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RESUMO 

 
A qualidade do ar e os conceitos de desenvolvimento sustentável têm influenciado 
as regulamentações de emissões veiculares. A Agência de Proteção Ambiental 
americana (EPA) anunciou novas legislações para reduzir o nível de enxofre na 
gasolina e no diesel, até o ano de 2006 e o Brasil tem evoluído com 
regulamentação similar. Hidrodessulfurização (HDS) usando catalisadores à base 
de NiMo e CoMo é o processo convencional utilizado atualmente. Recentemente 
novos catalisadores tem sido desenvolvidos para melhorar o processo HDS. No 
entanto, o processo HDS é caro para obtenção de combustíveis limpos, pois 
requer condições severas de reação, como elevadas temperaturas e pressões e 
consumo alto de Hidrogênio. Nessas condições, parte das olefinas e aromáticos 
contidos na gasolina são hidrogenados diminuindo o número de octanas. Novos 
processos de dessulfurização tem sido desenvolvidos e o processo de adsorção 
parece promissor para remover compostos de enxofre, presentes no diesel e na 
gasolina após o processo HDS. O processo de adsorção pode ser realizado á 
temperatura e pressão ambiente. Neste trabalho foi realizado um estudo da 
remoção de enxofre na mistura propanotiol/ciclo-hexeno utilizando adsorvente 
NiO/NaY preparado por troca iônica da zeólita NaY com solução de Ni(NO3)2. O 
adsorvente foi calcinado, empastilhado com adição de 5% de grafite e recalcinado 
em fluxo de ar. O material foi caracterizado por espectrofometria de absorção 
atômica (AA), difração de raios-X (DRX), medida de área superficial por adsorção 
de N2 (BET) e análise termogravimétrica (TGA). Resultados indicaram 
incorporação de 5,4% de Níquel na estrutura da zeólita Y com manutenção da 
cristalinidade. A adsorção do propanotiol em ciclo-hexeno foi avaliada através de 
estudo cinético em sistema de banho finito e de estudo dinâmico usando uma 
coluna de leito fixo em escala de laboratório, com variação de vazão (1,5, 3,0 e 
4,5 mL/min), utilizando o adsorvente NiO/NaY, a qual foi comparado com o 
adsorvente comercial Selexsorb. O teor de remoção de enxofre foi analisado por 
cromatografia gasosa. Os dados experimentais das isotermas de equilíbrio foram 
ajustados ao Modelo Langmuir-Freundlich de primeira ordem para o adsorvente 
NiO/NaY, com Keq=5,881x10-3 L/mg, Kad=4,08x10-2 L/mg.h e qm= 10,30 mg de S/g 
de adsorvente  no equílibrio. O adsorvente comercial Selexsorb apresentou 
Keq=1,010x10-3 L/mg, Kad=1,001x10-2 L/mg.h e qm=6,3 mg de enxofre/g de 
adsorvente. Os resultados do equilíbrio cinético evidenciaram capacidade de 
adsorção superior para NiO/NaY. Dados da dinâmica de adsorção do propanotiol 
em ciclo-hexeno para o adsorvente NiO/NaY foram ajustados segundo um modelo 
matemático que envolve efeitos de convecção, dispersão axial (Dax) e 
transferência de massa externa (KLs). A solução deste modelo foi realizada com 
aplicação do método de diferenças finitas. Os melhores resultados foram obtidos 
com vazão 1,5 mL/min sendo Dax=1,24x10-4 cm2/s e a KLs=2,45x10-6 s-1. O modelo 
matemático para leito fixo proposto representou adequadamente os dados 
experimentais. 
 
Palavras – Chaves: combustíveis; adsorção; zeólitas; enxofre. 
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ABSTRACT 

 
Air quality and sustainable development concepts have been influenced vehicle 
emission regulations. To reduce sulfur emissions, the U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) has announced new regulations to reduce the sulfur 
level in gasoline and diesel by 2006. Brazil has followed similar regulation for fuels 
gasoline and diesel. Hydrodesulphurization (HDS) using NiMo and CoMo based 
catalysts is the conventional industrial process being employed. Recently, some 
new catalyst have been developed to improve the HDS processes, called ultra-
deep desulphurization. However, the HDS process is expensive to obtain 
ultraclean fuels. It requires severe reaction conditions such as high temperature, 
high pressure and high hydrogen consumption. Under these conditions, part of the 
olefins and aromatics contained in gasoline are hydrogenated, decreasing the 
octane number. New processes has been developed for ultra-deep 
desulphurization. Among them, adsorptive desulphurization seems promising for 
certain applications to remove the refractory sulfur compounds present in the 
diesel and gasoline feedstock that comes from hydrodesulphurization process. 
Adsorption process can be accomplished at ambient temperature and pressure. In 
the present work, desulphurization in propanethiol /ciclo -hexane mixture was 
studied, using sorbents based on nickel/ Y-zeolite prepared from ions exchange of 
NaY with nickel nitrate solution. Sorbents were calcined, peletized with 5 wt% of 
graphite and recalcined in a flow of air. Sorbents were characterized by by atomic 
absorption spectroscopy (AAS), x-ray diffraction (XRD), specific surface area by 
nitrogen adsorption and thermo gravimetric analysis (TG). Results showed that 
nickel content was 5,4 wt % in zeolite and the crystallinity of the sorbent was 
unchanged. Adsorptive desulphurization in propanethiol / cycle-hexene mixture 
was carried through kinetic study in system of finite bath and dynamic study using 
a column of fixed bed in laboratory scale, with outflow variation (1.5, 3.0 and 4.5  
mL/min), using sorbent NiO/NaY, that was compared with the Selexsorb 
commercial sorbent. The content of sulphur removal was analyzed by gaseous 
chromatography. The experimental data of the isotherms had been adjusted with 
first-class the Langmuir-Freundlich Model for sorbent NiO/NaY, with Keq=5,881x10-3 
L/mg, Kad=4,08x10-2 L/mg.h and qm =10,30 mg of S/g of sorbent equilibrium. 
Selexsorb sorbent commercial presented Keq=1,010x10-3 L/mg, Kad=1,001x10-2 
L/mg.h and qm=6,3 mg of sulfur/g of adsorvente. The kine tic results had evidenced 
capacity superior adsorption for NiO/NaY. Data of the dynamics of adsorption of 
propanethiol in cycle-hexene for NiO/NaY had been adjusted as a mathematical 
model that involves effect of convection, axial dispersion (Dax) and transference of 
external mass (KLs). The solution of this model was carried through with application 
of the method of finite differences. The best resulted had been gotten with outflow 
1,5 mL/min being Dax =1,24x10-4 cm2/s and KLs =2,45x10-6 s-1. The mathematical 
model represented the experimental data adequately 
 
Key words: adsorption, fuel, sulfur , Y zeolite. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com os efeitos ambientais das emissões provocadas por 

motores que utilizam combustíveis fósseis teve início a partir da década de 70. 

Com a crescente demanda mundial por produtos do petróleo, grande atenção tem 

sido dada à transformação de frações pesadas e residuais de óleo para destilados 

médios. O processamento dos resíduos é de alta complexidade devido ao 

tamanho das moléculas, alto ponto de ebulição e presença de enxofre, nitrogênio 

e metais. Em muitas reservas, o petróleo é pesado e com alto teor de enxofre 

(EPA, 1999).  

