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RESUMO 

 

O processo metanol/dimetiléter para  olefinas (MTO) fornece uma rota alternativa pra 

a produção de olefinas leves, isto é, eteno e propeno, que são matérias-primas importantes 

para a indústria petroquímica. Este processo apresenta algumas vantagens em relação aos 

processos tradicionais, tais como reforma catalítica de parafinas, gás natural e outras frações 

leves do petróleo. O processo MTO propicia a obtenção de razões eteno/propeno em uma 

faixa maior e mais flexível do que o craqueamento térmico, para atender a demanda de 

mercado. Além disso, tanto o metanol como o dimetiléter podem ser produzidos a partir do 

gás de síntese, que por sua vez é obtido de fontes como gás natural, carvão, resíduos de 

petróleo e biomassa. Vários catalisadores têm sido testados para este processo. Dentre eles se 

destacam as peneiras moleculares e mais especificamente os materiais do tipo 

silicoaluminofosfatos. SAPO-34 tem apresentado os melhores desempenhos em termos de 

conversão, atividade e seletividade para olefinas leves. Este trabalho teve como objetivo 

sintetizar três catalisadores do tipo SAPOs, para verificar a influência de suas estruturas e da 

incorporação de metal na conversão de DME a olefinas. Análises de caracterização textural 

por adsorção de nitrogênio (BET), difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), análise termogravimétrica (TG), medidas de acidez e espectrometria de 

absorção atômica foram relevantes para a caracterização e o entendimento das propriedades 

catalíticas dos materiais preparados. Nos testes catalíticos foram verificadas as influências das 

propriedades dos materiais preparados com relação à conversão, seletividade e atividade 

catalítica. Dentre os três catalisadores testados (SAPO-44, SAPO-34 e NiSAPO-34), o SAPO-

34 apresentou o melhor resultado em termos de conversão (75%), com seletividade para 

olefinas leves em torno de 25%. A incorporação do metal à peneira molecular mostrou-se 

importante, uma vez que foi possível observar a diminuição da taxa de desativação e o 

aumento significativo da seletividade para o eteno, resultando em uma razão molar C2
=:C3

= de 

aproximadamente 1,7. Testes cinéticos com o SAPO-34 foram realizados com a finalidade de 

desenvolver um modelo para o consumo de reagente baseando-se em uma cinética do tipo 

Langmuir-Hinshelwood, resultando em uma energia de ativação de 29,7  kJ.mol-1. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Dimetiléter, SAPO-34, Eteno, Propeno. 



 

ABSTRACT  

 

Methanol/dimethylether to olefin (MTO) process provides an additional route for 

production of ethylene and propylene for the chemical industry. This process has some 

advantages over the current ethylene and propylene production process, the steam cracking of 

liquefied natural gas, naphtha or other light fractions of petroleum, because MTO can provide 

a wider and more flexible range of ethylene to propylene ratio than stream cracking to meet 

market demand. Also, methanol can be produced from synthesis gas, which can be made from 

any source of carbon-containing materials such coal petroleum residue, biomass and natural 

gas. There have been many catalysts of silicoaluminophosphate type examined for the MTO 

process. However, SAPO-34 was believed to be the best catalyst in terms of conversion, 

activity and selectivity to light olefins. This work had the objective of synthesize three 

catalysts of SAPOs type, to verify the influence of its structures and the metal incorporation 

on DME conversion to olefins. Analysis of textural characterization by nitrogen adsorption 

(BET), X ray diffraction (DRX), scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric 

analysis, acidic properties and atomic absorption spectrometry were relevant to the complete 

characterization and understanding of the catalytic properties of the prepared materials. 

Within the catalytic tests, it was verified the influences of the as synthesized materials 

properties about the conversion of DME, selectivity and activity. Among the tested catalysts 

(SAPO-44, SAPO-34 and NiSAPO-34), SAPO-34 presented the best results in terms of 

conversion (75%), with selectivity towards light olefins of about 25%. The metal 

incorporation on the molecular sieve structure was important, once it was verified a decrease 

on the deactivation rate and a relevant increase on the selectivity towards ethene, resulting on 

a C2
=:C3

= molar ration of 1,7. A Langmuir-Hinshelwood kinetic model of DME consumption 

on SAPO-34 was developed, leading to an activation energy of 29,7  kJ.mol-1. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Com o surgimento de um novo cenário sócio-econômico decorrente de restrições 

ambientais mais severas, sucessivas altas no preço do petróleo, novas descobertas de gás 

natural e aos avanços na catálise, torna-se possível o estudo e a viabilização de processos que 

envolvam o uso de matérias-primas alternativas e mais limpas. 

As empresas petroquímicas estão concentrando esforços no desenvolvimento de 

tecnologias inovadoras associadas ao gás natural, visando o aumento significativo do uso 

deste produto como fonte de energia e como matéria-prima para obtenção de produtos de 

maior valor econômico. A PETROBRAS, através do PROGAS – Programa Tecnológico de 

Gás Natural – tem incentivado o consumo de gás natural com a meta de 78 milhões m³/d a ser 

alcançada até 2010. Uma das ações prioritárias está na transformação química do gás para 

líquido (GTL), metanol, dimetiléter (DME) e olefinas (GTO) (Portal PETROBRAS, 2005). 

O Brasil possui há dois anos uma rede de transformação química do gás natural 

envolvendo 22 universidades e centros de pesquisas, apoiados pelo CTPetro, e que dão ênfase 

a três projetos: melhoria das etapas de geração do gás de síntese e processo Fischer-Tropsch; 

desenvolvimento de olefinas e DME; geração direta do diesel a partir do gás natural sem a 

transformação do gás de síntese. 

A maioria dos processos catalíticos emprega catalisadores sólidos, como é o caso da 

reação de desidrogenação do metanol/DME sobre zeólitas do tipo silicoaluminofosfatos 

(SAPOs) para a obtenção de olefinas de baixa massa molecular (eteno e propeno). Estes 

últimos possuem alto valor agregado, pois são utilizados para a produção de polímeros de 

grande utilidade na indústria de plásticos e fibras. 

As aplicações do eteno incluem a produção do polietileno (PE), para fabricação de 

plásticos em geral; a obtenção de seus derivados, como por exemplo, cloreto de etileno usado 

na produção de borracha sintética; cloreto de vinila, para a obtenção de plásticos; óxido de 

etileno ou epóxido de etileno utilizados como inseticida; obtenção do glicol que é matéria-

prima para a produção de explosivos e plastificantes; dentre outros. 

O principal uso do propeno é para produção de polipropileno (PP), que é um tipo de 

plástico que pode ser moldado usando apenas aquecimento, ou seja, é um termoplástico. 

Possui alta resistência à fratura por flexão ou fadiga e propriedades muito semelhantes às do 

PE, sendo utilizado na fabricação de brinquedos, recipientes para alimentos, remédios, 

produtos químicos, carcaças para eletrodomésticos, fibras, autopeças, etc. 



1. INTRODUÇÃO 2 

Existem vários processos para a produção de olefinas. Através de todos eles é possível 

obter produtos principais e secundários, cuja composição depende das condições operacionais 

e da composição de alimentação utilizada. A principal dificuldade nesses processos 

convencionais é o ajuste da razão de eteno e propeno de modo a atender os níveis individuais 

de demanda, vantagem esta apresentada pela rota metanol/DME a olefinas. 

Na rota metanol a olefinas, o primeiro é desidratado formando-se dimetiléter (DME). 

A mistura metanol, DME e água é convertida em olefinas leves, iso-parafinas, aromáticos e 

olefinas mais pesadas. 

A utilização de SAPOs veio juntamente com o desenvolvimento de um novo processo 

de obtenção de olefinas a partir do gás de síntese via DME, sem a obtenção de metanol, 

denominado SDTO – Gás de Síntese a Olefinas via DME.   

O DME é o éter mais simples dentre os compostos dessa função orgânica e possui 

características caloríficas semelhantes às do gás natural. O seu uso é proposto devido à 

possibilidade de ser obtido a partir do gás natural (GN), carvão ou biomassa (BIODME). O 

seu transporte e estocagem são feitos na forma líquida e não possui propriedades tóxicas 

como o metanol. O DME tem vários usos que vão desde líquido refrigerante a produto 

intermediário para a indústria química (Portal IDA, 2005). 

Por tudo isso, se torna interessante o estudo e o desenvolvimento de materiais que 

tenham propriedades catalíticas para produção de olefinas leves a partir de matérias-primas 

alternativas. 

Este trabalho teve como objetivo inicial sintetizar três catalisadores do tipo SAPO, 

para verificar a influência de suas estruturas e da incorporação de metal na conversão de DME 

a olefinas. Análises de caracterização textural por adsorção de nitrogênio (BET), difração de 

raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise termogravimétrica (TG), 

medida de acidez por temperatura programada de dessorção de amônia (TPD-NH3) e 

espectrometria de absorção atômica foram relevantes para a caracterização e o entendimento 

das propriedades catalíticas dos materiais preparados. Nos testes catalíticos foram verificadas 

as influências das propriedades de cada material com relação à conversão de DME, 

seletividade a olefinas leves e razão molar C2:C3. A partir dos resultados obtidos, foi possível 

construir um modelo cinético para a reação proposta. 



 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema que envolve este trabalho tendo 

como itens principais: os processos de produção de olefinas, o DME, os catalisadores do tipo 

silicoaluminofosfatos e o mecanismo de reação. 

 

2.1. Olefinas 
 

Olefinas leves tais como eteno, propeno e buteno são intermediários importantes para 

a indústria petroquímica, sendo que os dois primeiros estão entre os principais produtos 

petroquímicos consumidos mundialmente. Uma das aplicações dessas olefinas leves é a 

produção de polietileno e polipropileno que são polímeros utilizados em larga escala. 

O eteno ou etileno é um gás incolor, inodoro e inflamável, sendo o principal produto 

proveniente da pirólise de hidrocarbonetos. Suas aplicações são inúmeras, sendo os 

polietilenos de várias densidades e viscosidades responsáveis por mais de 50% da demanda 

global de etileno. Alguns de seus usos incluem filmes para embalagens, revestimentos de fios 

e cabos, dentre outros. Podemos citar ainda derivados tais como óxido de etileno utilizado na 

produção de surfactantes, detergentes e etileno glicóis que por sua vez são utilizados em 

bebidas e armazenagem de alimentos; poliestirenos para embalagens, borrachas de pneus e 

calçados (butadieno estireno); e olefinas lineares de alto peso molecular utilizadas para 

manufatura de detergentes, plásticos, lubrificantes e aditivos sintéticos (Portal SHELL 

CHEMICALS, 2005). 

O propeno ou propileno é um gás que se condensa à temperatura de -48°C, ou que 

pode ser liquefeito à temperatura ambiente sob pressão em torno de 10 atm, sendo obtido por 

três rotas: como um co-produto dos processos de craqueamento catalítico em refinarias, de 

pirólise usado para obter etileno, ou ainda a partir da desidrogenação do propano. Quase 50,2 

milhões de toneladas de propileno graus polímero e químico (PG e CG) são produzidos 

anualmente. Mais de 40% desta produção é usada para se obter polipropileno. Desde a sua 

descoberta em 1954, o uso do polipropileno tem crescido e se tornado um dos produtos da 

indústria petroquímica mais versáteis. Alguns exemplos de aplicações incluem componentes 

automotivos, carpetes, CDs, filmes para embalagens alimentícias, óculos, espumas de 

poliuretano, vidros à prova de balas e outros (Portal SHELL CHEMICALS, 2005; Portal 

CMAI, 2006). 
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O polipropileno tem liderado uma nova onda de crescimento na indústria de 

polímeros. De fato, ele apresenta uma série de propriedades relevantes. É relativamente 

resistente ao calor, extremamente leve e pode ser usado em uma gama de aplicações. Pode-se 

citar, como exemplo, o seu emprego em fibras têxteis, para roupas esportivas, em substituição 

ao poliéster, que é duas vezes mais pesado. A fibra de polipropileno tem ainda a vantagem de 

ser durável e, na ocasião do descarte, não causar poluição. Vale destacar que a demanda 

mundial de polipropileno tem crescido fortemente e atualmente encontra-se em torno de 6% 

(INT, 2005). 

 

2.1.1. Processos para a produção de olefinas 
 

As olefinas podem ser produzidas a partir de diversos processos e composições de 

alimentação. Todos os processos têm em comum a obtenção de uma série de produtos 

principais e secundários. A composição do produto depende do processo e da alimentação 

utilizada (WAHABI, 2003). Uma das dificuldades nos processos convencionais de obtenção 

desses compostos é o ajuste da razão de eteno e propeno de modo a atender os níveis 

individuais de demanda (INT, 2005). 

Atualmente existem três processos de obtenção de olefinas para petroquímicos: 

craqueamento térmico (pirólise) de hidrocarbonetos (nafta, etano, gasóleo e GLP); 

craqueamento catalítico em leito fluidizado em refinarias de petróleo; e desidrogenação de 

parafinas. 

A pirólise constitui o processo mais importante, sendo que todo o eteno e em torno de 

70% do propeno mundial, são produzidos desta forma. As alimentações incluem etano, 

propano, nafta e gasóleo. Este processo consiste na introdução da corrente de alimentação 

juntamente com vapor em um forno tubular, dentro do qual a mistura é aquecida até a 

temperatura de craqueamento, aproximadamente 800 a 900°C. (WAHABI, 2003). As 

Equações 2.1 a 2.5 ilustram o mecanismo proposto para a pirólise do etano.  

