AlO4, mais simétricas. Isto mostra que o processo de 
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adsorção do propanotiol é pouco afetado pelos efeitos de borda evidenciando que 

estes efeitos são aumentados quando há interações eletrostáticas fortes como a 

interação dos elétrons π do anel tiofeno com o cátion sódio.  

Notamos ainda pelos ângulos Si-O-Al e O-Al-O que a estrutura tetraédrica se 

mantém com pouca deformação. Isto se deve ao fato de que o propanotiol é pouco 

polarizável e induz um campo elétrico muito baixo retirando menos carga do cátion 

sódio, permitindo uma interação mais efetiva do sódio com os oxigênios da zeólita. 

As energias de adsorção para o propanotiol nos dois modelos estudados são 

apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Energias totais (em Eh) e energias de adsorção (Eads) para o propanotiol em modelos de 
zeólita NaY. 

 

Para estes modelos Z40 a diferença é bem mais acentuada em torno de 10 

kcal/mol. Isto pode ser explicado pela grande distorção causada pela presença do 

propanotiol, se compararmos apenas o ângulo O-Al-O para a zeólita na ausência e 

na presença do propanotiol a diferença fica em torno de 8 que é uma expansão 

relativamente alta do tetraedro.  

Não foram encontrados resultados experimentais nem resultados teóricos do 

calor de adsorção para o propanotiol em faujasitas, no entanto, resultados para a 

adsorção de etanotiol em zeólita X obtidas por Weber et al. (WEBER, G., 2005) 

mostram resultados (~17,9 kcal/mol) próximos aos obtidos neste trabalho. É 

esperado o aumento da energia de adsorção com o aumento da cadeia alifática, 

pois aumenta as interações de van der Waals entre adsorvato-zeólita desta maneira 

nossos resultados estão prevendo bem este comportamento. 

 

 

 

Modelo E(zeo-propanotiol) E(zeo) E( propanotiol) Eads (kcal/mol) 

Z40-3T -2256,878729 -1739,819045 -517,0290345 -19,23 

Z40-1T -1224,632105 -707,5912337 -517,0274163 -8,44 
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4.3 Isotermas de adsorção 

 

Ju, et al, (JU, S. G., 2006) realizaram simulações computacionais do tiofeno 

em silica-FAU e zeólita NaY em diferentes temperaturas utilizando potenciais de 

Lennard-Jones para tratar as interações de van der Waals e somatórios de Ewald 

para calcular as interações eletrostáticas utilizando uma célula unitária obtida de 

resultados experimentais. Um grave problema observado neste artigo está na 

escolha das cargas parciais colocadas sobre os átomos. A zeólita NaY é 

eletricamente neutra o que não é observado quando utilizamos as cargas obtidas 

por Ju et al., de fato estas cargas parecem ter sido obtidas para ajustar a isoterma 

simulada aos resultados experimentais. Várias cargas parciais podem ser 

associadas aos átomos de modo que o sistema seja eletricamente neutro e ainda 

represente as curvas experimentais para a isoterma de adsorção. Propusemos um 

ajuste preliminar de cargas utilizando as cargas para os átomos da zeólita obtidas no 

estudo de zeólitas catiônicas Na-MFI e Na-MOR (ZENG, Y., 2009). Vale ressaltar 

que neste trabalho de (ZENG, Y., 2009) o sódio é tratado como não-polarizável com 

carga +1.  

Utilizamos uma caixa de simulação 2x1x1 em que replicamos a célula unitária 

2 vezes na direção do vetor a, e temperaturas de 393 e 453 K. Estas temperaturas 

foram escolhidas principalmente porque estão acima do ponto de ebulição do tiofeno 

(357 K) e propanotiol (340,95 K) e foram utilizadas nas determinações experimentais 

das isotermas de adsorção do tiofeno e propanotiol na zeólita NaY. O raio de corte 

para as interações eletrostáticas e de Lennard-Jones são de 30 Å e 13 Å, 

respectivamente.  