No controle da qualidade dos derivados petroquímicos, o teor de enxofre 

nos combustíveis automotivos (gasolina e óleo diesel) é um parâmetro que vem 

recebendo cada vez mais importância, pois se constitui em fonte de poluição 

atmosférica contribuindo para a formação da chuva ácida, decorrente das 

emissões SO2/SO3, material particulado, etc, além de envenenar o conversor 

catalítico no tratamento da emissão de exaustão (STUNTZ & PLANTENGA, 

2002). 

Existe uma tendência mundial em regular a quantidade de enxofre nos 

combustíveis entre 10 e 50 ppm, que passará a vigorar até 2008, principalmente 

na América do Norte, Europa e Japão (SONG, 2003). No Brasil, o teor de enxofre 

presente na gasolina exigido pela legislação atual é limitado a 1000 ppm, devendo 

ser reduzido a 400 ppm até 2007 e a 50 ppm até 2009, conforme estudos da 

Agência Nacional de Petróleo – ANP (SZWARC, 2004). Neste caso, não só os 

compostos sulfurados tendem a diminuir com o processo de hidrodessulfurização 
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normalmente utilizado, mas também outras classes de compostos como olefinas, 

aromáticos e benzeno, a fim de proporcionar condições para a combustão mais 

completa, otimizando o aproveitamento energético do combustível e reduzindo 

seu consumo por quilômetro rodado. No entanto, a redução de olefinas também 

tem impacto adverso no combustível, pois reduz o seu índice de octanagem 

(MON/RON) (DAUZACKER & PALOMBO, 2003). 

As refinarias procuram cada vez mais reduzir a porcentagem de enxofre 

nos combustíveis, atendendo os limites ambientais para o referido elemento, bem 

como as normas a serem utilizadas para detecção e quantificação do mesmo. 

O principal processo para reduzir os teores de enxofre em frações 

hidrocarbônicas, na indústria de refino de petróleo, é o da hidrodessulfurização 

catalítica (HDS), alocado nos processos de hidrotratamento (HDT), que são em 

geral dispendiosos, pois utilizam catalisadores sofisticados de cobalto e 

molibdênio, elevadas temperaturas, pressão entre 20-60 atm com elevado 

consumo de hidrogênio (SONG & MA, 2003). É sem dúvida um processo eficaz 

para a redução de compostos de enxofre, embora se tenha comprovado que atua 

fundamentalmente sobre os tióis (mercaptanas) e sulfetos, mas é menos eficiente 

para a remoção de compostos tiofênicos (TAKAHASHI et al., 2002; LEITE, 2002). 

A adsorção é um processo promissor para algumas correntes de refino, 

com menor complexidade, que se baseia na seletividade dos adsorventes para 

capturar contaminantes organosulfurados como mercaptanas, tiofenos e 

benzotiofenos, que estão presentes nas correntes industriais, com interessantes 

resultados à temperatura e pressões ambientes, sem a necessidade de se utilizar 

hidrogênio. No entanto, a pesquisa do uso destes materiais diretamente no 

processo de remoção de compostos sulfurados ainda é um assunto de 
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investigação recente e vem merecendo grande interesse científico. Avanços 

significativos para o refino de petróleo ocorrerão caso haja êxito neste processo. 

O processo poderá complementar ou mesmo substituir o já existente 

hidrotratamento (BREYSSE et al, 2003). 

Considerando a necessidade de ampliar os estudos na área de remoção 

de compostos sulfurados presentes em misturas combustíveis, este trabalho tem 

por objetivo geral identificar propriedades de adsorção do adsorvente zeolítico 

NiO/NaY para aplicação no processo de adsorção de enxofre em um sistema 

contínuo a leito fixo utilizando uma mistura modelo propanotiol/ciclo -hexeno, onde 

o propanotiol representa o contaminante sulfurado e o ciclo-hexeno uma olefina. 

Como objetivos específicos pretende-se: preparar e caracterizar um adsorvente 

zeolítico contendo níquel através do processo de troca iônica, avaliar a eficiência 

do material adsorvente, buscando-se obter uma eficiente remoção de enxofre na 

mistura propanotiol/ciclo-hexeno; realizar estudo dinâmico da coluna de adsorção 

e modelagem do processo. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Neste capítulo será apresentado um estudo bibliográfico realizado sobre 

processos de remoção de compostos sulfurados, presentes nas frações 

hidrocarbônicas do petróleo, abordando a questão ambiental que trata dos 

problemas causados por estes compostos ao meio ambiente como também à 

saúde humana. Será feito breve estudo sobre a gasolina, uma descrição sobre 

as zeólitas, adsorventes zeolíticos e os princípios de adsorção e finalmente, uma 

revisão sobre alguns modelos de equilíbrio de adsorção. 

2.1 A Questão Ambiental 

A necessidade de reduzir a poluição atmosférica e obter emissões cada 

vez menos poluentes é hoje uma das principais preocupações da maioria dos 

países do mundo. Dentre os diversos poluentes atmosféricos, o dióxido de 

enxofre SO2 tem recebido atenção especial dos órgãos governamentais 

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

animais ou mesmo sobre a vegetação (DA SILVA, 2002).  

A queima de combustíveis fósseis tem aumentado a concentração dos 

óxidos de nitrogênio e enxofre na atmosfera, principalmente em áreas urbanas, 

até o ponto em que eles passam a afetar adversamente alguns componentes 

bióticos dos ecossistemas. Esses óxidos, ao contrário dos nitratos e sulfatos, 

são tóxicos em diferentes graus. O dióxido de enxofre é prejudicial à 

fotossíntese, além de interagir com o vapor d'água produzindo pequenas gotas 

de ácido sulfúrico que caem sobre a terra como uma chuva ácida. O fenômeno 
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da chuva ácida já não é mais um problema local das áreas urbanas. Seus 

impactos se fazem sentir até em áreas virgens e a solução deste problema 

passa pela eliminação do enxofre na composição dos combustíveis ou das 

emissões após a queima (FERREIRA, 2003). 

As emissões de gases como SOx provenientes dos veículos 

automotivos constituem uma das principais causas de contaminação ambiental. 

A presença de compostos de enxofre na gasolina é limitada, com o objetivo de 

evitar corrosão nas partes metálicas do motor e controlar as emissões de gases 

tóxicos durante a combustão, como, por exemplo, o dióxido de enxofre (SO2) 

(COORDINATING RESEARCH COUNCIL, 1993). 

Os automóveis emitem finas partículas, diretamente de suas exaustões 

e indiretamente através da transformação da emissão de SO2 em emissões de 

sulfetos. Vários processos de refino reduzem o nível de enxofre enquanto o 

petróleo é processado, mas concentrações significativas podem restar no final 

da mistura combustível.  Há estatísticas de que, no mundo inteiro, 14% das 

emissões globais de dióxido de carbono (CO2), 60% de monóxido de carbono 

(CO), hidrocarbonetos e chumbo, 30% de NOx, 20% de particulados são 

provenientes das descargas dos automóveis (SAGAR, 1995; BATES, 1995). 