2 6 32C H CH→ �  (2.1) 

3 2 6 4 2 5CH C H CH C H+ → +� �  (2.2) 

2 5 2 4C H C H H→ +� �  (2.3) 

2 6 2 5 2H C H C H H+ → +� �  (2.4) 

2 5 4 102C H C H→�  (2.5) 
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O craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCC) responde por 28% da produção 

mundial de propeno por ano. Neste processo, gasóleos pesados são craqueados produzindo 

gasolina como produto principal e olefinas leves como secundários, conforme mostra a Tabela 

2.1 (WAHABI, 2003). 

 

Tabela 2.1 - Rendimentos obtidos no processo FCC 

Componentes Rendimento global, % peso 

C2
= 3,5 

C3
=-C4

= 17,6 
Nafta C5+ 54,8 
Óleo leve de reciclo 10,2 
Óleo decantado 9,3 
Coque 4,3 
Perdas 0,3 
Total 100 

 Rendimento em olefinas, % peso 

Eteno 0,8 
Propeno 4,9 
Isobuteno 1,9 
Butenos 8,1 

Fonte: *FU, 1998.  
 

A desidrogenação de parafinas, especialmente propano cuja reação é representada pela 

Equação 2.6, tem despertado algum interesse nos últimos anos devido ao aumento do 

consumo de propeno para a produção de polipropileno. No entanto, sua principal limitação 

está no fato de ser um processo que sofre fortes restrições termodinâmicas uma vez que a 

reação é endotérmica e precisa ser operado a altas temperaturas. Além disso, a baixa 

conversão faz com que sejam necessárias mais etapas de separação a fim de recuperar e 

reciclar um maior volume de parafina não reagida (CAVANI & TRIFIRÒ, 1995). 

 

3 8 3 6 2C H C H H→ +
 

�H0 = +124 kJ.mol-1  (2.6) 

 

                                                 
* Fu, A. Deep Catalytic Cracking Plant Produces Propylene in Thailand. Oil &Gas J. 1998, 
96, 49-52; apud WAHABI, 2003. 
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A desidrogenação oxidativa de parafinas surge como uma alternativa para o processo 

convencional, fazendo com que a reação passe a ser exotérmica e, portanto requerendo 

menores temperaturas. A Equação 2.7 representa a reação para a desidrogenação oxidativa do 

propano. 

 

3 8 2 3 6 2
1

2C H O C H H O+ → +
 

�H0 = -118 kJ.mol-1  (2.7)  

 

O processo de acoplamento oxidativo do metano, cujas reações são representadas 

pelas Equações 2.8 e 2.9, ainda apresenta algumas dificuldades que precisam ser resolvidas 

para que o mesmo possa ser comercializado, como pouca seletividade ao C2
= (LUNSFORD, 

2000). 

 

4 2 2 6 2
12 2CH O C H H O+ → +  (2.8) 

4 2 2 4 22 2CH O C H H O+ → +
 

(2.9) 

 

Em algumas regiões do mundo, a demanda petroquímica por propeno cresce mais 

rapidamente do que por eteno. Como resultado, a construção de novos craqueadores térmicos 

para suprir a demanda por esses dois materiais não será suficiente. Portanto, serão necessárias 

outras fontes para se obter olefinas leves, particularmente no período de 2005-2015 (Portal 

CMAI, 2006). 

Diversas empresas têm sinalizado no sentido da viabilidade técnica de se obter 

olefinas leves a partir de DME, de misturas metanol/DME ou do gás de síntese. Isto ocorre 

devido à possibilidade de obtenção destes compostos a partir de matérias-primas tais como a 

biomassa, o carvão ou o gás natural, diferentemente das rotas convencionais citadas 

anteriormente (INT, 2005; WU et al., 2004; LIU et al., 2000). 

O metanol é largamente utilizado na manufatura de formaldeído, metil-t-butil éter 

(MTBE), ácido acético e vários outros produtos químicos. A diminuição na demanda por 

MTBE, devido à eliminação do seu uso como aditivo da gasolina, está fazendo com que 

muitos produtores mundiais explorem formas alternativas de utilização das plantas de metanol 

já existentes. Uma dessas alternativas é a conversão do metanol em olefinas, no processo 

conhecido por MTO (WAHABI, 2003). 
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O processo de transformação do metanol em hidrocarbonetos foi desenvolvido pela 

Mobil em 1977 permitindo a produção seletiva de gasolina com elevado índice de octanos 

(MTG, Methanol To Gasoline). Neste processo (ZSM-5 é utilizado como catalisador) o 

metanol é desidratado formando-se DME. A mistura metanol, DME e água é convertida em 

iso-parafinas, aromáticos e olefinas mais pesadas, passando pela obtenção de olefinas leves, 

conforme pode-se observar na Figura 2.1 (WAHABI, 2003; GUINST & RIBEIRO, 2004; 

STÖCKER, 1999). 

 

2 2

2
3 3 3 2 52

H O H O

H O
CH OH CH OCH C C

− − = =

+
→ → − →←

6

/
cos

n iso parafinas

aromáti

olefinasC +

−
 

Figura 2.1 - Esquema das etapas reacionais para a conversão do 
metanol com catalisador ácido (STÖCKER, 1999). 

 

Mais tarde foi verificado que, quando se diminuía a acidez do catalisador e se 

aumentava a temperatura da reação acima de 500oC, a formação de olefinas era maximizada, 

obtendo-se altos rendimentos em hidrocarbonetos com dois a cinco átomos de carbono. Com 

base nessas informações surge o processo de obtenção de olefinas a partir do metanol 

denominado MTO (Methanol to Olefines). (INT, 2005). 

Pode-se observar na Figura 2.2 uma comparação da rota MTO com os processos 

convencionais de produção de olefinas. Algumas observações podem ser feitas sobre esse 

processo: novas aplicações industriais para os catalisadores do tipo silicoaluminofosfatos com 

estrutura similar às zeólitas; a possibilidade de se obter uma faixa mais ampla de razões 

eteno/propeno de acordo com a demanda de mercado; o metanol pode ser obtido do gás de 

síntese, proveniente de várias fontes tais como carvão, biomassa e gás natural; surgimento de 

novos sistemas catalíticos para a obtenção do metanol/DME (SOUSA-AGUIAR et al., 2005; 

WU et al., 2004). 
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Figura 2.2 - Rotas para obtenção de poliolefinas a partir de 
diferentes matérias-primas (SOUSA-AGUIAR et al., 
2005). 

 

As unidades experimentais existentes para a conversão de DME são projetadas 

utilizando um reator de leito fixo ou de leito fluidizado, com as análises sendo feitas nas 

correntes de alimentação e de produtos (gases ou líquidos) através de cromatografia e 

espectrometria de massa (LEE, 2004). 

O processo conhecido por SDTO (Syngas via DME To Olefins – Gás de Síntese a 

Olefinas via DME) converte diretamente gás de síntese em DME e este em olefinas, com alta 

conversão de CO em DME e maior eficiência em relação ao MTO. Esta rota apresenta alguns 

aspectos relevantes, tais como: o desenvolvimento de novos catalisadores do tipo peneiras 

moleculares SAPO-34 para a conversão do DME com seletividade para eteno em torno de 50-

60%, sendo esta maior que a obtida com ZSM-5; a possibilidade de ser utilizado um reator de 

leito fluidizado no segundo estágio para conversão de DME a olefinas leves, facilitando o 

controle de temperatura; a adição de água durante a reação não é necessária, minimizando as 

etapas de separação, o que não ocorre no processo MTO (LIU et al., 2000; CAI et al., 1995). 

Pode-se observar nas Equações 2.10 a 2.13 a seqüência de reações para esta rota. 

2 32CO H CH OH+ →  (2.10) 

2

2
3 3 3 22

H O

H O
CH OH CH OCH H O

−

+
→ +←  (2.11) 

2 2 2H O CO H CO+ → +  (2.12) 

2
3 3 2 5

H OCH OCH C C− = =→ −  (2.13) 
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2.1.2. Mercado de olefinas 
  

Polietileno de alta densidade (HDPE), de baixa densidade (LDPE) e linear de baixa 

densidade (LLDPE) e polipropileno representam o maior segmento no mercado global de 

termoplásticos, em aproximadamente 88 milhões de toneladas, ou 62% do mercado global em 

2002. A indústria mundial de poliolefinas continua se remodelando e tem experimentado um 

grande número de mudanças significativas desde 2000 (MARKETS, 2003). 

O mercado global de eteno aumentou em 3,6% em 2002, sendo a maior contribuição 

dada pela recuperação nos EUA, onde a demanda em 2001 havia caído em 9,0%. Já na 

Europa, assim como no nordeste da Ásia, a demanda permaneceu estagnada, enquanto que na 

América do Sul e no subcontinente indiano foram observados declínios. A única região que 

alcançou um aumento significante na demanda foi o sudeste da Ásia (10%), enquanto que o 

meio leste sofreu com a demanda mais baixa, resultando num pequeno aumento de 4,6% para 

a demanda de etileno em 2002 (MARKETS, 2003).  

Já a taxa de crescimento global do mercado de materiais plastificados gira em torno de 

3,5% ao ano desde 1990 e é previsto que permaneça neste ritmo até 2010, o que significa 

dizer que este mercado será de aproximadamente 6,5 milhões de toneladas em 2010, 

conforme pode ser observado na Tabela 2.2 e na Tabela 2.3 (EXXON MOBIL CHEMICAL, 

2001). 

 

Tabela 2.2 - Consumo global de plastificados em 1999 

 Toneladas (milhões) Mercado Global (%) 

Ásia 1,4 30 
Europa Ocidental 1,1 24 
América do Norte 0,8 17 
Japão 0,4 9 
Europa Oriental 0,3 7 
Outros 0,6 13 
Total 4,6 100 

Fonte: EXXON MOBIL CHEMICAL, 2001. 
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Tabela 2.3 - Previsão para o consumo global de plastificados em 2010 

 Toneladas (milhões) Mercado Global (%) 

Ásia 2,6 40 
Europa Ocidental 1,2 18 
América do Norte 0,9 14 
Japão 0,5 8 
Europa Oriental 0,5 8 
Outros 0,8 12 
Total 6,5 100 

Fonte: EXXON MOBIL CHEMICAL, 2001. 
    

 

2.2. Dimetiléter - DME 
 

A procura por combustíveis alternativos aos derivados do petróleo tem sido intensa em 

vários países. Dentre as alternativas recentemente estudadas, está a utilização de éter 

dimetílico (DME) como combustível (Portal MCT, 2005). 

O DME é o éter mais simples dentre os compostos dessa função orgânica, cuja 

estrutura química é representada pela fórmula CH3OCH3. Ele possui características caloríficas 

semelhantes às do gás natural e o seu manuseio é feito na forma líquida, sendo facilmente 

transportado e estocado, pois não se trata de um líquido criogênico (Portal IDA, 2005). 

Grande parte das aplicações do DME estão associadas às suas propriedades físico-

químicas, algumas das quais encontram-se listadas na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4 - Propriedades físico-químicas de alguns combustíveis 

PROPRIEDADES DME PROPANO METANO METANOL DIESEL 

Temperatura de ebulição 
(°C) 

-25,1 -42 -161,5 64,6 180-370 

Densidade 
(fase liquida g/cm3 20°C) 

0,67 0,49 - 0,79 0,84 

Densidade (fase gasosa, 
relativa ao ar) 

1,59 1,52 0,55 - - 

Pressão de vapor saturado 
(atm. 25°C) 

6,1 9,3 246 - - 

Temperatura de ignição 
(°C) 

235 470 650 450 250 

Limite de explosividade 
(%) 

3,4-17 2,1-9,4 5-15 5,5-36 0,6-6,5 

Indice de cetana 55-60 5 0 5 40-55 

Capacidade calorífica 
(kcal/Nm3) 

14.200 21.800 8.600 - - 

Capacidade calorífica 
(kcal/kg) 

6.900 11.100 12.000 4.800 10.000 

Fonte: Portal JFE HOLDINGS, INC, 2005. 

 

 

2.2.1. DME e suas aplicações 
 

O DME tem várias aplicações que vão desde líquido refrigerante a produto 

intermediário para a indústria química, destacando-se como propelente em aerossóis 

substituindo o CFC que destrói a camada de ozônio; como combustível para geração de 

energia, aquecimento e transporte (substituto do diesel por apresentar alto teor de cetanas e 

baixo teor de enxofre); fonte de H2 para células à combustível e como produto intermediário 

para a produção de olefinas leves (C2
=, C3

=, C4
=) (Portal IDA, 2005; LEE, 2004; Portal AKZO 

NOBEL, 2005; OMATA et al., 2002). 

Na Figura 2.3 podem ser observadas as possibilidades de aplicação deste composto. 
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DME

Indústria química

Combustível

Substituição do Diesel

Substituição do GLP

Células a combustível

Formaldeído

Propeno / eteno

Termoelétricas

Transporte de gás natural  

Figura 2.3 - Aplicações do DME (INT, 2005). 
  

 

2.2.1.a. O DME como propelente 
 

Os primeiros testes fazendo uso do DME como propelente para aerossóis foram feitos 

pela Akzo Nobel em torno de 1963. Os estudos toxicológicos e ambientais realizados 

apresentaram resultados provando que este éter não é carcinogênico e nem mutagênico, sendo 

praticamente inofensivo à saúde humana. Vale salientar também que o fato dele não afetar a 

camada de ozônio possibilita o seu emprego como substituto dos clorofluorcarbonos – CFCs 

(INT, 2005). 