As isotermas de adsorção para o tiofeno em zéolita NaY obtidas são 

apresentadas nas Figura 23. 
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Figura 23: Isotermas de adsorção, em escala monolog, simulada e experimental (obtidas utilizando o 
modelo de Langmuir-Freundlich) (TAKAHASHI, 2002) para o tiofeno em zeólita NaY nas temperaturas 

393 K e 453 K. 
 

Observarmos que para a zeólita NaY o perfil da isoterma assim como o ponto 

de saturação são bem representados. Na temperatura 453 K temos uma melhor 

representação da isoterma de adsorção pelo fato de que esta temperatura se situa 

bem acima da temperatura de ebulição deste modo as moléculas têm maior energia 

cinética fazendo com que as equações para os gases ideais utilizadas na simulação 

sejam mais adequados.  

Observamos também que ocorre um leve aumento do ponto de saturação 

quando aumentamos a temperatura, isto se deve ao fato da ocupação de sítios 

menos expostos, como o sítio SI, no entanto, este aumento é pouco perceptível, pois 

ocorre dessorção das moléculas de tiofeno nestes sítios de baixa interação. Vale 

ressaltar que no caso da zeólita NaY a diferença entre as energias de adsorção dos 

modos η5 e η1S é de apenas 2 kcal/mol, desta forma moléculas ligadas em modo η1-

S são dessorvidas mais facilmente causando esta leve diferença nos pontos de 

saturação. As Figura 24 (a) e (b) mostram fotos da simulação computacional da 

adsorção de moléculas de tiofeno em pressões de 0,1 e 1 atm, respectivamente e 

T=393 K. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 24: Densidade de distribuição de tiofeno em zeólita NaY a pressões de 0,1 atm (a) e 1 atm (b) 
em  393 K. As esferas em vermelho representam o átomo de oxigênio, em cinza os átomos de silício, 

em marrom os átomos de carbono e em roxo os cátions sódio. 
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Em pressões abaixo de 0,01 atm há uma boa concordância com os resultados 

experimentais, no entanto, desvios maiores são observados em altas pressões. De 

fato o mapa eletrostático para o oxigênio é bem mais negativo, devido ao aumento 

da carga parcial em relação àquela proposta por Ju, et al.. Isto impõe uma menor 

aceitação na inserção de tiofeno na zeólita NaY em pressões elevadas, pois a 

molécula de tiofeno possui vários centros negativos sendo repelidos pelos oxigênios. 

Os desvios na curva simulada ocorrem pelo fato de que mesmo em baixas pressões 

(0,01 atm) a probabilidade de aceitação no método GCMC já é muito baixa ≈1%. 

Desta forma o sistema fica restrito a uma região pequena do espaço de fases e a 

amostragem se torna falha causando erros nas medidas das propriedades médias. 

A adsorção em zeólitas catiônicas é localizada próxima aos centros ácidos, ou 

seja, próximo aos cátions de compensação de carga. Se não há uma representação 

razoável das interações eletrostáticas e de van der Waals entre os cátions e o 

adsorvato não pode haver representação razoável das isotermas de adsorção. 

O fato do sistema utilizado por Ju, et al.(2006) possuir carga líquida de +43|e| 

impõe ao adsorvato um ambiente bem mais positivo possibilitando assim uma maior 

taxa de adsorção em baixas pressões e a melhor descrição do processo.  

Representar as interações em sistemas químicos utilizando equações simples 

com poucos parâmetros, como as de Lennard-Jones e o potencial de Coulomb, é 

difícil e exige uma determinação adequada dos parâmetros para que possamos ter 

resultados independentes do adsorvato, dada a experiência na simulação de 

alcanos em zeólita (KHASHIMOVA, D., 2008). 