As emissões de SO2 não permanecem mais restritas à indústria, pois a 

princípio, todos os motores de combustão fornecem também SO2, apesar de que 

em quantidades bem menores. O carvão contém de 0,3 a 6,5% de enxofre; 

particularmente a turfa é rica em enxofre. Petróleo e óleo combustível contêm 

enxofre em proporções variáveis, conforme a origem, de até 5,1%. Nas áreas 

urbanas a concentração média do SO2 no ar é da ordem de 0,2 a 0,3 ppm. Em 
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regiões industriais podem ocorrer valores extremos de 10 ppm (COORDINATING 

RESEARCH COUNCIL, 1993).  

A busca por novos combustíveis menos agressivos ao meio ambiente é 

uma preocupação mundial e há uma orientação para que sejam utilizadas fontes 

de energia menos poluidoras, devido as especificações cada vez mais rígidas 

(DAUZACKER et al., 2002). 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) reunido 

em 1997, definiu as especificações técnicas para os combustíveis automotivos, 

inclusive no que diz respeito ao teor de enxofre, mediante a Resolução de n° 

226 (DAUZACKER & PALOMBO, 2003). Técnicos do CONAMA, ANP, CETESB, 

PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores) e empresas do setor petroquímico, como a PETROBRAS, se 

reuniram em 2001, para elaborar um documento de planejamento da redução do 

teor de enxofre nos combustíveis automotivos no Brasil, e o limite tolerado é de 

1000 ppm até 2006 para gasolina, quando está prevista redução para 400 ppm 

até 2007 e para 50 ppm até 2009 (SZWARC, 2004; PROCONVE, 2004). 

2.2 O Petróleo 

O óleo cru é o petróleo proveniente dos poços, em seu estado natural ou 

na forma ainda não processada. Os óleos obtidos de diferentes reservatórios de 

petróleo possuem características diferentes. Alguns são pretos, densos, 

viscosos, liberando pouco ou nenhum gás, enquanto que outros são castanhos 

ou bastante claros, com baixa viscosidade e densidade liberando quantidade 

apreciável de gás. Outros reservatórios, ainda, podem produzir somente gás. 
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Entretanto, todos eles produzem análises elementares semelhantes às dadas na 

Tabela 2.1 (THOMAS, 2001). 

    TABELA 2.1  Análise elementar do óleo cru típico 

Constituintes % em peso 

Hidrogênio 11 – 14% 

Carbono 83 – 87% 

Enxofre 0,06 – 8% 

Nitrogênio 0,11 – 1,7% 

Oxigênio 0,1 – 2% 

Metais até 0,3% 

  Fonte: THOMAS, 2001. 

A alta porcentagem de carbono e hidrogênio existente no petróleo 

mostra que seus principais constituintes são os hidrocarbonetos. Os outros 

constituintes aparecem sob a forma de compostos orgânicos que contêm outros 

elementos, sendo os mais comuns o nitrogênio, o enxofre e o oxigênio. Metais 

também podem ocorrer, como sais de ácidos orgânicos.  

O petróleo é constituído, basicamente, por uma mistura de centenas de 

compostos químicos orgânicos (hidrocarbonetos) e separá-los em componentes 

puros ou misturas de composição conhecida é praticamente impossível. 

Normalmente é separado em frações, de acordo com a faixa de ebulição dos 

compostos. A Tabela 2.2 mostra as frações típicas que são obtidas do petróleo 

(THOMAS, 2001). 
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TABELA 2.2 Frações típicas do petróleo 

Fração 
Temperatura de 

ebulição (ºC) 

Composição 

aproximada 
Usos 

Gás residual Até 40 C1 – C2 Gás combustível 

 
Gás liquefeito de 

petróleo – GLP 
Até 40 C3 – C4 

Gás combustível 

engarrafado, uso 

doméstico e industrial 

Gasolina 40 – 175 C5 – C10 
Combustível de 

automóveis, solvente 

Querosene 175 – 235 C11 – C12 
Iluminação, combustível 

de avião e jato 

Gasóleo leve 235 – 305 C13 – C17 Diesel, fornos 

Gasóleo pesado 305 – 400 C18 – C25 
Combustível, matéria-

prima p/ lubrificantes 

Lubrificantes 400 – 510 C26 – C38 Óleos lubrificantes 

Resíduo Acima de 510 C38 
Asfalto, piche, 

impermeabilizantes 

Fonte: THOMAS, 2001. 
 

2.2.1 Processos de Refino 

 

Diversos processos são empregados no refino do petróleo. Alguns são 

extremamente complexos e constantemente, pesquisadores estão 

desenvolvendo novos métodos de refino mais eficazes, para obtenção de 

produtos de alto valor agregado. Os processos são selecionados de acordo com 

os produtos que serão manufaturados e o mercado que a refinaria visa a 

abastecer. O refino começa com o fracionamento do petróleo em diferentes 

partes. Isto é efetuado na maioria das vezes, por destilação. As frações 
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resultantes incluem gasolina, querosene, gasóleo, lubrificantes e outras 

substâncias, conforme citado anteriormente. A maior parte das frações é tratada 

posteriormente e convertida em produtos comercializáveis para uso combustível, 

lubrificação, materiais para pavimentar estradas, solvente de tintas, 

revestimentos e vários compostos químicos (KIRK & OTHMER, 1994b).  

Um processo denominado “cracking” ou craqueamento é utilizado para 

quebrar compostos químicos muito grandes em substâncias menores. Os 

processos que normalmente são incluídos nas refinarias modernas são: 

destilação, cracking, polimerização, alquilação, hidrodessulfurização, 

desidratação e hidrogenação (LARIVE, 2000).  

O processo de hidrodessulfurização será discutido pela sua importância 

na compreensão do tema abordado neste trabalho. 

2.2.1.1 Processos de Hidrodessulfurização (HDS/HDT) 

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

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

também causadores de corrosão, venenos para catalisadores metálicos, como 

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

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

reforma a vapor, visando à produção de gás de síntese (CO e H2) (FARO 

JÚNIOR, 1994). 

De um modo geral, quanto mais pesada a carga, maior é a 

concentração, complexidade e refratariedade dos compostos a serem 

removidos, aumentando assim, proporcionalmente, a severidade das condições 

de operação. 
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A hidrossussulfurização (HDS) é o processo mais utilizado nas indústrias 

de petróleo para remover, com eficiência, impurezas indesejáveis em frações 

hidrocarbônicas (compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, olefinas, 

metálicos, etc), que possuem baixo ponto de ebulição, através de reações com o 

hidrogênio (SPEIGHT, 1988).  

Para frações do petróleo com alto ponto de ebulição os compostos 

organossulfurados presentes possuem predominantemente anéis tiofênicos. 

Estes compostos incluem tiofenos, benzotiofenos, dibenzotiofenos e seus 

derivados alquilados (Tabela 2.3), mais difíceis de serem removidos por HDS 

(SHOREY,1999).  

 

TABELA 2.3  Estrutura química dos compostos organossulfurados típicos    

encontrados nas frações do petróleo 

Tipo de Composto   

  Organossulfurado 

Estrutura Química 

Mercaptanas R-S-H 

Sulfetos R1-S-R2 

Dissulfetos R1-S-S-R2 

Tiofeno 
 

Benzotiofeno 
 

Dibenzotiofeno 

 

Fonte: SHOREY, 1999. 
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O processo HDS enquadra-se nos processos de hidrotratamento (HDT), 

que se destinam a uma de duas finalidades principais: 

Ø Enquadramento de produtos em especificações de consumo; 

Ø Pré-tratamento de cargas para uso em outros processos catalíticos. 