 

2.2.1.b. O DME como substituto do diesel 
 

O diesel é um combustível derivado do petróleo constituído principalmente por 

hidrocarbonetos alifáticos contendo de 9 a 28 átomos de carbono na cadeia. Ele contém ainda 

outros compostos tais como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e seus derivados 

alquílicos. Outra característica importante do diesel é a possibilidade de apresentar um alto 

teor de enxofre, que pode chegar até a 0,5%. De modo geral, para se referir à qualidade do 

diesel como combustível utiliza-se como parâmetro o índice de cetana, que é similar ao índice 

de octana para a gasolina (BRAUN et al., 2004). 

As principais características para se considerar o DME como um substituto do diesel 

são índice de cetana superior ao do diesel; ausência de enxofre, uma vez que o SOx não se 

inclui nas emissões características desse combustível; emissões de particulados bastante 
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reduzidas devido basicamente ao fato da molécula de DME não apresentar ligações carbono – 

carbono (INT, 2005).  

 

2.2.1.c. O DME e a cocção 
 

Conforme pode ser observado na Tabela 2.5, o DME apresenta propriedades físico-

químicas semelhantes às do butano e propano, principais constituintes do GLP, fato este que o 

torna um substituto em potencial para o último. 

 

Tabela 2.5 - Propriedades físico-químicas dos componentes do GLP 
e do DME 

PROPRIEDADES PROPANO DME BUTANO 

Ponto de ebulição, o C - 42 - 25,1 - 0,5 
Pressão de vapor, 20 oC, 
bar 

9,3 6,1 2,1 

Densidade, liquido, 20 oC, 
g/cm3 

0,49 0,67 0,61 

Densidade relativa, gás 1,52 1,59 2,01 
Capacidade calorífica, 
kcal/kg 

11100 6900 10930 

Fonte: Portal IDA, 2005. 
  

Nas condições ambientes o DME se apresenta em estado gasoso. Porém, quando é 

submetido a pressões mais elevadas ou a temperaturas mais baixas, se liquefaz facilmente à 

semelhança do GLP. Devido a esta característica, o DME pode ser distribuído e estocado 

utilizando praticamente a mesma tecnologia empregada para o GLP (Portal IDA, 2005). 
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2.2.1.d. O DME e as olefinas 
  

A produção de DME em larga escala direcionada ao mercado de combustíveis 

propiciará uma grande oferta deste éter e, conseqüentemente, preços que estimularão o seu 

emprego como insumo da indústria petroquímica. 

Com o desenvolvimento do processo denominado MTO, têm sido possível alcançar 

altos rendimentos em olefinas leves empregando-se catalisadores do tipo SAPO. Verifica-se 

ainda que além do metanol, é possível empregar como matéria-prima o DME. Vale salientar 

que o uso do DME é conveniente não somente pelos aspectos já citados, mas também do 

ponto de vista do processo. 

Quando a síntese de olefinas ocorre a partir do metanol, a exotermicidade das reações 

envolvidas é elevada exigindo o emprego de reatores especiais (LEE, 2004). No caso do 

emprego do DME, isto não ocorre e o controle térmico da reação é mais simples diminuindo 

os custos do processo (FOUGERIT et al., 1999). 

Pode-se dizer que em futuro próximo olefinas e principalmente propeno serão obtidas 

a partir de DME. 

 

2.2.1.e. O DME e as termoelétricas 
 

A utilização do DME como uma nova possibilidade de combustível para a geração de 

energia tem vantagens logísticas e ambientais. No primeiro caso, pode-se utilizar a mesma 

tecnologia de transporte, estocagem e manuseio disponível para o gás liqüefeito de petróleo 

(GLP) devido as suas propriedades físico-químicas. No segundo caso, o DME pode ser 

utilizado para geração de energia uma vez que decompõe-se em dióxido de carbono e água na 

atmosfera sem ação direta sobre a camada de ozônio (INT, 2005). 

Como se trata de um combustível gasoso, a geração de eletricidade é mais eficiente, 

além de não serem necessários tratamentos posteriores de resíduos sólidos, como, por 

exemplo, no caso das cinzas geradas pelo uso do carvão (ADACHI et al., 2000). Além disso, 

sua temperatura de ignição é significativamente mais baixa que a de outros combustíveis, 

conforme pôde-se observar na Tabela 2.4, permitindo que a combustão se inicie mais 

facilmente. 
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2.2.1.f. O DME e as células a combustível  
 

Uma célula a combustível é definida como um dispositivo eletroquímico que 

transforma continuamente a energia química de um determinado combustível, geralmente 

hidrogênio ou outro composto que o tenha na sua composição, em energia elétrica, com 

grande eficiência e baixos níveis de poluição. 

Diversas fontes combustíveis têm sido avaliadas, como por exemplo, o gás natural, o 

GLP, a gasolina, o diesel, o metanol, o etanol e, mais recentemente, o DME (INT, 2005). 

Alguns trabalhos (TAKEISHI & SUZUKI, 2004; GALVITA, 2001) mostram a 

possibilidade de obtenção de hidrogênio por reforma a vapor utilizando como matéria-prima o 

DME. As baixas temperaturas empregadas nessa reação (200 – 350ºC) são um grande 

atrativo. Todavia, alguns estudos revelaram que a produção de hidrogênio é menor quando 

comparada a outras fontes, principalmente com relação ao metanol. Observou-se também uma 

certa desativação do catalisador durante a reação (MATSUMOTO et al., 2004; GALVITA, 

2001). 

 

2.2.2. DME no Brasil 
 

A produção de petróleo brasileira tem crescido a taxas significativas. Conforme pode 

ser observado na Figura 2.4, a demanda do mercado nacional para o diesel é extremamente 

elevada (41,7%). 

 

Figura 2.4 - Consumo percentual dos derivados 
do petróleo em ano 2004 (Portal ANP, 2005). 

 

Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, o Brasil gastou em 2001 

aproximadamente 1,2 bilhão de dólares com a importação de óleo diesel e outros 500 milhões 

com GLP. No entanto, é possível notar uma diminuição nestes valores a partir de 2002. Em 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 16 

2004 o Brasil gastou em torno de 800 milhões de dólares com a importação de óleo diesel e 

outros 400 milhões com GLP (Portal ANP, 2005). 

A possibilidade do DME ser substituto do diesel e do GLP está no fato deste ser um 

combustível mais limpo e que não emite materiais particulados durante sua queima. Nos 

centros urbanos esta substituição se daria devido à preocupação com o meio ambiente e a 

qualidade do ar (INT, 2005; SOUSA-AGUIAR et al., 2005).  

 

2.3. Peneiras Moleculares 
 

 O termo peneiras moleculares é empregado para definir materiais sólidos com a 

propriedade de adsorver moléculas seletivamente, de acordo com o tamanho dos poros, a 

forma ou a polaridade. A estrutura porosa de uma peneira molecular baseia-se em uma 

extensa rede de íons oxigênio contendo átomos coordenados tetraedricamente (BRECK, 

1974). 

Tal combinação de tetraedros gera cavidades e canais dentro dos quais existem cátions 

de compensação, moléculas de água ou outros adsorvatos e sais. Essas cavidades são atingidas 

através dos poros, que permitem a transferência de massa entre a peneira molecular e o meio 

em que ela se encontra. Essas aberturas têm dimensões moleculares e só participam da 

transferência de massa moléculas com tamanho menor que o diâmetro dos poros 

(GIANNETTO, 1990). 

Aluminofosfatos (denominados AlPO4-n) formados por tetraedros de AlO4 e PO4 têm 

sua aplicação em catálise heterogênea bastante limitada em virtude de sua estrutura ser 

eletricamente neutra e, portanto, não apresentar centros ativos. A substituição isomórfica de 

fósforo por silício resulta em uma estrutura carregada negativamente, sendo necessária a 

presença de cátions extra-rede para compensar estas cargas. Quando o cátion de compensação 

é o hidrogênio, temos um material apresentando acidez de Brönsted, que pode ser ativo em 

catálise ácida. 

A incorporação dos átomos de silício na estrutura dos ALPOs pode ser feita através de 

três mecanismos. No primeiro (SM1), um átomo de alumínio é substituído pelo átomo de 

silício, gerando uma carga positiva na rede, formando sítios de silício em configuração Si(4P). 

No segundo (SM2), um átomo de fósforo é substituído pelo átomo de silício, gerando uma 

carga negativa, formando sítios em configuração Si(4Al). No terceiro (SM3), dois átomos de 

silício substituem um átomo de fósforo e outro de alumínio, não gerando nenhum tipo de 

carga elétrica, ocasionando a presença de pares isolados de silício com sítios em configuração 
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Si(1Si3Al) e Si(1Si3P). Uma combinação dos mecanismos SM3 e SM2 gera domínios 

formados por átomos de silício (ilhas de silício) apresentando em suas bordas uma 

configuração Si(1Si3Al). Neste caso, estas bordas formam sítios ácidos fortes (BENVINDO 

et al., 2006; CAMPELO et al., 2000). 

 

2.3.1. Silicoaluminofosfatos - SAPOs 
  

 Os silicoaluminofosfatos (SAPOs) são uma classe de materiais microporosos 

originalmente desenvolvidos pela Union Carbide Corporation (LOK et al., 1984). Dentre os 

vários tipos de SAPO, alguns merecem destaque em virtude de suas propriedades ácidas e de 

seus desempenhos catalíticos para a conversão de metanol a olefinas de baixa massa molar 

(WEI et al., 2006; AGUAYO et al., 2005; DUBOIS et al., 2003; KANG, 2000; POPOVA et 

al., 1998). 

SAPO-34 e SAPO-44 são peneiras moleculares que possuem estrutura similar à 

chabazita (Figura 2.5), que diferem apenas na simetria cristalina.  

 

Figura 2.5 - Esquema de estrutura para a chabazita (Portal IZA, 
2007) 

 

A estrutura da SAPO-44 apresenta simetria trigonal, enquanto que a da SAPO-34 é 

romboédrica. A estrutura de ambas é baseada em seis anéis duplos com canal unidimensional, 

e abertura de poro com 8 átomos de oxigênio e diâmetro livre que varia entre 0,30 e 0,45 nm – 

3 a 4,5 �, (BENVINDO et al., 2006; WILSON & BARGER, 1999; AKOLEKAR et al., 

1999). 
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2.3.1.a. Acidez e estrutura 
 

Os catalisadores SAPO-34 e SAPO-44 têm apresentado o melhor desempenho com 

relação à seletividade para olefinas leves (C2
=-C3

=), à mínima quantidade de produtos 

secundários (parafinas e aromáticos), ao tempo de vida e à estabilidade do catalisador. Tais 

características ocorrem em virtude dos seus poros pequenos e da acidez moderada (CHEN et 

al., 2005; TAN et al. 2002; WILSON & BARGER, 1999; AKOLEKAR et al., 1999). 

A propriedade ácida dos catalisadores tipo SAPOs é fundamental para a eficiência dos 

mesmos nas reações de conversão dos hidrocarbonetos. A maioria dessas reações é catalisada 

por sítios ácidos de Brönsted. Os sítios de Lewis não intervêm diretamente nestas reações, 

mas podem aumentar a força ácida dos primeiros (GUINST & RIBEIRO, 2004; 

FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1989). 

A acidez desses materiais é devido principalmente à presença dos grupos hidroxila em 

ponte com o alumínio e o silício - Al(OH)Si. A razão Si/Al fornece um valor teórico para a 

quantidade de centros ácidos, sendo que o número real pode variar em virtude da 

desidroxilação e da desaluminação que podem ocorrer durante a calcinação a temperaturas 

elevadas (GUINST & RIBEIRO, 2004). 

O acesso aos sítios ácidos também é relevante para a atividade do catalisador, que em 

virtude do tamanho dos cristais possui seus centros ativos localizados nos poros e desta forma 

limitam o tamanho das moléculas de reagentes e produtos (GUINST & RIBEIRO, 2004). 

AGUAYO et al. (2005) prepararam SAPO-34 utilizando o gel de partida com a 

composição molar de 2,08TEAOH:1,0P2O5:2,08Al2O3:0,08SiO2:93H2O. Após o período de 

cristalização de 168 h a 170 °C obtiveram um catalisador com área de BET igual a 611 m2/g. 

Avaliaram também a atividade catalítica dos materiais SAPO-11, SAPO-18, SAPO-34 e 

zeólita beta com propriedades ácidas distintas. Verificaram que para atingir valores altos de 

conversão e seletividade para olefinas leves na transformação do metanol é necessário que o 

catalisador tenha força ácida alta e estrutura de microporos, tal como apresentado pelo SAPO-

34. 

WU & ANTHONY (2001) testaram a HZSM-5 (Si/Al =15) e o SAPO-34 (Si/Al = 0,15) 

usando técnicas de adsorção de bases seguida por espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), com a finalidade de comparar a acidez destes materiais. Os 

espectros de FTIR mostraram que o SAPO-34 possui mais grupos do tipo –OH do que a 

HZSM-5. No SAPO-34, os grupos associados aos números de onda entre 3765 e 3675 cm−1 

apresentam acidez mais fraca e não possuem atividade para reações de catálise ácida. 
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Por outro lado, acredita-se que os grupos associados aos valores entre 3620 e 3500 cm−1 

apresentam acidez mais forte, e possivelmente são os responsáveis pela alta atividade destes 

catalisadores para a conversão de metanol em olefinas (MARCHI & FROMENT, 1991). 

POPOVA et al. (1998) estudaram as propriedades ácidas e catalíticas de SAPO-34 

sintetizados com diferentes precursores orgânicos e inorgânicos de Al e Si. À temperatura 

comumente aplicada para a conversão do metanol (acima de 400ºC), todas as amostras 

exibiram atividade e seletividade semelhantes. As amostras preparadas com fontes 

inorgânicas possuem um número maior de sítios ácidos fortes e alta cristalinidade e foram 

mais estáveis No entanto, as sintetizadas com fontes orgânicas desativaram mais rapidamente 

e o produto da reação apresentou uma quantidade maior de metano. 