Obtivemos as isotermas de adsorção para o propanotiol na zeólita NaY nas 

temperaturas 393 K e 453 K utilizando os mesmos parâmetros para a zeólita que no 

caso da adsorção de tiofeno. Utilizamos os parâmetros de Lennard-Jones obtidos 

por (JU, S. G., 2004) para o etanotiol para representar o propanotiol no nosso 

sistema em que as cargas foram obtidas utilizando método PBE1PBE/6-31G(d,p) 

com modelo ChelpG para o ajuste das cargas ao potencial eletrostático. Os 

resultados obtidos são apresentados na Figura 25. 
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Figura 25: Isotermas de adsorção, em escala monolog,  
simulada do propanotiol em zeólita NaY nas temperaturas 393 K e 453 K. 

 

Observamos que ocorre diminuição da quantidade adsorvida quando 

aumentamos a temperatura do sistema. Esta é uma característica distinta da 

adsorção de tiofeno em zeólita NaY possivelmente porque apenas um modo de 

adsorção é permitido. Desta maneira diferenças no ponto de saturação se devem ao 

fato da dessorção em temperaturas mais altas. No caso do propanotiol a dessorção 

em sítios pouco interagentes ocorre mais facilmente, pois a temperatura está bem 

acima do ponto de ebulição do propanotiol, por outro lado o propanotiol deve ocupar 

sítios menos expostos devido a sua flexibilidade. 

A saturação do propanotiol é elevada e praticamente equivalente à adsorção 

de tiofeno. De fato observamos que as energias de adsorção para o propanotiol 

eram maiores que as energias de adsorção de tiofeno em zeólita NaY 

caracterizando assim uma melhor interação com a zeólita explicado pela interação 

acido duro base duro gerada na interação do cátion com o propanotiol.  

Na Figura 26 (A) e (B) são apresentadas fotos das simulações da adsorção 

de propanotiol em zeólita NaY em pressões de 0,1 e 1 atm, respectivamente e 

temperatura de 393 K. 

 



 

 83

 

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 26: Fotos da densidade de distribuição de propanotiol em zeólita NaY a pressões de 0,1 atm 
(a) e 1 atm (b) em 393 K. As esferas em vermelho representam o átomo de oxigênio, em cinza os 

átomos de silício, em marrom os átomos de carbono e em roxo os cátions sódio. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram feitas estruturas modelos, análises de interações entre 

composto-adsorvente zeolitico e estudos preliminares de isotermas de adsorção 

destes complexos. 

Como o método ONIOM para o cálculo da Energia ONIOM (EONIOM) 

observamos que o valor aumenta quando o números de átomos aumenta para cada 

estrutura modelo com raios 20, 30 e 40 Å, observamos que a diferença de energia 

entre as estruturas geradas incluindo os átomos até 20 Å do centro geométrico é de 

50,70 kcal/mol, o aumento da distância para 30 e 40 Å mostra as diferenças de 2,31 

e 1,62 kcal/mol, respectivamente. As energias de adsorção para compostos 

sulfurados aromáticos variam entre 10-50 kcal/mol devido a ordem dos efeitos de 

bordas causados pela estrutura que considera os átomos 20 Å distantes do centro 

geométrico. Mostramos com isso que tais efeitos não podem ser desprezados 

quando tratamos de sistemas cristalinos. Podemos crer que estudos realizados em 

modelos simples de zeólita já publicados possam estar equivocados quanto aos 

valores calculados para várias propriedades. 

Na análise do complexo tiofeno-NaY partindo dos modos de coordenação η5 e 

η1S nos dois modelos propostos a energia de adsorção é reduzida para os dois 

modelos Z40-1T e Z40-3T, isso mostra que o modo de coordenação η5 é o mais  

favorável na adsorção de tiofeno na zeolita NaY por apresentar a maior interação 

entre os elétrons π com a carga do sódio. 

No complexo propanotiol-NaY não existe elétrons π  portanto o modo de 

coordenação envolve a interação enxofre com o cátion de sódio, logo foi observado 

que para os dois modelos propostos a energia de adsorção aumenta com o número 

de tetraedros. 

Os cálculos das isotermas de adsorção são preliminares e podem ser 

comparados com estudos experimentais para a obtenção de dados que possam 

mostrar tais efeitos tanto do tiofeno com do propanotiol na utilização de zeólitas NaY. 
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