Nas refinarias, os principais responsáveis pelo enquadramento da maior 

parte dos combustíveis em especificações para consumo são os processos de 

hidrotratamento (HDT). 

Quando se precisa de uma dessulfurização mais eficiente das frações 

do petróleo aumenta-se a severidade das condições da hidrodessulfurização. 

Infelizmente, quanto mais severas são as condições do processo, não somente 

ocorrerá um mais alto nível de dessulfurização, mas também ocorrerão reações 

indesejáveis. Quando a gasolina de FCC - Fluid Catalitic Cracking - é 

dessulfurizada numa pressão mais alta, muitas olefinas e aromáticos são 

saturados e a octanagem é reduzida. Numa temperatura mais elevada haverá 

formação de coque e conseqüente desativação catalítica. Portanto, é importante 

notar que na prática, a severidade das condições de operação é limitada na 

unidade de hidrodessulfurização (SHOREY, 1999). 

A nafta é a fração do petróleo com faixa de ebulição de 20–200 ºC. Ela 

engloba a gasolina e serve como matéria-prima para a indústria petroquímica na 

produção de aromáticos, via reforma catalítica sobre catalisadores de platina, e 

de olefinas, via craqueamento térmico. A gasolina da nafta obtida pelo processo 

de destilação direta não tem geralmente octanagem suficiente para consumo 

direto e esta propriedade pode ser melhorada através da reforma catalítica, para 

aumentar o conteúdo de hidrocarbonetos aromáticos e ramificados. A principal 

finalidade da hidrodessulfurização de naftas de destilação direta é a remoção de 
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enxofre, como pré-tratamento de cargas para a reforma catalítica. Em seguida 

são removidos traços de compostos nitrogenados básicos e metálicos, como os 

de arsênio, que também são venenos para os catalisadores da reforma catalítica 

(FARO JÚNIOR, 1994).  

O HDS de uma nafta para a reforma catalítica requer pressões da ordem 

de 5-8 bar e temperaturas na faixa de 300-360 ºC. As condições empregadas 

neste processo são severas e conferem um alto custo ao mesmo devido ao 

elevado consumo de gás hidrogênio e uso de catalisadores caros (FARO 

JUNIOR, 1994).  

O desafio para a dessulfurização profunda da nafta é a conversão 

seletiva de compostos de enxofre sem a saturação dos compostos olefínicos a 

qual compromete a octanagem e eleva o consumo de hidrogênio (DAUZACKER 

& PALOMBO, 2003; SZWARC, 2004).  

A eficiência da hidrodessulfurização poderia ser aumentada pelo 

emprego de novos tipos de catalisadores ou pelo desenvolvimento de um 

avançado projeto de reator, porém para reduzir o conteúdo de enxofre na 

hidrodessulfurização obedecendo aos novos regulamentos, o tamanho de reator 

precisaria ser aumentado por fatores de 5 a 15 (YANG, 2003).  

Catalisadores à base de sulfetos são quase exclusivamente 

empregados, desde o início de sua aplicação industrial em larga escala na 

década de 50, até os dias de hoje. O suporte mais empregado é a γ-alumina e 

freqüentemente são adicionados promotores visando melhorar o desempenho 

dos catalisadores, sendo mais comuns a sílica e o fósforo (FARO JÚNIOR, 

1994). 
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A eficiência e viabilidade de utilização do processo de HDS têm sido 

comprometidas com as especificações mais rigorosas atuais e futuras das 

regulamentações dos combustíveis de transportes, elevando o custo do 

processo.  

Para a indústria do refino no Brasil, onde os horizontes apontam para o 

processamento de petróleos mais pesados e com um teor cada vez mais 

elevado de compostos refratários, a operação das unidades instaladas exige 

condições mais severas de temperatura, pressão e consumo de hidrogênio para 

alcançar os níveis desejados de contaminantes no produto final (KIRK & 

OTHMER, 1994b). 

O cumprimento das especificações ambientais e a necessidade 

econômica de processar crus pesados mantendo a competitividade são desafios 

que enfrenta a indústria de refino de petróleo e que condicionam a melhoria da 

qualidade dos combustíveis para transporte. Nesta direção um dos objetivos é 

reduzir o máximo possível à emissão de SOx dos veículos (HERNÁNDEZ-

MALDONADO & YANG,2003; LEITE,2002). 

Os melhores resultados para a dessulfurização das frações do petróleo 

talvez sejam atingidos pela combinação de processos e não a substituição 

completa de um por outro. Por conseguinte, o desenvolvimento de um novo 

processo de dessulfurização para combustíveis de hidrocarbonetos líquidos se 

torna um dos principais desafios das refinarias (PETROBRAS, 2003b).   

2.3 A Gasolina 

A gasolina é produzida a partir da mistura de diversas frações de 

hidrocarbonetos derivados do petróleo, obtidos por vários processos de refino. 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 
                                                                                                                                                                                                                   
 

_______________________________________________________________________ 
SANTOS, J.H.L. Remoção de Enxofre na Mistura Propanotiol/Ciclo-Hexeno  em Sistema Contínuo a Leito 
Fixo Utilizando Adsorvente NiO/NaY 

14 

 Em função das características do petróleo e do esquema de refino de 

cada refinaria é possível escolher as alternativas mais convenientes e 

econômicas para adequação da produção às exigências da especificação. 

As propriedades da gasolina dependem basicamente: 

Ø das características físico-químicas do petróleo processado; 

Ø dos processos de refino e das respectivas condições operacionais 

praticadas; 

Ø das proporções utilizadas de cada fração na formulação da mistura; 

Ø da necessidade de otimizar a produção global da refinaria para atender as 

demandas dos diversos produtos; 

Ø dos aditivos antioxidantes, anti-detonantes, detergentes, melhoradores de 

lubricidade, etc.  

A gasolina é uma mistura bastante complexa, com mais de uma centena 

de diferentes hidrocarbonetos (a maioria é saturada - somente com ligações 

simples - e contém de 4 a 12 átomos de carbono por molécula) líquidos 

inflamáveis e voláteis, derivados do petróleo cuja faixa de ebulição é de 50 a  

200 ºC, utilizada como combustível em motores de combustão interna com 

ignição por centelha (PETROBRAS, 2003a). 

Originalmente, a gasolina era um produto colateral e indesejado (que era 

toda desprezada) da indústria de refinamento de petróleo, que estava 

interessada principalmente no querosene. Com o advento dos motores de 

combustão, a gasolina tornou-se a melhor opção como combustível, devido a 

algumas de suas características: alta energia de combustão, alta volatilidade e 

sua compressibilidade (PETROBRAS, 2003a).  
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2.3.1 Classificação da Gasolina 

A classificação das gasolinas é baseada em duas características 

principais: o poder antidetonante e a utilização de aditivos.  

A característica antidetonante de uma gasolina, isto é, sua 

compressibilidade, que indica se a mistura combustível (gasolina+ar) não está 

explodindo muito rapidamente (antes do pistão chegar ao fundo do cilindro) é 

expressa em termos de "número de octanagem do motor–MON”. Este número 

refere-se, na verdade, à quantidade relativa do composto iso-octano, que é, 

dentre os compostos presentes na gasolina, o que apresenta a maior 

compressibilidade e, também, um dos menores Flash-points (temperatura na 

qual o líquido já liberou vapor suficiente para formar uma mistura inflamável com 

o ar): apenas 2,2 ºC. Uma gasolina com octanagem 92, por exemplo, indica que 

em cada 100 mL de gasolina, 92 são de iso-octano. É possível, entretanto, se 

aumentar o número de octanagem pela adição de aditivos (ANP, 2004). 