VAN NIEKERK et al. (1996) investigaram a atividade e a seletividade de SAPO-34, 

CoSAPO-34 e NiSAPO-34, observando-se que em todas as amostras o desempenho catalítico 

está relacionado com o número de sítios ácidos fortes presentes. Os catalisadores com maiores 

quantidades de sítios ácidos fortes apresentaram maiores conversões e tempo de vida. 

Verificaram também que a acidez tem maior influência do que a cristalinidade no 

desempenho do catalisador.   

YUEN et al. (1994) avaliaram os efeitos da densidade e da força dos sítios ácidos em 

dois tipos de catalisadores (SAPO-34 e SSZ-13) com estrutura de chabazita e de 

aluminofosfatos-5 (AFI) com diferentes composições. Ambos os catalisadores apresentaram 

seletividade para olefinas. No entanto, o SAPO-34 apresentou seletividade em torno de 95%. 

Tal comportamento ocorre devido às reduzidas reações de transferência de hidrogênio em 

virtude dos sítios ácidos mais fracos em relação à SSZ-13. 

No que diz respeito ao tamanho dos cristais, WILSON & BARGER (1999) fizeram 

variações na composição do gel e nas condições de síntese do SAPO-34 para preparar 

amostras com diferentes tamanhos de partícula e teores de Si e assim avaliar a influência 

desses parâmetros na conversão do metanol a olefinas. Os resultados mostraram que os 

melhores desempenhos em termos de baixa formação de propano como produto secundário 

e/ou de aumentos no tempo de vida, podem ser obtidos utilizando catalisadores que 

combinem tamanhos de partícula em torno de 1,0 µm e fração molar de Si menor que 0,05. 

DE CHEN et al. (1999) estudaram o efeito da difusão intracristalina em SAPO-34 para 

cristais com tamanhos que variavam entre 0,25 e 2,5 µm e verificaram que a capacidade do 

catalisador depende principalmente da formação, reação e difusão do DME dentro dos 

cristais. Uma forte limitação da difusão dentro dos cristais deve ser evitada a fim de atingir 

uma alta capacidade do catalisador, o que pode ser conseguida utilizando-se catalisadores com 
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tamanhos de cristais pequenos. Por outro lado, cristais muito pequenos resultam em pequenas 

concentrações de DME dentro dos poros, resultando em baixa produção de olefinas. Desta 

forma, tamanhos de cristais entre 0.4 e 0.5 µm mostraram-se uma boa alternativa. 

KAISER (1985) estudou o comportamento de SAPOs na conversão de metanol a 

olefinas e observou que apesar de SAPO-34 e SAPO-44 terem ambos estrutura similar a uma 

chabazita, possuíam propriedades catalíticas distintas. 

 

2.3.1.b. Atividade e seletividade 
 

A literatura reporta resultados de 80% em rendimento de C2
=-C4

= mantendo-se a 

conversão em 100%. Isto mostra a possibilidade destes catalisadores serem utilizados com 

sucesso na produção industrial de eteno e propeno (POPOVA et al., 1998.). 

Para 100% de conversão de metanol, é possível obter uma seletividade molar para 

olefinas em torno de 96%, contendo baixos teores de metano e outros hidrocarbonetos 

saturados no produto (KAISER, 1985). 

Testes catalíticos usando SAPO-34, à temperatura de 480°C e WHSVmetanol 0,96 h-1 

(velocidade espacial horária em peso), a composição do produto em gproduto/100 gMeOH 

alimentado foi a seguinte: etileno 18,1 (equivalente a 41,4 % em massa de C), propileno 16,14 

(ou 36,9 % em massa de C) , buteno 5,5 (ou 12,6 % em massa de C), metano 0,87 e parafinas 

C2+ 2.33, mantendo-se a conversão de metanol próximo a 100%. Aromáticos e isômeros 

ramificados não foram detectados no efluente (MARCHI & FROMENT, 1991). 

Existem inúmeros estudos para aumentar a seletividade para olefinas leves em 

catalisadores do tipo SAPOs e as iniciativas para este fim podem ser agrupadas em: (1)   

modificação das condições de reação  tais como temperatura, vazão e composição da 

alimentação; (2) modificação do catalisador quanto a sua acidez através da incorporação de 

metais de transição e da estrutura pelo uso de diferentes direcionadores, desta forma 

aumentando a atividade, a seletividade e a resistência contra a desativação catalítica (WU et 

al., 2004; WU & ANTHONY, 2001; POPOVA et al., 1998; VAN NIEKERK et al., 1996). 

WEI et al. (2006) estudaram o desempenho dos catalisadores MnSAPO-34 e SAPO-34 

frente à transformação de clorometano em olefinas leves. Os dois materiais apresentaram alta 

atividade inicial, 99,6% para MnSAPO-34 e 96,5% para SAPO-34, e após 65 min de reação a 

conversão para ambos ainda permanecia acima de 80%. A seletividade para olefinas leves 

ficou em torno de 80% indicando que os catalisadores são bastante seletivos para estes 
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produtos. As diferenças na conversão e na seletividade para maior no MnSAPO-34 podem ser 

explicadas pela formação de  sítios ácidos em virtude da incorporação do metal à estrutura. 

OBRZUT et al. (2003) estudaram a influência da impregnação de íons metálicos tais 

como K, Cs, Pt, Ag e Ce na estrutura do catalisador do tipo SAPO-34 com a finalidade de 

reduzir o teor de metano do produto final na conversão de metanol a olefinas leves à altas 

temperaturas. Após 4 h de reação a 500ºC, foi possível comparar o teor de metano no produto 

entre os diversos catalisadores com metal impregnado e o SAPO-34 puro. Dentre os 

catalisadores testados, o Cs-SAPO-34 resultou na maior seletividade para olefinas e menor 

produção de metano com 74,9 e 20,3 % em mol, respectivamente.  

DUBOIS et al. (2003) realizaram estudos comparativos de desempenho catalítico entre 

SAPO-34 e MnSAPO-34, CoSAPO-34 e NiSAPO-34. Os materiais foram preparados pelo 

método da cristalização hidrotérmica direta do gel contendo o íon metálico. Os resultados 

encontrados revelaram que o catalisador MnSAPO-34 apresentou a maior resistência para 

desativação. A natureza e a localização dos íons metálicos podem ter um efeito significativo 

na seletividade e no tempo de vida. Isto foi evidenciado pela diferença observada na 

quantidade de metano no produto analisado com dois catalisadores NiSAPO-34 (com o níquel 

incorporado na estrutura) e Ni-SAPO-34 (com o níquel extra-rede), sendo que para o primeiro 

uma quantidade muito pequena foi formada. A seletividade para olefinas ficou em torno de 

87% em 12 h de reação permanecendo neste nível por até 20 h. A seletividade para o eteno 

atingiu 52% para este catalisador. 

KANG (2000) investigou a influência de metais de transição (Fe, Co e Ni) 

incorporados na estrutura do catalisador SAPO-34. Os testes catalíticos foram realizados em 

reator de leito fixo, com 0,325 g (0,35 mL) de catalisador, a 450°C, com alimentação 

composta por 15 mol% metanol e 85 mol% de água, com velocidade espacial horária gasosa 

(GHSV) de 1000 h-1 durante 1h. A conversão de metanol permaneceu praticamente a mesma 

para todos os catalisadores testados, em torno de 95%. Por outro lado, a seletividade para o 

eteno aumentou nos catalisadores com metal e nestas condições, a ordem de seletividade foi 

NiSAPO-34>CoSAPO-34>FeSAPO-34>SAPO-34, sendo que para o NiSAPO-34 este valor 

chegou a mais de 70%, mantendo-se nesta faixa por até 4 h de reação. Este resultado pode ser 

atribuído ao menor tamanho da partícula e aos poucos sítios ácidos presentes no catalisador. O 

CoSAPO-34 apresentou a menor quantidade de metano no produto.  

AKOLEKAR et al. (1999) analisaram as diversas fases de cristalização de SAPO-44 

sintetizado a partir de um gel com composição molar 

1CHA:1,0P2O5:1,0Al2O3:1,16SiO2:60H2O. Verificaram que após 24 h de cristalização à 
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temperatura de 200 °C, o material resultante apresentou uma área de BET igual a 583 m2/g. 

Suas atividades catalíticas foram avaliadas para a conversão da mistura de n-hexano e etanol. 

Dos catalisadores sintetizados, a amostra descrita acima apresentou uma conversão de 20% 

frente ao hexano e 51% ao etanol. O teor de metano foi de 0,1% e para alifáticos C2 de 85,1% 

em peso. 

KANG & LEE (1999) sintetizaram GaSAPO-34 com o objetivo de melhorar as 

propriedades ácidas em relação ao SAPO-34. A seletividade para o etileno na conversão de 

metanol aumentou para o catalisador Al/Ga = 20 se comparado com o SAPO-34. No entanto, 

nos catalisadores com maior teor de Ga a seletividade para o etileno não foi alterada e o teor 

de metano relacionado à desativação catalítica aumentou, em conseqüência da diminuição dos 

sítios ácidos e do tamanho de partícula.  

INUI & KANG (1997) prepararam catalisador NiSAPO-34 através do método de 

cristalização rápida, durante um período de aproximadamente 11h à temperatura de 200 °C. 

Para este material encontraram área de BET igual a 552 m2/g. A incorporação de Ni na 

estrutura do SAPO-34 reduz a força ácida a um nível apropriado para a produção 

principalmente de eteno. NiSAPO-34 com tamanhos de partícula entre 0,8-0,9 µm podem ser 

sintetizados realizando-se tratamentos de homogeneização e sementes de cristais ao gel antes 

da cristalização hidrotérmica, o que resultou em um catalisador com baixa acidez da 

superfície interna e baixa densidade ácida na superfície externa, chegando à seletividade para 

o eteno ao valor de 86%, na temperatura de 425ºC, com composição de alimentação de 15 

mol% de metanol e 85 mol% de Argônio e GHSV de 1000 h-1. 

SAPO-44 e MeAPSO-44 foram sintetizados e suas acidez, atividade catalítica e 

seletividade na desidratação do metanol foram comparadas com aquelas dos homólogos 34. A 

força ácida e a atividade catalítica dependem unicamente do tipo de metal incorporado na 

estrutura e não do tipo de estrutura (– 34 ou – 44) da peneira molecular. E para a atividade 

catalítica, quanto maior a força ácida do catalisador, menor é a taxa de reação global da 

desidratação do metanol. Amostras do tipo 44 são 3 vezes mais seletivos para a produção do 

eteno do que as do tipo –34 (HOCEVAR et al., 1993).  

SAPO-34 com Ni incorporado em sua estrutura na razão de Si/Ni igual a 40, 

preparado pelo método de cristalização rápida, foi testado cataliticamente sendo que este 

catalisador apresentou uma alta seletividade para o etileno em torno de 90% mantendo-se a 

conversão de metanol em 100%. As condições operacionais utilizadas foram: 20% MeOH – 

80% N2, GHSV 2000h-1, T = 450 °C (INUI et al., 1990). 
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A literatura reporta poucos dados a cerca da existência de produtos secundários tais 

como CO, CO2 e CH4. WU et al. (2004) avaliaram em seus estudos catalíticos a produção 

destes compostos, utilizando um reator de leito fixo, com 9,5 g de catalisador peletizado, a 

temperaturas que variaram entre 275 e 500 °C e velocidades espaciais (WHSV) entre 0,54 e 

6,00 h-1. Eles observaram que baixas temperaturas (275 a 300 °C) aumentam a seletividade 

para os produtos secundários, resultando em baixas conversões dos oxigenados e rápida 

desativação do catalisador pela formação de oligômeros que bloqueiam os poros do material. 

Tais componentes são originados nos sítios básicos dos catalisadores, e a formação de tais 

produtos depende da competição entre estes sítios (onde ocorre a decomposição do DME a 

CO, CO2 e CH4) e os sítios ácidos (onde os oxigenados se convertem em outros 

hidrocarbonetos). Estes testes mostraram que com velocidades espaciais de 2,6 a 3,6 h-1, 

temperatura de 400 °C e alimentação composta de 20 % em mol de metanol, as seletividades 

para C2
=, C3

=, CO + CO2 e CH4 foram aproximadamente 40%, 40%, 0,1% e 1%, 

respectivamente. 

 

2.3.1.c. Desativação 
 

 As causas de desativação em catalisadores são envenenamento dos centros ativos por 

impurezas; incrustação devido à deposição de material não reativo na superfície do catalisador 

obstruindo o acesso ao interior da estrutura porosa; transformações no estado sólido resultante 

de superaquecimento causando mudanças estruturais e a sinterização do material. 

A desativação de SAPOs utilizados em processos de conversão de metanol tem duas 

origens: a deposição de coque nos poros e sobre a superfície externa dos cristais; a degradação 

e a desaluminação da estrutura sob o efeito do vapor de água, tanto no decorrer da reação 

como durante a regeneração do catalisador por oxidação do coque à temperatura elevada. A 

retenção das moléculas de coque nos poros deve-se a sua forte adsorção sobre os centros 

ácidos, a sua baixa volatilidade ou ainda ao seu bloqueio estereoquímico nos poros (GUINST 

& RIBEIRO, 2004; FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1989). 