Já a classificação em função dos aditivos surgiu por conta da adição do 

chumbo tetraetila (CTE) para aumentar o poder antidetonante. Os aditivos foram 

produzidos com o objetivo de ser capaz de retardar a combustão da mistura, e 

ainda, as gasolinas podem receber compostos adicionais para prevenir a 

formação de depósitos de sujeira no motor (moléculas detergentes), para evitar 

o congelamento no carburador, em dias frios (anticongelantes) e para reduzir a 

oxidação da gasolina e do motor (antioxidantes). Os efeitos nocivos do CTE, 

altamente tóxico e cancerígeno, levaram à sua eliminação. Outros aditivos, 

ainda usados, controlam a formação de depósitos, para manter os motores 
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limpos por mais tempo, reduzindo o consumo e as emissões de poluentes 

(PETROBRAS, 2003b).  

No Brasil, encontram-se disponíveis três tipos de gasolina: Gasolina 

Comum ou Regular, Gasolina Regular Aditivada e Gasolina Premium. As 

características da gasolina para automóveis são controladas pela Agência 

Nacional do Petróleo, em especial sua volatilidade e teor de enxofre. 

2.3.2 Especificações Técnicas 

A faixa de ebulição da gasolina utilizada em automóveis varia de 30 a 

200 ºC; nos aviões, a gasolina contêm componentes menos voláteis, pois a 

pressão atmosférica nas alturas é menor e, portanto, a temperatura de ebulição 

também diminui. A densidade da gasolina é de 0,72 g/mL (PETROBRAS,2003a). 

Além da octanagem, outros fatores devem ser considerados para a 

produção de uma gasolina de qualidade elevada, como, por exemplo, a sua 

volatilidade, a sua estabilidade e a sua corrosividade, de forma a garantir o 

funcionamento adequado dos motores. Os limites de emissão e a metodologia 

de ensaio adotada, no Brasil, para os motores do ciclo Otto, tiveram por base a 

legislação americana, enquanto o padrão de emissões para os motores do ciclo 

Diesel seguiu a tendência européia (PETROBRAS, 2003a). 

Inicialmente, o principal objetivo da especificação da gasolina era o de 

proporcionar o bom desempenho e durabilidade do motor. Ultimamente, já foram 

introduzidos limites para as emissões de vários compostos específicos, visando 

reduzir as emissões veiculares, conforme ilustrado na Tabela 2.4. Esses são 

apenas os limites estabelecidos para as emissões gasosas de alguns 
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compostos, e fazem parte de um conjunto maior de restrições, que o conjunto 

motor-combustível deve atender. 

TABELA 2.4 Limites de emissões para carros leves à gasolina  

Emissão do Escapamento 

CO HC NOx Aldeídos CO Marcha 
Lenta 

Emissão 

Evaporativa Ano 

g/Km g/Km g/Km g/Km g/Km g/teste 

1988 24,0 2,1 2,1 --- 3,0 --- 

1990 24,0 2,1 2,0 --- 3,0 6,0 

1992 12,0 1,2 1,4 0,2 2,5 6,0 

1997 2,0 0,3 0,6 0,03 0,5 6,0 

2007 2,0 0,16 0,25 0,03 0,5 --- 

Fonte: DAUZACKER & PALOMBO, 2003.  

As especificações da gasolina são bastante restritivas nos países 

desenvolvidos, embora haja alguma variação nos limites das propriedades, 

conforme ilustrado na Tabela 2.5. 

TABELA 2.5 Especificações da gasolina em alguns países desenvolvidos 
 

Valor Máximo (ano de vigência) 
Países 

Enxofre (ppm) 
Olefinas 

(% volume) 
Benzeno 

(% volume) 
Aromáticos 
(% volume) 

U.S.A 30 (2006) --- 1 (2005) 30 (2005) 

Canadá 
80 (2005) 

15 (2007) 
--- 1 (1999) --- 

União Européia 
50 (2005) 

10 (2009) 
18 (2005) 1 (2005) 35 (2005) 

Japão 
30-50 (2005) 

10 (2008) 
33 (2005) 1 (1999) 25-47 (2005) 

Austrália 30 (2008) 18 (2005) 1 (2006) 41 (2005) 

Fonte: DAUZACKER & PALOMBO, 2003.  
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A gasolina brasileira se destaca pela elevada participação de oxigenado, 

especificamente etanol, que atualmente participa com 25%, em volume, do 

produto final. Esse valor é significativamente maior que o normalmente utilizado 

nos EUA, onde a gasolina oxigenada tem como limite 2,7% em massa de 

oxigênio, e que equivaleria a aproximadamente 8% de etanol. A evolução nas 

especificações da gasolina restringe cada vez mais a utilização de: 

I. compostos químicos, como o benzeno; 

II. famílias de compostos como as olefinas e aromáticos; 

III.  faixas de destilação mais amplas, limitando os compostos mais 

pesados (PFE-  ponto final de ebulição) e os muito leves (PVR – 

pressão relativa de vapor, PIE-ponto inicial de ebulição e emissões 

evaporativas); 

IV. compostos com baixa octanagem; 

V. frações com baixa estabilidade à estocagem e transferência 

(compostos instáveis e reativos que degradam o produto). 

Embora diversas propriedades da gasolina estejam se tornando mais 

restritivas, a concentração de enxofre é a que já recebeu maior atenção e vem 

sendo reduzida radicalmente, conforme ilustrado na Figura 2.1. 
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FIGURA 2.1  Evolução da especificação de algumas propriedades 

                    da gasolina brasileira (DAUZACKER & PALOMBO, 2003).  

 
Algumas propriedades, tais como a concentração de olefinas, 

aromáticos e benzeno, só foram introduzidas a partir de 1999. Observa-se, na 

Figura 2.1 que a concentração de enxofre praticada em 2001 corresponde a 

50% daquela tolerada em 1994, e que em 2009 o valor especificado 

corresponderá a apenas 2,5% daquele tolerado em 1994. Essa restrição tão 

drástica na concentração de enxofre exigirá modificações no esquema de 

produção com a introdução de processos de tratamento específicos para esse 

fim (DAUZACKER & PALOMBO, 2003).  

O teor de enxofre na gasolina no Brasil, atualmente limitado a 1000 ppm, 

deve ser reduzido a 400 ppm até 2007 e a 50 ppm até 2009, conforme estudos 

da ANP (DAUZACKER & PALOMBO, 2003; SZWARC, 2004). 
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2.3.3  Processos Utilizados para Remoção do Enxofre na Gasolina 

Grande parte do enxofre existente na gasolina (90 a 95%) é proveniente 

do processo de FCC (chegando a compor 36% do “blend” final nos EUA). É 

possível remover quase todo esse enxofre tratando a gasolina do FCC 

(SHOREY et al., 1999). 