 Uma vez que os alcenos são muito reativos, a formação do coque ocorre também pela 

transformação dos mesmos em HC aromáticos através de várias etapas que incluem 

oligomerização, ciclização e transferência de hidrogênio (GUINST & RIBEIRO, 2004). 

 A velocidade de formação do coque depende do tamanho dos cristais da zeólita, da sua 

estrutura porosa e da sua acidez.  
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 Quando o tamanho dos poros é pequeno, a produção de HC pesados que são retidos 

dentro da estrutura decresce e conseqüentemente a formação de poliaromáticos também é 

pequena.  Tal observação foi feita quando catalisadores com diferentes tamanhos de poros 

foram comparados entre si. A força ácida e a densidade dos sítios também são parâmetros 

decisivos no estudo da formação de coque, mostrando que a desativação foi mais lenta em 

catalisadores com acidez moderada a baixa (AGUAYO et al., 2005; DE CHEN et al., 1999). 

Estudos do efeito da temperatura, da pressão parcial do metanol e da velocidade 

espacial durante a conversão de metanol a olefinas revelaram que a seletividade para a 

formação do coque aumenta e a capacidade do catalisador diminui com o aumento da 

temperatura, enquanto que não foi observado efeito algum com relação às demais variáveis de 

operação (pressão e velocidade). A quantidade de metanol na alimentação exerce maior 

influência na deposição do coque do que o tempo de reação (CHEN et al., 2000). 

Comparado com a zeólita ZSM-5, o SAPO-34 sofre desativação catalítica mais 

rapidamente durante a conversão de metanol devido principalmente a sua seletividade de 

forma (FROMENT et al., 1992).  

CAMPELO et al. (2000) estudaram a desativação de SAPOs com poros pequenos e 

médios. Para a síntese do SAPO-34, utilizaram o direcionador de estrutura di-n-propilamina 

(DPA), com cristalização durante 24 h e a 200 °C e obtiveram um catalisador com área de 

BET igual a 119 m2/g. A desativação ocorre quando compostos aromáticos e ramificados de 

alto peso molecular são formados dentro das cavidades e não conseguem se difundir através 

da estrutura porosa do catalisador, uma vez que sua abertura de poro é menor que o das 

moléculas formadas. Assim, elas permanecem dentro das cavidades e podem formar depósitos 

carbonáceos bloqueando a entrada dos poros e impedindo o acesso de outras moléculas aos 

sítios ativos (CAMPELO et al., 2000).  

A formação de coque está diretamente ligada à acidez, ou seja, quanto menor o 

número de centros ácidos (maior a razão Si/Al) mais lenta é a formação de coque. Uma 

diminuição da força ácida pode ser conseguida operando-se com água na alimentação, 

provocando queda na velocidade de formação do coque, uma vez que diminuindo a força dos 

sítios ativos haverá uma menor taxa de reação de transferência de hidrogênios (VAN 

NIEKERK et al., 1996; MARCHI e FROMENT, 1991).   

 A regeneração de catalisadores coqueificados é geralmente realizada por simples 

combustão do coque sob fluxo de ar. As condições operatórias são importantes, uma vez que a 

presença de água em altas temperaturas pode provocar a degradação da estrutura do material. 
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Estudos comparativos de regeneração de SAPO-34 e erionita a 530°C em atmosfera de 

ar depois da conversão de metanol a 450°C e velocidade espacial (WHSV) de 5 h-1 revelaram 

que após 55 ciclos de regeneração o primeiro se mostrou 100% ativo, enquanto que o segundo 

sofreu diminuição apreciável da sua atividade (LIANG et al., 1990). 

 

2.4. Modelagem Cinética 
 

 O conhecimento do comportamento cinético e a formulação de expressões cinéticas 

que simulem tal comportamento são importantes para o projeto de reatores químicos. Esses 

modelos devem permitir a simulação do processo em vários tipos de reatores e sob diversas 

condições operacionais. 

Alguns mecanismos para a produção de olefinas a partir de metanol/DME são 

encontrados na literatura. Todos eles são divididos em três etapas principais: formação de 

DME a partir da desidratação do metanol; conversão da mistura de metanol, DME e água em 

olefinas leves; transformação das olefinas em hidrocarbonetos saturados (parafinas), vinílicos, 

aromáticos e olefinas de alto peso molecular através de transferência de hidrogênio, 

alquilação e policondensação (GUINST & RIBEIRO, 2004; STÖCKER, 1999). 

FOUGERIT et al. (1999) realizaram estudos da conversão de uma mistura de 

DME/água na presença de catalisador à base de mordenita desaluminada com razão Si/Al 

igual a 80. Neste caso, foi utilizada uma mistura de DME (33% molar) e água, com a 

vantagem do DME se transformar através de duas reações com termicidades opostas, isto é, 

uma reação endotérmica para se converter em metanol e outra exotérmica para 

hidrocarbonetos. As corridas foram realizadas em um reator de leito fluidizado, a 530°C e 

pressão atmosférica na presença de água e de nitrogênio, a uma velocidade espacial (WHSV) 

que variou de 5 a 135 h-1. 

O esquema reacional proposto para a conversão descrita acima pode ser observado na 

Figura 2.6.  
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Figura 2.6 - Esquema reacional da conversão DME/água 
na presença de catalisador à base de mordenita 
desaluminada (FOUGERIT et al., 1999). 

 

 

A conversão do DME em metanol é rápida, mas não tanto quanto a sua transformação 

em hidrocarbonetos. Alcenos C3–C7 aparecem como produtos primários, sendo que o propeno 

resulta da transformação direta do DME e os demais, da alquilação rápida do último. O eteno 

resulta principalmente do craqueamento de alcenos C5–C7. Os alcenos maiores que C6, que 

podem aparecer em traços, são transformados em metilbenzenos por ciclização e transferência 

de hidrogênios com a formação simultânea de alcanos C3-C4. Esses aromáticos podem ainda 

passar por alquilações com o DME ou serem transformados em coque. O metano é formado a 

partir da transformação direta dos reagentes, do craqueamento dos alcanos C3-C4 e da 

demetilação de metilbenzenos. 

Este mecanismo é proposto para altas temperaturas que proporcionam altas conversões 

de DME, o que por sua vez favorecem as reações de alquilação e de craqueamento. 

Na Figura 2.7 podem-se observar as etapas de formação de olefinas a partir do metanol, 

no esquema proposto por BOS & TROMP (1995).  
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Figura 2.7 - Mecanismo cinético para a conversão de 
MeOH/DME em SAPO-34. (BOS & TROMP 1995). 

 

Este mecanismo baseia-se em grupos de componentes, cujas reações de formação 

ocorrem de forma paralela e apenas uma sendo consecutiva (formação do eteno a partir do 

propeno). O modelo cinético proposto assume que todas as equações de taxa de reação 

possuem comportamento de primeira ordem com relação ao reagente. O seu ajuste foi feito 

com dados experimentais obtidos em micro reator de leito fixo, com alimentação consistindo 

de metanol diluído para 50% com He, sendo alimentado por pulsos, à temperatura de 450ºC. 

GAYUBO et al. (2000) propuseram o esquema de reações simplificado exposto na 

Figura 2.8.  

 

Figura 2.8 - Mecanismo cinético para a 
produção de olefinas (GAYUBO et al., 2000). 

 

O modelo de BOS & TROMP (1995) foi tomado como base, fazendo-se simplificações 

para o esquema cinético através da eliminação das etapas mais lentas, a fim de torná-lo mais 

fácil de ser usado para a otimização da produção de olefinas C2-C4. As etapas de formação de 
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coque foram descartadas, uma vez que a consideração das mesmas implica em alto grau de 

incertezas e não influem nas informações cinéticas a respeito da formação das olefinas. 

Admite-se que a formação do eteno é devido principalmente pelo consumo do oxigenado, o 

que pode ser comprovado comparando-se os valores das constantes de velocidades específica 

das etapas 6 e 7 com a da etapa 1 (GAYUBO et al., 2000). 

As equações de taxa propostas para este mecanismo levam em consideração os efeitos 

atenuantes da água proveniente da alimentação e da desidratação dos oxigenados, 

representado pela sua constante de adsorção (KW). Para cada componente i, as taxas são 

escritas em função da concentração dos reagentes (CA) e da água (CW). 

 

1
i A

i
W W

k C
r

K C
=

+
 

(2.14) 

 

        

 



 

3. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo serão abordados os materiais e equipamentos utilizados, assim como o 

procedimento experimental envolvendo as seguintes etapas: preparação e caracterização dos 

catalisadores, testes catalíticos, análise da concentração da fase gasosa e estudo cinético. 

Foram preparados três catalisadores do tipo SAPO, sendo um SAPO-44, um SAPO-34 

e um NiSAPO-34. Os materiais preparados foram submetidos à caracterização por: Difração 

de raios-X (DRX), Adsorção de nitrogênio (caracterização textural - método de BET), 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV), Análise termogravimétrica (TG), Medida de 

acidez (TPD-NH3) e Espectrometria de absorção atômica. 

Posteriormente, foram realizados testes catalíticos e estudos cinéticos da conversão de 

DME a eteno e propeno. 

 

3.1. Preparação dos catalisadores 
 

Os catalisadores foram preparados com as composições químicas do gel de partida 

sendo as seguintes: 3R:1P2O5:1Al2O3:0,8SiO2:50H2O, onde R é o direcionador de estrutura, 

sendo a ciclohexilamina para SAPO-44 e a trietilamina para SAPO-34 e 

3R:1P2O5:1Al2O3:0,8SiO2:0,01Ni(NO3)2:50H2O para o NiSAPO-34, correspondendo a uma 

razão Si/Ni igual a 80. Pseudoboemita, ácido ortofosfórico (85%) e sílica coloidal foram 

utilizados como fontes inorgânicas de alumínio, fósforo e silício, respectivamente. Para 

preparar o gel inicial, a pseudoboemita foi misturada com o direcionador sob agitação a 

temperatura ambiente durante 1 h. Após este período, sílica coloidal, ácido ortofosfórico e 

água foram subseqüentemente adicionados à mistura anterior sob agitação contínua por mais 

2 h. O gel resultante foi transferido para um autoclave de aço inox e aquecido a 200ºC por 24 

h sob pressão autógena (WEI et al., 2006).  

  Os produtos foram filtrados, lavados e secos em estufa a 110ºC por 8 h, sendo então 

calcinados para a completa remoção do direcionador à temperatura de 450ºC em atmosfera de 

nitrogênio e ar por 2 h cada, com rampa de aquecimento de 10 °C.min-1 e vazão volumétrica 

de 80 mL.min-1. 

O catalisador NiSAPO-34 foi preparado sob as mesmas condições de síntese,   

cristalização e calcinação descritas anteriormente, porém a ordem de adição dos compostos 

foi diferente, uma vez que para obter o níquel incorporado na estrutura é necessário que o sal 
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contendo este metal, neste caso o Ni(NO3)2.6H2O, seja adicionado antes do direcionador 

(DUBOIS et al., 2003). 

 

3.2. Caracterização dos catalisadores 
 

A identificação de propriedades físicas, químicas e estruturais dos catalisadores 

preparados visa à caracterização de efeitos relacionados à atividade do material. Informações 

a respeito da cristalinidade, da estabilidade e das características superficiais e de volume da 

estrutura porosa foram obtidas a partir das técnicas de caracterização descritas a seguir. 

 

3.2.1. Difração de raios-X (DRX) 
 

A análise dos difratogramas contribui para a compreensão sobre a estrutura do 

material, assim como informa sobre de que forma essa estrutura está relacionada com as 

propriedades químicas e físicas do catalisador. 

O método de difração de raios X é fundamentado na lei de Bragg que se baseia no 

princípio de que a rede cristalina é composta por átomos arranjados em planos, separados por 

uma distância e que servem como centros de difração dos raios X. Os átomos do cristal 

recebem a radiação com um determinado comprimento de onda, sob um ângulo incidente e 

reemitem em todas as direções. Em algumas destas direções a difração é construtiva, e desta 

forma ocorre a detecção do sinal de emissão em determinados ângulos e intensidades, 

característicos para cada elemento da rede cristalina (FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1989; 

CUNHA, 1995). 

As análises foram realizadas através do equipamento D-5000 da Siemens no 

Laboratório de raios X do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco - 

UFPE. Foi utilizada radiação de cobre Kα de comprimento de onda 1,5418 Å, monocromador 

de carbono e detector de cintilação. A velocidade de varredura foi de 0,05 graus/seg. 

 

3.2.2. Caracterização textural – Método de BET 
 

A adsorção de um gás em um sólido pode fornecer importantes informações a respeito 

de sua estrutura e textura microporosa, assim como da sua área superficial. 

Tais medidas são geralmente realizadas pela fisissorção de gases, sendo nitrogênio o 

gás mais utilizado neste estudo. A adsorção de um gás sobre um sólido é usualmente 

caracterizada por uma isoterma determinada experimentalmente, que representa a quantidade 
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da substância adsorvida, à temperatura constante, em equilíbrio com a sua pressão ou 

concentração na fase gasosa (FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1989; CUNHA, 1995). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Catálise da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN, utilizando-se um equipamento QUANTACHROME NOVA 

1200e, com a adsorção do N2 sendo feita à temperatura do nitrogênio líquido, após tratamento 

de 0,20 g da amostra a 623 K a vácuo, até completa desgaseificação. Para determinação da 

área superficial foi usada uma mistura gasosa de 87% de N2 em He. As amostras foram 

previamente aquecidas a 150ºC por meia hora sob atmosfera da mistura gasosa para eliminar 

condensados existentes nos poros. 

 

3.2.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

A microscopia eletrônica de varredura fornece informações a cerca da morfologia e da 

topografia das superfícies de sólidos, necessárias para o entendimento das propriedades das 

mesmas (SKOOG et al., 2002). 

Esta análise foi realizada na Universidade Federal da Bahia - UFBA, utilizando-se um 

equipamento microscópio eletrônico de marca JEOL, modelo JSM 6360. 

 

3.2.4. Análise Termogravimétrica (TG) 
 

A análise termogravimétrica consiste na obtenção de curvas de variação de massa em 

função da temperatura, sendo tais curvas características para cada material. Esta técnica nos 

permite fazer observações a respeito da composição e da estabilidade térmica da amostra 

(SANTOS, 2005). 

As análises TG foram realizadas em uma termobalança SHIMADZU, modelo PL-

STA, do Departamento de Química da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Foram 

utilizados 15,0 ± 0,5 mg da amostra, colocados em cadinhos de alumina e submetidos a 

temperaturas de 25 a 900ºC, com rampa de aquecimento de 10°C.min-1, sob atmosfera de 20 

mL.min-1 de nitrogênio. 

 

3.2.5. Medidas de acidez 
 

O conhecimento dos centros ácidos dos catalisadores que promovem reações de 

caráter ácido é fundamental para interpretar a sua atividade e seletividade, de modo a permitir 

relacionar as suas propriedades catalíticas com as ácidas. 
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Catalisadores sólidos com propriedades ácidas interagem com bases orgânicas quando 

submetidos a sistemas de adsorção por um determinado tempo e temperatura. A força com 

que a base é retida nos sítios de um sólido é diretamente proporcional à força ácida dos 

mesmos. Dessa forma, em temperaturas mais elevadas, as bases se dessorvem dos sítios mais 

fortes. 

A acidez das amostras foi determinada através de dessorção à temperatura programada 

de amônia. Foi utilizado um sistema no qual passa-se uma corrente de 30 cm3/min de uma 

mistura gasosa contendo 2,91 % de amônia em hélio por um reator tubular de vidro em forma 

de “U” contendo a amostra. A composição da mistura gasosa na saída do reator foi 

determinada por um detector de condutividade térmica (TCD). Antes da adsorção da amônia, 

a amostra foi tratada a 500 °C por 60 minutos, sob uma corrente de 60 cm3/min de hélio, 

sendo o aquecimento feito com uma velocidade de 5 °C/min. As análises foram realizadas no 

Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia. 

 

3.2.6. Espectrometria de absorção atômica 
 

A espectrometria de absorção atômica é a técnica utilizada para determinar a presença 

e a quantidade de um determinado metal em uma solução qualquer. O método basea-se na 

absorção de radiação ultravioleta por parte dos elétrons que, ao sofrerem um salto quântico 

depois de excitados por uma chama de gás acetileno a 3.000ºC, devolvem a energia recebida 

para o meio, voltando assim para a sua camada orbital de origem (Portal WIKIPEDIA, 2007; 

SKOOG et al., 2002). 

Esta técnica foi utilizada neste trabalho com o objetivo de informar a quantidade de 

níquel incorporado ao catalisador NiSAPO-34. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Combustíveis do Departamento de 

Engenharia Química da UFPE, utilizando-se um Espectrômetro de Absorção Atômica de 

duplo feixe Varian, modelo FS 220, em chama de ar-acetileno. 

 

3.3. Avaliação da Atividade Catalítica 
 

Os catalisadores preparados foram avaliados quanto à conversão de DME a olefinas de 

baixo peso molecular (C2
= e C3

=) em um sistema com reação em fase gasosa, cuja unidade, 

instalada no Laboratório de Processos Catalíticos do Departamento de Engenharia Química da 

UFPE, está mostrada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Unidade de reação utilizada para a avaliação catalítica. 
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Figura 3.2 – Diagrama esquemático da linha de operação 

 

O reator é instalado no interior de um forno elétrico conectado a um programador de 

temperatura, onde esta é medida através de um termopar instalado no interior do forno. A 

sustentação do leito foi feita com lã de vidro colocada no fundo do reator, conforme mostra a 

Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Reator de leito diferencial e forno de aquecimento. 
 

O sistema de alimentação é composto por um cilindro de aço inox com esfera para 

homogeneização, contendo uma mistura com 40 mol% de DME e 60 mol% de N2. O fluxo de 

gás admitido ao reator foi ajustado através de uma válvula micrométrica e um fluxímetro 

como medidor da vazão. A alimentação é feita em fluxo descendente para evitar a fluidização 

do leito catalítico. 

Os produtos de reação foram analisados em cromatógrafo a gás, modelo Varian CG 

3800, com detector de ionização de chama e coluna capilar DB-5 (5% fenil-polisiloxano, 25 

m x 0,25 mm x 0,25 �m), acoplado em linha com a unidade de reação. As tomadas de amostra 

foram realizadas através da válvula injetora de gás do próprio cromatógrafo, cujas condições 

de operação foram: 

Temperatura do detector = 270ºC 

Temperatura do forno = 30ºC 

Vazão da fase móvel (nitrogênio) = 30 mL/min 

A calibração do cromatógrafo foi feita com dois padrões de mistura gasosa. O 

primeiro, contendo 5 mol% de eteno, 5 mol% de propeno, 2 mol% de O2 e 88 mol% de 

argônio. O segundo, contendo a mistura padrão de 40 mol% de DME em N2. 

A quantificação do DME não reagido e dos produtos principais da reação de conversão 

foi traduzida em termos da conversão do éter, seletividade e atividade dos catalisadores, assim 

definidas (CUNHA, 1995): 

 
0

0 100DME DME

DME

C C
Conversão x

C
−=  

(3.1) 
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(3.2) 

0
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C
Atividade

C
= �  

(3.3) 

      

sendo, 
0
DMEC = Concentração do DME na alimentação [mol/m3]; 

DMEC = Concentração do DME nos produtos [mol/m3]; 

PC = Concentração de um determinado produto [mol/m3]; 

PC� = Soma das concentrações dos produtos [mol/m3]. 

 

Para efeitos de comparação entre os três catalisadores preparados (SAPO-44, SAPO-

34 e NiSAPO-34), os testes catalíticos foram realizados em reator de leito diferencial, à 

pressão atmosférica. 

O reator foi carregado com 0,050 g de catalisador, sendo previamente aquecido com 

rampa de 10ºC/min, sob fluxo de 60 mL/min de nitrogênio à temperatura de 400°C por 1 h. 

Após este período, a atmosfera foi substituída pela mistura de 40 mol% de DME e 60 mol% 

de N2, à vazão volumétrica de 15 mL/min (� igual a 55,6 gcat.h/m3) durante 1 h. A conversão 

inicial foi medida após 5 min de reação para cada catalisador. 

Para realizarmos o estudo cinético, foi utilizado o catalisador SAPO-34, obedecendo-

se a mesma seqüência de operação descrita acima. No entanto, foram realizados testes 

catalíticos nas temperaturas de 300, 350 e 400ºC, com vazões volumétricas de 15, 20 e 25 

mL.min-1 (� igual a 55,6, 41,7 e 33,3 gcat.h/m3, respectivamente). 

 

3.4. Modelagem cinética 
 

3.4.1. Cálculo dos parâmetros cinéticos 
 

O modelo cinético para consumo de reagente foi feito de acordo com o proposto por 

GAYUBO et al. (2000). O modelo aplicado foi o de Langmuir-Hinshelwood para a reação do 

tipo PrA oduto→ , baseando-se nas seguintes hipóteses: 

1) Estado pseudo-estacionário;  

2) A produção de eteno e propeno ocorre através de reações paralelas e irreversíveis; 
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3) A adsorção em sítio único;  

4) A etapa controladora do mecanismo é a reação na superfície; 

5) O mecanismo de reação segue o esquema observado na Figura 3.4. 

 

DME

DME

k

k
DME S DME S

−

→+ ⋅←  

SkDME S P S⋅ → ⋅  

P

P

k

k
P S P S

−

→⋅ +←  

Figura 3.4 - Mecanismo proposto para a 
produção de olefinas leves 

 

Para a reação na superfície tem-se a equação 

S s DME Sr k C ⋅=  (3.4) 

As velocidades resultantes de geração de sítios DME·S e P·S são 
*
DME S DME DME v DME DME S s DME Sr k C C k C k C⋅ − ⋅ ⋅= − −  (3.5) 

*
P S s DME S P P S P P vr k C k C k C C⋅ ⋅ ⋅ −= − +  (3.6) 

Com a hipótese de estado pseudo-estacionário 
* * 0DME S P Sr r⋅ ⋅= =  (3.7) 

Das equações 3.5 e 3.6, obtêm-se 
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(3.10) 

Substituindo na equação da lei de velocidade para a reação na superfície 

S DME
S DME v

DME S

k k
r C C

k k−

=
+

 
(3.11) 

Do balanço de sítios: 

t P S DME S vC C C C⋅ ⋅= + +  (3.12) 

Substituindo as expressões de P SC ⋅  e DME SC ⋅  na equação de balanço dos sítios, 

resolvendo para vC e voltando para a expressão da lei de velocidade 
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(3.13) 

As constantes de adsorção são as razões de suas respectivas constantes de velocidade 

dadas por 

DME
DME

DME

k
K

k−

=  
(3.14) 

P
P

P

k
K

k
−=  

(3.15) 

1
1

1 /

DME DME
S

DME DME P P
S DME

K C
r k

K C K C
k k−

=
+ +

+

 
(3.16) 

A partir da hipótese de que a velocidade superficial é a etapa limitante, a constante 

específica de velocidade k é muito menor que a constante de dessorção do DME k-DME, ou 

seja: 

1S

DME

k
k−

�  
(3.17) 

1
DME DME

S
DME DME P P

K C
r k

K C K C
=

+ +
 

(3.18) 

 

sendo, 

Sr = taxa de reação na superfície (molDME/gcat.h); 

k = constante global de velocidade de reação (molDME/gcat.h); 

DMEK = constante de equilíbrio de adsorção do DME (m3/molDME); 

PK = constante de equilíbrio de adsorção do produto considerado (m3/molDME); 

DMEC = concentração do produto considerado (mol/m3); 

PC = concentração do produto considerado (mol/m3). 

 

Se considerarmos ainda que os produtos adsorvem fracamente nos sítios e que os 

experimentos são realizados a baixas pressões, isto é, a baixas concentrações de reagente, 

obtém-se 

1
A A

A
A A

K C
r k

K C
− =

+
 

(3.19) 
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BALANÇO MÁSSICO: 

 

( ) ( ) ( ) ( )entrada saída consumo acúmulo− − =  (3.20) 

( ) 0A
Ao A A

dC
F F r W

dt
− − ∆ = =  

(3.21) 

( )A o A o Aor W Q C Q C− ∆ = −  (3.22) 

( ) ( )A o A Aor W Q C C− ∆ = −  (3.23) 

o A
A

Q C
r

W
∆− =

∆
 

(3.24) 

 

Tomando o limite quando �W � 0, 

0
lim o A

A W

Q C
r

w∆ →

∆− =
∆

 
(3.25) 

A
A

dC
r

dτ
− = −  

(3.26) 

 

 Juntando as Equações 3.19 e 3.26 tem-se 

1
A A A

A A

dC K C
k

d K Cτ
− =

+
 

(3.27) 

1
1 1/
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(3.28) 
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(3.29) 

1
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(3.30) 
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(3.31) 
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(3.32) 

 

O método utilizado para cálculo dos parâmetros cinéticos consistiu no ajuste da forma 

linearizada (Equação 3.32) da equação do balanço de massa para o reagente dentro do reator, 

considerando-se o modelo cinético adotado, escoamento pistonado e estado estacionário. 
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Após o cálculo dos parâmetros cinéticos, a curva de concentrações teóricas em função 

do tempo de contato � foi gerada utilizando-se a ferramenta computacional Matlab 7.1 para 

ajuste do modelo aos dados experimentais. 

O cálculo dos fatores de freqüência kAo e KAo, da energia de ativação e do calor de 

adsorção foi feito utilizando-se a forma linearizada da lei de Arrhenius dada pelas Equações 

3.34 e 3.35. 
/E RT

ok k e−=  (3.33) 

1
ln lnA Ao

E
k k

R T
−= +  

(3.34) 

1
ln lnA Ao

H
K K

R T
−∆= +  

(3.35) 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos com as caracterizações 

realizadas: Difração de raios-X (DRX), Adsorção de nitrogênio para determinação da área 

superficial específica dos materiais preparados (caracterização textural - método de BET), 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV), Análise termogravimétrica (TG), Medida de 

acidez por temperatura programada de dessorção de amônia (TPD-NH3) e Espectrometria de 

absorção atômica. 

Os resultados dos testes catalíticos para os três materiais preparados também serão 

analisados nesta seção. 

 

4.1. Caracterização dos catalisadores 
 

4.1.1. Difração de raios-X (DRX) 
  

Os difratogramas de raios-X das amostras calcinadas SAPO-44, SAPO-34, 

NiSAPO-34 foram comparados com aquele existente na literatura,  padrão chabazita, e estão 

mostrados nas Figura 4.1A, Figura 4.1B, Figura 4.1C. 
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Figura 4.1A - Difratograma da amostra calcinada de SAPO-44. 
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Figura 4.1B - Difratograma da amostra calcinada de SAPO-34. 
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Figura 4.1C - Difratograma da amostra calcinada de NiSAPO-34. 
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A partir da análise dos difratogramas, é possível verificar que as amostras 

apresentaram um padrão de difração típico de uma estrutura tipo CHA, com diferenças nas 

intensidades dos picos. Observa-se também a presença de picos adicionais, indicando 

presença de fases contaminantes. São picos pertencentes à fase AFI (SAPO-5). Segundo 

INOUE et al. (1999) o surgimento da fase AFI é favorecido pelo decréscimo no pH do gel de 

partida. 