Atualmente, dispõe-se de diversas técnicas para a redução do enxofre 

na gasolina do FCC como o fracionamento das naftas do FCC, hidrotratamento, 

tratamento cáustico ou a combinação de pré-fracionamento e hidrotratamento 

destinadas a reduzir os compostos de enxofre da gasolina do FCC. Cada uma 

das técnicas tem suas vantagens e desvantagens, dependendo da sua 

aplicação particular. 

Ao reduzir a faixa de temperatura das frações da gasolina do FCC na 

destilação, reduz-se também o teor de enxofre. Contudo, na maioria dos casos, 

o fracionamento sozinho não pode adequadamente reduzir o teor de enxofre da 

gasolina. Como desvantagem ainda, pode-se citar que a fração mais pesada 

possui a maior octanagem, diminuindo a qualidade dos destilados mais leves. 

Com isso, diminui-se também o volume total no “pool” da gasolina (IRVINE, 

1999). 

O hidrotratamento da gasolina do FCC é mais viável economicamente 

que o hidrotratamento da alimentação, mas tem efeitos indesejáveis. As 

condições operacionais necessárias para reduzir o enxofre resultam em 

saturação de olefinas, perda da octanagem, perda dos rendimentos da produção 

e aumento do consumo de hidrogênio. 
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A extração cáustica pode remover mercaptanas em frações leves, mas é 

ineficiente para mercaptanas com alto número de carbono ou outros tipos de 

compostos sulfurados que predominam na gasolina do FCC. Em termos 

ambientais, os resíduos gerados por este processo são difíceis de ser tratados 

(IRVINE, 1999). 

A combinação de pré-fracionamento e hidrotratamento envolvem a 

separação da gasolina do FCC em duas frações. Uma leve que contém menos 

enxofre e mais olefinas e uma outra mais pesada que contém a maior parte do 

enxofre. Essas duas frações são tratadas separadamente e as condições 

operacionais são ajustadas para minimizar a saturação de olefinas e a perda da 

octanagem, mas também para reduzir o enxofre. Esta é uma alternativa cara 

devido à duplicação de equipamentos para o tratamento das duas frações e ao 

custo energético extra, necessário para o fracionamento (IRVINE, 1999). 

O processo de adsorção surge como alternativa econômica e eficiente 

para complementar o processo do hidrotratamento do FCC, com a vantagem de 

não comprometer a octanagem da gasolina e poder realmente conferir níveis 

muito baixos de enxofre, conforme será exigido dentro de poucos anos.  

Existe um processo para a remoção de enxofre por adsorção que foi 

patenteado em março de 1998 por Robert L. Irvine nos EUA. O processo é 

conhecido como o processo Irvad. Este processo trata corrente líquida 

hidrocarbônica, incluindo a gasolina do FCC e a nafta de coqueamento, 

contendo relativos altos níveis de heteroátomos indesejáveis, especialmente 

nitrogênio, enxofre e oxigênio. O processo utiliza um adsorvente sólido que é 

colocado em contato com o líquido hidrocarbônico, à temperatura ambiente, em 

contracorrente em um leito fluidizado (IRVINE, 1999). 
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O adsorvente é à base de alumina, termicamente regenerável e possui 

promotores inorgânicos para aumentar a sua capacidade de adsorção em 

relação aos contaminantes polares e polarizáveis. O projeto básico trata uma 

alimentação de 23.000 barris de petróleo por dia de gasolina de FCC contendo 

37 ppm em peso de nitrogênio e 1.276 ppm em peso de enxofre com um 

adsorvente comercial denominado de SAS-1, produzindo um produto tratado 

com menos de 100 ppm em peso de enxofre e menos de 0,3 ppm em peso de 

nitrogênio (IRVINE, 1999).  

2.4 Adsorção 

Novas tecnologias de dessulfurização por adsorção trabalham de 

maneira mais eficaz que tecnologias de dessulfurização por hidrotratamento. 

Estas tecnologias usam o processo de adsorção, em vez de hidrotratamento, 

como a metodologia principal para a remoção de enxofre de gasolina (BABICH & 

MOULIJN, 2002). 

A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo sólido-

fluido, na qual se explora a capacidade de certos sólidos concentrarem em sua 

superfície determinadas espécies presentes em soluções líquidas ou gasosas, o 

que permite separá-las dos demais componentes dessas soluções. Este 

processo é realizado até que o equilíbrio seja estabelecido entre a quantidade 

da espécie em solução e do adsorvente. Do contrário, ou seja, a transferência 

de massa do sólido para o liquido, tem-se a dessorção (KNAEBEL, 1995). 

 

Os adsorventes sólidos são substâncias cuja superfície permite uma 

combinação seletiva com o soluto. Podem ser classificados como naturais, 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 
                                                                                                                                                                                                                   
 

_______________________________________________________________________ 
SANTOS, J.H.L. Remoção de Enxofre na Mistura Propanotiol/Ciclo-Hexeno  em Sistema Contínuo a Leito 
Fixo Utilizando Adsorvente NiO/NaY 

23 

sintéticos orgânicos ou inorgânicos, amorfos ou cristalinos, porosos ou não 

porosos. Para ser comercialmente importante, um adsorvente deve reunir, além 

de baixo custo e de uma elevada capacidade de adsorção, uma série de outras 

características favoráveis, tais como seletividade, resistência mecânica, 

estabilidade térmica, inércia química e reprodutibilidade (KNAEBEL, 1995). 

Quando a união entre o sólido adsorvente e o adsorbato (espécie 

adsorvida) envolve apenas forças de van der Waals, não havendo alteração 

química das moléculas adsorvidas, o calor de adsorção é pequeno e o processo 

é chamado de fisissorção ou adsorção física. Trata-se de um processo rápido, 

sempre reversível, por decorrer da ação de forças de atração fracas entre o 

adsorvente e as moléculas adsorvidas. Por outro lado, podem estabelecer-se 

ligações químicas com centros ativos da superfície do adsorvente, e a adsorção 

apresentar características de uma reação química. Este tipo de processo 

chama-se quimissorção ou adsorção química. No primeiro caso podem formar-

se camadas moleculares sobrepostas (adsorção em multicamadas), enquanto 

que na adsorção química forma-se uma única camada molecular adsorvida, pois 

este processo é fortemente dependente do tipo de sítio ativo na superfície do 

adsorvente (monocamada) (DUARTE, 2001). 

A Tabela 2.6 mostra um resumo das diferentes características da 

adsorção física e da adsorção química. 
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TABELA 2.6 Parâmetros de adsorção física e adsorção química  
 

Parâmetros Adsorção Física Adsorção Química 

Calor de adsorção 

Baixo, < 2 ou 3 vezes  o  

calor latente de  

evaporação (-?H) 

 

Alto, > 2 ou 3 vezes o calor 

latente de evaporação 

(?Hads = ?Hreação) 

Especificidade Não específica Altamente específica 

Natureza da fase 

adsorvida 

Monocamada ou multicamada 

sem dissociação das 

espécies adsorvidas 

Monocamada pode 

envolver somente 

dissociação 

Faixa de temperatura 
Somente significante a 

temperaturas relativamente 

baixas 

Possível sobre uma ampla 

faixa temperatura 

Forças de adsorção 

Sem transferência de 

elétrons, embora a 

polarização do adsorbato 

possa ocorrer 

Transferência de elétron 

conduz a formação de 

ligação entre adsorbato e a 

superfície 

Fonte: CAVALCANTI JR, 1998. 

 

O processo de adsorção pode utilizar um leito ou coluna de partículas 

granulares porosas ou permeáveis para a remoção seletiva de um componente, 

de uma alimentação gasosa ou líquida. O leito pode ser fixo ou fluidizado. A 

composição da alimentação e a vazão podem ser constantes ou variáveis 

(KNAEBEL, 1995). 

A utilização da adsorção com aplicação prática de suas propriedades 

para separação em grande escala, e purificação de materiais dos processos 

industriais é relativamente recente, e vem mostrando vantagens como um 
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processo alternativo tanto do ponto de vista de custos como de seletividade para 

diversos processos, no caso, tratamento e purificação de emissões poluentes 

gasosas (KNAEBEL, 1995).  

A adsorção seletiva dos compostos de enxofre contidos em 

combustíveis vem sendo estudada mundialmente. Estudos recentes têm 

mostrado que adsorventes através da complexação π conseguem capturar 

seletivamente compostos de enxofre mesmo quando em presença de 

hidrocarbonetos de propriedades eletrônicas semelhantes. Tais adsorventes 

(quais) são metais de transição suportados em zeólitas (HERNÁNDEZ-

MALDONADO & YANG, 2003).   

KING et al, (2000) estudaram a capacidade de adsorção da zeólita ZSM-

5 em sistema de leito fixo com tiofeno, metil e dimetiltiofeno na presença de 

tolueno e p-xileno. Resultados mostraram que tiofeno foi mais adsorvido. 

Justificaram tal comportamento pelo fato de que as dimensões dos poros da 

ZSM-5, entre 5,2 e 5,6 Å, dificultaram a adsorção de compostos orgânicos 

sulfurados com mais de um anel aromático. 

PINTO et al. (2000) desenvolveram tecnologia para a remoção de 

compostos aromáticos e sulfurados, presentes na nafta de destilação direta, por 

adsorção. Para um ciclo completo de operação, cada leito de adsorvente 

passava por duas etapas de adsorção. As unidades oriundas deste trabalho, 

chamadas de Unidades de Desaromatização de Solventes (UDS) operam com 

grande diferença de temperatura entre as etapas de adsorção e dessorção. 

Estas podem processar correntes de nafta na faixa de 10% em peso de 

compostos aromáticos e de 200 ppm de sulfurados e encontram-se alocadas em 

refinarias na região sudeste do Brasil. 
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2.5 Adsorventes Zeolíticos 

Os adsorventes podem ser classificados como sendo de poro pequeno, 

médio ou grande. De acordo com o tamanho dos poros, tal classificação foi 

dotada pela União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC) como:  

Microporos   < 2 nm 

Mesoporos    2 – 50 nm 

Macroporos   > 50 nm 

Uma das propriedades essenciais das zeólitas é terem poros de 

tamanho bem definido. Os microporos com abertura de 0,4 a 0,8 nm são 

constituídos por canais e/ou cavidades de dimensões limitadas. As 

supercavidades das zeólitas Faujasita têm diâmetro de 13 nm 

(GIANNETTO,1990). 

2.5.1 Zeólitas 

As zeólitas são aluminossilicatos perfeitamente cristalinos de fórmula 

geral M2/nO.Al2O3.zSiO2 onde n é a valência do cátion M e z pode variar entre 2 

e infinito.  Estruturalmente as zeólitas são polímeros cristalinos baseados num 

arranjo tridimensional de tetraedros TO4 (SiO4 ou AlO4
-) ligados pelos seus 

átomos de oxigênio para formar sub-unidades e, finalmente, enormes redes 

constituídas por blocos idênticos (as malhas elementares). A fórmula estrutural 

das zeólitas, isto é, a composição das malhas elementares é: 

Mx/n [(AlO2)x (SiO2)y]. m H2O 
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sendo n é a valência do cátion M, x+ y o número total de tetraedros SiO4 e 

AlO4
– por malha elementar e y/x a razão atômica Si/Al, que pode variar 

desde o valor mínimo de 1 até infinito  (BRECK, 1984). 

A estrutura das zeólitas apresenta canais e cavidades interconectadas 

de dimensões moleculares, nas quais se encontram íons de compensação, 

moléculas de água ou outros adsorvatos e sais. A eficiência de adsorção das 

zeólitas está relacionada com a grande superfície interna, devido à sua estrutura 

cristalina ser caracterizada por cavidades espaçosas, permitindo a transferência 

de matéria entre os espaços intracristalinos (GUISNET & RIBEIRO, 2004). Essa 

transferência é limitada pelo diâmetro dos poros das zeólitas. Dessa forma, só 

podem ingressar ou sair do espaço intracristalino aquelas moléculas cujas 

dimensões são inferiores a certo valor crítico, que varia de uma zeólita para 

outra. A Tabela 2.7 apresenta a classificação de algumas zeólitas com relação 

ao tamanho dos poros.  

TABELA 2.7 Classificação de zeólitas quanto aos tamanhos dos poros  

Zeólita Átomos de Oxigênio 
que formam a abertura 

Diâmetro de poro 
(A°) 

Exemplos 

Poro extragrande 18 9 < ? MCM-9, VPI-5 

Poro grande 12 6 < ? < 9 Y, ß , Ω 

Poro mediano 10 5 < ? < 6 ZSM-5, ZSM-11 

Poro pequeno 8 3 < ? < 5 Erionita, A 

Fonte: GIANNETTO,1990. 

 
A aplicação das zeólitas na indústria do controle de poluição ambiental 

está tornando-se cada vez mais importante, devido não somente ao baixo custo 
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de determinadas aplicações, mas também pelo fato de sua estrutura zeolítica 

ser capaz de adsorver compostos organossulfurados, devido também ao maior 

aperfeiçoamento no conhecimento de suas propriedades e características. 

Contudo, a tendência na área de novos materiais é englobar, sem dúvida, o 

desenvolvimento de novos tipos de zeólitas, assim como, modificações químicas 

nas zeólitas já existentes (BRECK,1984).  

Estudos realizados por GARCIA & LERCHER (1993) sobre a interação 

do enxofre com a superfície da zeólita H-ZSM-5 indicaram que o hidrogênio que 

une o átomo de enxofre ao SiOHAl se agrupa com a zeólita por um tipo de 

interação primária. O maior tamanho dos átomos de enxofre induziu a sua 

adsorção na zeólita o que não aconteceu com compostos contendo oxigênio. No 

caso do tiofeno ocorreu a adsorção de uma molécula pelo sítio ácido e a união 

do enxofre ao hidrogênio foi acompanhada pelo desarranjo do anel aromático 

promovido pela forte acidez da H-ZSM5 que possuía Si/Al= 35.5 (Figura 2.2). 

 

 

 

 

FIGURA 2.2  Modelo Proposto Para a Ligação Hidrogênio- Enxofre do 

Tiofeno com os Sítios SiOHAl da H-ZSM5 (Garcia, 1993). 
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SALEM & HAMID (1997) realizaram um estudo visando a remoção de 

enxofre da nafta com 550 ppm inicial de enxofre usando zeólita 5A e zeólita 13X, 

entre outros, como adsorventes. Resultados mostraram que para baixas 

concentrações de enxofre, a zeólita 13X foi superior na remoção de enxofre à 

temperatura ambiente.  