A presença do direcionador utilizado neste trabalho pode ter contribuído para a 

formação da mistura SAPO-34 e SAPO-5. Resultados  semelhantes foram encontrados por 

OROZCO et al. (2005) ao utilizarem o direcionador tetraetilamônio para a síntese de SAPO-

34, pelo mesmo processo. Os autores obtiveram uma mistura de SAPO-34 e SAPO-5, com 

uma maior proporção de SAPO-34 ao aumentar o tempo de cristalização. 

Para o SAPO-44 (Figura 4.1A), sintetizado nas mesmas condições do SAPO-34, 

verificam-se intensidades maiores dos picos característicos. É observada a presença de 

material amorfo representado pelo desvio da linha de base e a presença da fase contaminante, 

AFI (SAPO-5).  

Analisando o difratograma para a amostra SAPO-34 (Figura 4.1B) verifica-se uma 

baixa cristalinidade, observada pela pequena intensidade dos picos e linha de base desviada. 

Percebe-se claramente que a fase AFI (SAPO-5) está sendo iniciada no SAPO-34. A presença 

de picos com baixa intensidade pode ser ocasionada pela presença do direcionador que não foi 

eliminado na calcinação.  

Para o NiSAPO-34 (Figura 4.1C), a cristalinidade apresenta-se mais acentuada dentre 

os três catalisadores preparados, uma vez que os picos têm intensidade mais elevada. No 

entanto, verifica-se uma maior intensidade dos picos referentes à fase AFI para este material. 

Tal fato pode ser atribuído à diminuição do pH do gel reagente devido à presença do nitrato 

de níquel hidratado (sal ácido – Ni(NO3).6H20). O processo de incorporação de níquel na 

estrutura do SAPO-34 não ocasionou mudanças estruturais. Isto pode ser devido ao baixo teor 

de metal incorporado que foi insuficiente para promover distorção global na rede, o que 

também foi evidenciado por BENVINDO et al. (2006) no estudo da incorporação de 

pequenas quantidades de metais da primeira série de transição (Ni, Fe, Mn e Co) à estrutura 

do SAPO-34, por procedimentos diferentes. 

Para todas as amostras pode-se dizer que a temperatura de calcinação foi insuficiente 

para a total remoção do direcionador presente na estrutura dos catalisadores, uma vez que 

comparadas com os padrões, suas intensidades dos picos característicos se revelaram baixas. 

Por outro lado, um tempo de cristalização maior poderia aumentar a proporção de SAPO-34. 
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4.1.2. Caracterização textural – Método de BET 
 

A análise por BET com adsorção de N2 dos catalisadores preparados forneceram os 

resultados abaixo listados na Tabela 4.1. A capacidade de adsorção destes materiais é 

importante para a identificação da pureza e da porosidade dos mesmos. 

 

Tabela 4.1 - Resultados da caracterização textural dos catalisadores 

Catalisador Área de 
BET 

(m2/g) 

Diâmetro do poro 

(nm) 

Vol. de poros 
(cm3/g) 

Área sup. 
Externa (m2/g) 

SAPO-44 239,80 3,23 0,04 14,77 
SAPO-34 322,81 2,08 0,08 35,45 

NiSAPO-34 
(Si/Ni = 80) 

241,93 3,23 0,08 25,29 

  

Observando-se os dados da Tabela 4.1, é possível afirmar que os materiais apresentam 

características de mesoporosidade, uma vez que o diâmetro do poro está entre 1,5 e 5,0 nm 

(15 e 50 Å). Sabendo-se que o SAPO-34 e a fase contaminante SAPO-5 são peneiras 

moleculares microporosas a presença de mesoporos pode ser atribuída aos espaços intergrãos 

ou interpartículas devido ao material amorfo presente. 

Verifica-se ainda que a incorporação do níquel no SAPO-34 gerou uma diminuição da 

área superficial de BET e da área superficial externa, apesar deste catalisador ter apresentado 

maior cristalinidade observada pelo DRX. No entanto foi observado também que o catalisador 

NiSAPO-34 apresentou uma maior intensidade dos picos referentes à fase contaminante AFI, 

o que pode ter contribuído para obtenção de material com área superficial menor. Trabalhos 

existentes na literatura apontam valores de áreas BET maiores que as encontradas neste 

trabalho, com diâmetro de poros definidos na classe dos microporos e ausência de fase 

contaminante (AGUAYO et al., 2005; CAMPELO et al., 2000; AKOLEKAR et al., 1999; 

INUI & KANG,1997). 

O teor de silício, bastante elevado, certamente contribuiu para a formação de ilhas de 

silício (mecanismo SM3) o que pode também ter contribuído para a diminuição da área 

superficial BET. 
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4.1.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

As imagens das amostras de SAPO-44, SAPO-34 e NiSAPO-34, obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), são mostradas nas Figuras 4.2 a 4.4. 

 

Figura 4.2 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura da 
amostra SAPO-44. Ampliação 1000x 

 

Na Figura 4.2, observa-se que amostra SAPO-44 é formada por agregados de cristais 

pequenos, possuindo de 20 a 40 �m de tamanho. É possível observar a presença de pouco 

material amorfo, conforme detectado pela análise de difração de raios-X. 

 

Figura 4.3 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura da 
amostra SAPO-34. Ampliação 2700x 
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Analisando a Figura 4.3 (amostra SAPO-34), verifica-se a presença de camada 

hexagonal de cristais sobrepostos, com tamanho na faixa de 10-20 �m, próximos ao 

encontrado por outros autores (BENVINDO et al., 2006).  

 Observa-se também a presença de material amorfo e cristais ainda em formação o que 

está de acordo com os resultados encontrados por difração de raios-X. 

 Pela imagem da amostra NiSAPO-34, mostrada na Figura 4.4, observa-se a presença 

de bastonetes e partículas hexagonais com largura aproximada de 5 �m. 

 

 

Observa-se também uma diminuição significativa no tamanho das partículas após a 

incorporação do metal o que também foi observado por KANG (2000). O material apresenta 

pouca fase amorfa e cristais mais bem definidos. A partir da análise desta micrografia, pode-

se dizer que o NiSAPO-34 tem maior cristalinidade que o SAPO-34, confirmando o que foi 

observado através da análise por difração de raios-X.  

A presença de material amorfo nos catalisadores preparados pode ser justificada, pelo 

tempo estimado para a cristalização, que pode ter sido insuficiente para a completa 

cristalização, bem como pelas condições de síntese como agitação e temperatura.  

De acordo com WILSON & BARGER (1999), é possível preparar amostras com 

diferentes granulometrias a partir de variações na composição do gel e nas condições de 

síntese de catalisadores do tipo SAPO. 

 

 

 

Figura 4.4 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura da 
amostra NiSAPO-34.  Ampliação 2700x 
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4.1.4. Análise Termogravimétrica (TG) 
 

A Figura 4.5 mostra as curvas termogravimétricas para a amostra SAPO-34 e a Figura 

4.6 para a SAPO-44. 
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Figura 4.5 - Curvas termogravimétricas para o catalisador SAPO-34. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 4.5, a curva termogravimétrica para a amostra 

SAPO-34 consiste de duas perdas significativas de massa. A primeira ocorre em torno de 100 

°C e é atribuída à saída de água, o que corresponde a 4,8 % de perda em massa. A segunda 

perda de massa (7,4 %) ocorre em aproximadamente 450 °C e é devida à saída do 

direcionador que está preenchendo os poros da peneira molecular. 
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Figura 4.6 - Curvas termogravimétricas para o catalisador SAPO-44. 

 

Analisando a Figura 4.6 (SAPO-44) observam-se também duas perdas de massa bem 

definidas, sendo a primeira devido à saída de água, correspondendo a 3,3 % de perda em 

massa, e a segunda devido à decomposição do direcionador ocluído nos canais da estrutura, 

correspondente a 8,5 %.  

Para os dois catalisadores, SAPO-34 e SAPO-44 verifica-se ainda uma terceira perda 

mássica em torno de 700 °C. É muito provável que seja pela presença do direcionador na 

forma de cátion (TEA+) compensando carga negativa gerada com a incorporação do silício 

nos materiais preparados. 

 

4.1.5. Medidas de acidez 
 

As curvas de dessorção de amônia para os catalisadores sintetizados são mostradas na 

Figura 4.7.   
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Figura 4.7 - Comparação das medidas de acidez por TPD-NH3 para  
os catalisadores SAPO-44, SAPO-34 e NiSAPO-34. 

 

Foram obtidos perfis semelhantes para as amostras preparadas, sendo possível 

observar a existência de dois picos característicos em aproximadamente 240 ºC e 450ºC, que 

correspondem a sítios de diferentes forças ácidas, gerados possivelmente pela combinação dos 

mecanismos SM2 e SM3, para a incorporação do silício na rede do aluminofosfato. Conforme 

mostrado no Capítulo 2, no mecanismo SM2 um átomo de fósforo é substituído pelo átomo de 

silício, gerando uma carga negativa. No mecanismo SM3, dois átomos de silício substituem 

um átomo de fósforo e outro de alumínio, não gerando nenhum tipo de carga elétrica. Uma 

combinação dos mecanismos SM2 e SM3 gera domínios formados por átomos de silício (ilhas 

de silício) apresentando em suas bordas uma configuração Si(1Si3Al). Neste caso, estas 

bordas formam sítios ácidos mais fortes. 

A amostra SAPO-44 apresentou uma quantidade maior de sítios ácidos totais. Isto 

possivelmente foi devido a um valor mais elevado de silício incorporado via combinação dos 

mecanismos SM2 e SM3 em sua estrutura, representado pela intensidade do segundo pico. Tal 

fato está de acordo com os resultados encontrados nas análises de TG, uma vez que para o 

SAPO-44 houve uma maior perda de direcionador compensando carga na estrutura do 

catalisador, indicando uma acidez maior. 

Na SAPO-34, o teor de silício incorporado possivelmente foi menor, contribuindo com 

uma menor formação de sítios ácidos fortes. Esta suposição corrobora com os resultados 

encontrados para as análises termogravimétricas discutidas anteriormente, pois para esta 
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amostra houve uma menor perda de direcionador compensando carga na estrutura do 

catalisador. 

 O catalisador NiSAPO-34 apresentou um número total de sítios mais baixo entre os 

três catalisadores sintetizados. A acidez total para este catalisador diminuiu possivelmente 

porque o metal não ajudou a dispersar os átomos de silício na rede, portanto não gerando 

sítios ácidos de Brönsted. Ou seja, o metal facilitou a incorporação de silício via mecanismo 

SM3. A presença da fase contaminante, ou até mesmo do direcionador que não foi totalmente 

removido na etapa de calcinação, pode ter influenciado neste resultado de acidez. 

BENVINDO et al. (2006), estudaram a incorporação de metais de transição da 

primeira série, na estrutura do SAPO-34, cuja estrutura não apresentava fases contaminantes e 

a temperatura de calcinação foi suficiente para eliminar o direcionador. Os autores 

verificaram que as amostras contendo metais apresentavam um número total de sítios ácidos 

mais elevado. A acidez total, no entanto, aumentava em uma quantidade muito superior a 

quantidade de metal incorporada. Os autores concluíram que provavelmente o metal estava 

ajudando a dispersar os átomos de silício na rede, gerando sítios ácidos de Brönsted.  

 

4.1.6. Espectrometria de absorção atômica 
 

A quantidade de níquel final incorporada correspondente a 0,42% foi bastante 

satisfatória, uma vez que a quantidade requerida inicialmente foi de 0,43%. Isto evidenciou a 

eficiência da incorporação do metal na estrutura, através da troca com o alumínio.  

 

4.2. Avaliação da atividade catalítica 
 

O desempenho catalítico dos catalisadores testados para a conversão do DME foi 

realizado sob as mesmas condições de operação e analisado em termos de conversão de DME, 

seletividade total a olefinas C2
=-C3

= e razão molar C2
=:C3

=. 

Todos os testes foram realizados utilizando-se 0,050 g de catalisador, à temperatura de 

400ºC, vazão volumétrica de 0,0009 m3/h (� = 55,6 gcat.h/m3
dme) e alimentação com 

composição de 40 % de DME e 60 % de N2 em mol. 

Na Figura 4.8 pode-se verificar a variação das conversões de DME em função do 

tempo de operação. 
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Figura 4.8 - Variação da conversão de DME em função do 
tempo de operação. T = 400ºC, Q = 0,0009 m3/h (� = 55,6 
gcat.h/m3

dme), 40 mol% de DME e W = 0,050 g. 
  

O SAPO-44 apresentou um aumento na conversão em função do tempo. Este 

catalisador produziu um tipo de resíduo sólido amarelado, sugerindo a formação de 

hidrocarbonetos de maior massa molar, que por se depositarem no topo do reator em fase 

sólida não puderam ser analisados por cromatografia gasosa com detecção FID. Tal fato não 

foi observado para os outros dois catalisadores devendo-se provavelmente a sua maior acidez 

gerada pela presença de sítios ácidos fortes de Brönsted (segundo pico de dessorção de 

amônia na análise de TPD). 

 O SAPO-34 apresentou uma conversão inicial maior em relação aos outros 

catalisadores, aproximadamente 75%. No entanto, a sua desativação foi muito mais rápida 

possivelmente devido à sua maior acidez total constatada nas análises de TPD-NH3 para este 

material. De acordo com FOUGERIT et al. (1999) uma maior força dos sítios ativos pode 

propiciar uma maior taxa de reação de transferência de hidrogênio, levando à formação de 

compostos de maior massa molar. Os alcenos maiores que C4, que podem aparecer em traços, 

são transformados em metilbenzenos por ciclização e transferência de hidrogênios com a 

formação simultânea de alcanos C3-C4. Esses aromáticos podem ainda passar por alquilações 

com o DME ou serem transformados em coque. 

 O NiSAPO-34, apesar de ter apresentado baixa conversão provavelmente devido a sua 

mais baixa acidez, manteve sua atividade praticamente estável durante o período de operação, 

prolongando a vida útil do catalisador, estando de acordo com resultados encontrados na 

literatura (KANG, 2000). A presença de metais de transição na estrutura desses catalisadores 
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pode propiciar uma diminuição na acidez desses materiais, reduzindo a taxa de desativação, o 

que foi observado também em outros trabalhos (AGUAYO et al., 2005; DE CHEN et al., 

1999). 

Na Figura 4.9Figura 4. é mostrada a variação da seletividade com o tempo de operação 

para cada um dos catalisadores testados C2
=:C3

=. 
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Figura 4.9 - Variação da seletividade a olefinas C2

=-C3
= em 

função do tempo de reação. T = 400ºC, Q = 0,0009 m3/h (� = 
55,6 gcat.h/m3

dme), 40 mol% de DME e W = 0,050 g. 
 

Pode-se observar que inicialmente a seletividade a olefinas leves é maior para o 

SAPO-44. Por outro lado, essa seletividade diminuiu rapidamente e com 35 min de reação ela 

tornou-se igual à do SAPO-34, passando a ser menor do que para este último. Ao comparar-se 

com o gráfico obtido anteriormente, é possível dizer que esta seletividade diminui devido à 

formação de possíveis parafinas e também pela própria desativação do catalisador. Esta 

diminuição de seletividade para olefinas leves provavelmente está associada à presença de 

mesoporos que permitem a difusão de moléculas de maior massa molar.  

No que diz respeito ao NiSAPO-34, embora a presença de níquel tenha promovido 

uma maior estabilidade catalítica para o material, possivelmente sua quantidade incorporada 

não foi suficiente para elevar a seletividade para olefinas leves, devido a sua acidez tão baixa. 

Estudos realizados por VAN NIEKERK et al. (1996) com amostras de CoSAPO-34 e 

NiSAPO-34 revelaram que o efeito da redução de acidez nestes materiais pode ser 

responsável pela diminuição da seletividade para olefinas leves. 
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Na Figura 4.10, pode-se observar a variação da razão molar C2
=:C3

= em função do 

tempo de operação para os catalisadores estudados. 
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Figura 4.10. Variação da razão C2

=:C3
= em função do tempo 

de reação. T = 400ºC, Q = 0,0009 m3/h (� = 55,6 gcat.h/m3
dme), 

40 mol% de DME e W = 0,050 g. 
 

Os catalisadores SAPO-34 e SAPO-44 produzem olefinas leves com razão molar de 

eteno/propeno de aproximadamente 1, sendo que este valor variou pouco durante o tempo de 

operação. Para mudar este comportamento, faz-se a incorporação de metais na estrutura 

desses catalisadores. 

 Conforme pode ser observado da Figura 4.10, o NiSAPO-34 teve a sua razão molar 

C2
=:C3

= aumentada em função do tempo. A incorporação deste metal na estrutura do SAPO-

34 reduziu a força ácida a um nível apropriado para a produção principalmente de eteno. Tal 

comportamento qualitativo também foi observado por INUI (1990) que estudando SAPO-34 

com Ni incorporado em sua estrutura obteve seletividade para o eteno em torno de 90%, 

operando à temperatura de 450 °C e com 0,325 g de catalisador. 

 

4.3. Modelagem cinética 
 

 O ajuste para o modelo cinético simplificado proposto inicialmente está ilustrado nas 

Figuras 4.11 a 4.13. Em cada gráfico, correspondente a uma dada temperatura, a concentração 

do reagente (DME) é plotado em função do tempo de contato. Os pontos são os resultados 

experimentais utilizados para fazer o ajuste do modelo cinético, e as curvas foram obtidas pela 

solução da Equação 3.32, usando-se os parâmetros cinéticos calculados. 
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Figura 4.11. Concentração molar para o DME para diferentes 
valores de tempo de contato. T = 300 °C. Pontos, resultados 
experimentais. Linha, valores calculados com o modelo cinético. 
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Figura 4.12. Concentração molar para o DME para diferentes 
valores de tempo de contato. T = 350 °C. Pontos, resultados 
experimentais. Linha, valores calculados com o modelo 
cinético. 
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Figura 4.13. Concentração molar para o DME para diferentes 
valores de tempo de contato. T = 400 °C. Pontos, resultados 
experimentais. Linha, valores calculados com o modelo cinético. 

 

 A partir da análise dos ajustes acima, é possível dizer que o esquema cinético proposto 

inicialmente na Figura 3.4 é válido para os resultados encontrados.  

GAYUBO et al. (2000) estudaram a conversão do metanol a olefinas e propuseram um 

modelo cinético no qual os efeitos atenuantes da presença de água na alimentação foram 

considerados utilizando-se um modelo com adsorção de água. Neste trabalho não houve 

entrada de água no sistema, no entanto, pode-se dizer que há analogia com os efeitos 

adsortivos para o reagente. Desta forma, é possível dizer que o modelo adotado  

considerando-se a influência da adsorção do reagente também é válido. 

Os efeitos da reação sobre o reagente são quantificados pelos fatores de freqüência kAo 

e KAo, energia de ativação e calor de adsorção, que encontram-se listados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Valores de energia de ativação e calor de adsorção. 

E (kJ/mol) �H (kJ/mol) kAo (molDME/gcat.h) KAo (m3/mol) 

29,7 2,7 11,94 4,08 

  

 A Tabela 4.3 mostra os valores das constantes cinéticas e de equilíbrio de adsorção 

encontradas para cada temperatura, a partir das Equações 3.34 e 3.35. 

1
ln lnA Ao

E
k k

R T
−= +  

(3.34) 
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1
ln lnA Ao

H
K K

R T
−∆= +  

(3.35) 

 

Tabela 4.3 - Valores das constantes cinéticas e de equilíbrio de adsorção. 

Temperatura (°C) k (molDME/gcat.h) KA (m3/mol) 

300 0,025 2,14 
350 0,034 2,37 
400 0,064 2,59 



 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 No presente trabalho, foram preparados e caracterizados três catalisadores, peneiras 

moleculares do tipo silicoaluminofosfatos (SAPO-44, SAPO-34 e NiSAPO-34). Estes 

materiais tiveram suas atividades catalíticas comparadas para a conversão de DME a olefinas 

leves.  

 

Através dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 
- A partir dos procedimentos utilizados neste trabalho, foram obtidas amostras de SAPO-34 e 

SAPO-44 com cristalinidade e morfologia satisfatórias e a presença de SAPO-5; 

 

- Modificando-se o procedimento de síntese foi possível obter o catalisador NiSAPO-34 

apresentando uma razão teórica Si/Ni igual a 80; 

 

- A quantidade total de sítios ácidos dependia fortemente do teor de silício incorporado à rede 

cristalina das amostras de SAPO-34, SAPO44 e NiSAPO-34; 

 

- Sítios ácidos mais fortes foram observados para a amostra SAPO-44, responsáveis pela 

maior conversão apresentada por este material; 

 

- A incorporação de níquel à estrutura do SAPO-34 apresentou uma acidez total mais baixa, 

com distribuições de sítios ácidos semelhantes à da respectiva amostra de SAPO-34; 

 

Visando a utilização dos catalisadores preparados, prevendo-se a seletividade para olefinas 

leves, elevadas conversões iniciais e a rápida desativação destes materiais, estudos 

comparativos de atividade catalítica e estudos cinéticos conduziram às seguintes conclusões: 

 

- As avaliações da atividade catalítica tornam evidente a importância de se incorporar um 

metal (neste caso o Ni) à peneira molecular, tendo em vista a diminuição da taxa de 

desativação, fazendo com que a conversão permaneça praticamente constante durante toda a 

operação; 
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- A incorporação do níquel fez com que a quantidade de eteno produzida fosse quase o dobro 

da de propeno; isto permite ajustar os níveis de produção de acordo com a demanda; 

 

- Foi possível verificar que pequenas variações na estrutura do catalisador fazem com que 

apareçam outros produtos, que não puderam ser identificados, como foi no caso do SAPO-44; 

 

- Devido à rápida desativação dos catalisadores SAPO-44 e SAPO-34, a seletividade para 

eteno e propeno decresce rapidamente com o tempo de operação. 

 

- O modelo proposto para o consumo do reagente teve ajuste satisfatório, retratando de forma 

qualitativa e quantitativa o perfil de concentração do DME em função do tempo de contato 

para as três temperaturas estudadas, na faixa de vazões operada. 

  

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ciente da importância deste trabalho, sugere-se para a sua consolidação: 

 

- Preparar SAPO-34 e SAPO-44 e outros materiais variando o tempo de síntese e a 

temperatura de calcinação visando a síntese de materiais com maior cristalinidade, sem a 

presença de fases contaminantes; 

 

- Verificar a influência do direcionador na preparação de silicoaluminofosfatos; 

 

- Estudar mecanismos de incorporação de silício nas estruturas, através da técnica de NMR 

mais confiável para esta determinação; 

 

- Avaliar novos catalisadores com diferentes razões Si/Ni, com outros metais (Co, Ru) 

incorporados e catalisadores bimetálicos; 

 

- Realizar uma identificação completa dos produtos formados durante os testes catalíticos 

utilizando-se outro tipo de detector e coluna capilar; 

 

- Realizar estudos cinéticos mais completos, considerando-se a formação de produtos 

secundários tais como CO, CO2 e CH4 a temperaturas mais altas; 
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- Avaliar a capacidade de regeneração dos catalisadores estudados, tendo em vista sua 

reutilização em processos contínuos; 

 

- Avaliar a influência da água como forma de diminuir a desativação dos catalisadores; 

 

- Estudar a modelagem da formação de produtos, adotando modelos que considerem a taxa de 

desativação do catalisador, considerando etapas homogêneas e heterogêneas. 
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ANEXO 1 
 

Cromatograma de resultados obtido após 5 min de reação realizada com o catalisador 
SAPO-34. 

 

 Condições de operação 
Temperatura 673 K 
Vazão 15 mL/min 
Composição da mistura 40 mol% DME 

60 mol% N2 

 

 
Figura A.1 - Cromatograma de resultados. Catalisador SAPO-34, mcat = 0,05 g, tempo de 
operação = 5 min, T = 400 °C, Qo = 15mL/min. 
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ANEXO 2 
 

Resultados do estudo cinético 
 

Tabela A.1. Resultados de concentrações 

T = 300 °C Concentrações (mol/m3) 
  Qo = 15 mL/min Qo = 20 mL/min Qo = 25 mL/min 

Tempo (min) DME Eteno Propeno DME Eteno Propeno DME Eteno Propeno 
0 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 
5 1,406 0,019 0,031 1,571 0,003 0,005 1,687 0,001 0,002 
15 1,463 0,004 0,010 1,647 0,001 0,005 1,752 0,001 0,002 
25 1,557 0,004 0,007 1,687 0,001 0,006 1,730 0,001 0,002 
35 1,579 0,002 0,006 1,713 0,001 0,005 1,766 0,001 0,002 
45 1,589 0,001 0,005 1,744 0,001 0,005 1,843 0,000 0,002 
55 1,609 0,001 0,005 1,736 0,001 0,005 1,826 0,000 0,001 

          

T = 350 °C Concentrações (mol/m3) 
  Qo = 15 mL/min Qo = 20 mL/min Qo = 25 mL/min 

Tempo (min) DME Eteno Propeno DME Eteno Propeno DME Eteno Propeno 
0 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 
5 1,310 0,023 0,039 1,465 0,010 0,019 1,602 0,003 0,005 
15 1,364 0,007 0,012 1,606 0,004 0,009 1,640 0,002 0,004 
25 1,520 0,005 0,009 1,557 0,004 0,007 1,679 0,002 0,004 
35 1,488 0,003 0,008 1,587 0,003 0,006 1,690 0,002 0,004 
45 1,515 0,003 0,007 1,522 0,003 0,006 1,667 0,002 0,004 
55 1,523 0,002 0,006 1,545 0,003 0,005 1,690 0,002 0,004 

          

T = 400 °C Concentrações (mol/m3) 
  Qo = 15 mL/min Qo = 20 mL/min Qo = 25 mL/min 

Tempo (min) DME Eteno Propeno DME Eteno Propeno DME Eteno Propeno 
0 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 1,900 0,000 0,000 
5 0,851 0,174 0,227 1,069 0,089 0,116 1,187 0,046 0,055 
15 1,070 0,047 0,060 1,370 0,042 0,051 1,380 0,021 0,022 
25 1,141 0,032 0,038 1,457 0,029 0,033 1,480 0,015 0,013 
35 1,194 0,023 0,025 1,522 0,020 0,021 1,502 0,012 0,009 
45 1,262 0,016 0,016 1,551 0,016 0,014 1,536 0,010 0,007 
55 1,248 0,013 0,011 1,636 0,013 0,011 1,559 0,009 0,007 
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Figura A.2 - Ajuste linear para cálculo do fator de freqüência e energia de 
ativação. 
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Figura A.3 - Ajuste linear para cálculo do fator de freqüência e calor de 
adsorção. 

 