2.5.2 A Zeólita Y  

Uma das principais zeólitas utilizadas industrialmente é a do tipo 

faujasita ou zeólita Y, devido as suas características de associar atividade, 

seletividade e estabilidade. A estrutura tridimensional de seus canais permite 

que a difusão de espécies iônicas seja altamente facilitada e se processe com 

máxima eficiência como pode ser observado na Figura 2.3  (BALL, 1994). 

 

 

FIGURA 2.3 a - Adsorção de moléculas lineares pela zeólita Y; 

                     b - Dificuldade de penetração de moléculas ramificadas 

                         nos poros da zeólita Y (BALL, 1994). 

A faujasita ou zeólita Y é um aluminossilicato que além da sua alta 

estabilidade, vem sendo utilizada na remoção de compostos sulfurados 

principalmente devido à dimensão de seus poros (aprox. 7,4 ? ) que permite a 
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passagem de compostos organossulfurados com mais de um anel aromático e 

também não é grande o bastante para ocasionar significativa perda de área 

superficial como no caso das peneiras moleculares mesoporosas, 

proporcionando assim, uma alta seletividade. A relação Si/Al da faujasita é 

menor do que da H-ZSM5 e, portanto possui uma acidez bem mais baixa o que 

garante que os anéis aromáticos não sejam quebrados (BRECK, 1984). 

2.5.3 A Troca Iônica na Zeólita NaY  

A obtenção de adsorventes zeolíticos seletivos e estáveis depende da 

força relativa das funções ácida e metálica e do grau de particularidade das duas 

funções. Em geral, procura-se dispersar o metal o melhor possível sobre o 

suporte ácido, sendo necessário para isto, submeter o metal e suporte a 

determinadas condições. Essas condições são conseguidas por troca iônica dos 

cátions do suporte ácido por cátions metálicos (SHERMAN, 1978).  

O comportamento do processo de troca iônica nas zeólitas de forma 

geral depende dos seguintes fatores: 

Ø Natureza das espécies catiônica, o tamanho, a carga e a hidratação 

do cátion; 

Ø Capacidade de coordenação do íon metálico com os átomos de 

oxigênio da rede; 

Ø Temperatura; 

Ø Concentração das espécies catiônica na solução; 

Ø Localização, número e tipo de cátions de compensação da estrutura 

zeolítica; 

Ø Espécies aniônicas associadas aos cátions em solução; 
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Ø Natureza do solvente (na maioria dos casos, a troca iônica ocorre em 

solução aquosa, embora alguns trabalhos já tenham sido realizados 

utilizando-se solventes orgânicos); 

Ø Característica estrutural da zeólita em questão. 

 
A capacidade de troca iônica está diretamente relacionada com a 

quantidade de alumínio presente na estrutura zeolítica. A base fundamental da 

capacidade de troca depende, portanto, diretamente da composição química da 

zeólita. Logo, um parâmetro de suma importância nesta determinação é a razão 

silício/alumínio (SiO2/Al2O3). Uma alta capacidade de troca é observada para 

zeólitas com baixa relação SiO2/Al2O3 (SZOSTAK, 1989). 

Materiais modificados como as zeólitas que possam adsorver compostos 

de enxofre em condições mais brandas, com maior intensidade e seletividade, 

tem sido, portanto alvo de intensa pesquisa.  

As zeólitas trocadas com alguns metais de transição têm recentemente 

atraído grande interesse como adsorventes na dessulfurização de combustíveis 

derivados do petróleo.  

2.5.4 Metais de Transição 

Os metais de transição apresentam uma grande tendência em formar 

compostos de coordenação com base de Lewis e esta capacidade está 

relacionada com o fato de formarem íons pequenos com orbitais vazios de baixa 

energia, capazes de receber pares eletrônicos de ligantes formando os referidos 

compostos de coordenação (SHRIVER & ATKIS, 2003). 
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Dentre os metais de transição, o níquel tem se destacado por possuir 

excelente propriedade para adsorção de compostos de enxofre possuindo 

características inerentes à participação dos orbitais d na formação de compostos 

de coordenação.  

 O níquel apresenta vários estados de oxidação de (-1) a (+4). Seu 

comportamento químico é restrito ao estado de oxidação +2. Estados de 

oxidação maiores são instáveis e difíceis de serem estabilizados a temperaturas 

mais altas (LEE, 1999).  

Nos vários estados de oxidação, o níquel forma uma série de 

compostos, entre esses se incluem os haletos, óxidos, sulfetos e selenetos, sais 

de todos os ácidos comuns e vários compostos de coordenação. O NiO possui 

estrutura cúbica de face centrada (CFC) com parâmetros de rede (a=0,4195 

mm), é verde na forma NiO e quando aquecido a 400 ºC transforma-se em Ni2O3 

(preto), retornando à fase NiO a temperatura superiores a 500 ºC (VASSILIOU, 

1989;  LEE, 1996). A Tabela 2.8 apresenta propriedades do metal níquel 

    TABELA 2.8 – Características intrínsecas do metal Níquel 

Metal de 
Transição 

Número 
Atômico 

Estado 
de 

Oxidação 

Raio 
Iônico 

(Å) 

Raio de 
Coordenação 

(Å) 

Raio 
Atômico 

(Å) 

Níquel (Ni) 28 +2 0,62 1,15 1,25 

    Fonte: SHRIVER & ATKINS, 2003 

BARROS (2002) realizou estudo sobre a remoção de propanotiol na 

mistura propanotiol/ciclo-hexeno através do processo de adsorção em sistema 

de banho finito usando adsorventes zeolíticos preparados a partir da zeólita 

NaY, trocada com zinco. Foram preparados três adsorventes contendo 
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respectivamente 0,5%, 1% e 5% de zinco. Os resultados foram comparados com 

um adsorvente comercial Selexsorb CDX da Alcoa. O adsorvente que obteve 

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

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

adsorvente. Os outros adsorventes zeolíticos com 0,5% e 1,0% de zinco, o 

comercial Selexsorb e suporte zeolítico apresentaram desempenhos 

semelhantes, o tempo de saturação dos adsorventes estudados ficou em torno 

de 100 min. 

As zeólitas contendo metais de transição Ag ou Cu têm sido estudados 

por sua afinidade por moléculas de adsorbatos com elétrons livres em orbitais π, 

sendo, portanto seletivos para adsorção de tiofenos, benzotiofenos e 

dibenzotiofenos (BREYSSE et al. 2003; HERNANDEZ-MALDONADO & YANG 

2003). 

TERRY et al (2003), realizaram estudos de dessulfurização adsortiva 

utilizando-se diversos tipos de adsorventes, incluindo zeólitas, algumas incluindo 

um metal no estado de oxidação maior que zero. Os metais tais como o vanádio, 

zinco, ferro, cobalto, níquel, prata e cobre, foram estudados e constatados como 

sendo eficazes para a redução do enxofre na gasolina.  

MACEDO (2003) continuou o estudo iniciado por BARROS (2002), sobre 

a remoção de propanotiol na mistura propanotiol/ciclo-hexeno por processo de 

adsorção usando adsorventes zeolíticos preparados a partir da zeólita NaY, 

trocada com Ni, nas mesmas concentrações (0,5%, 1% e 5%). Estudos cinéticos 

em sistema de banho finito mostraram que o adsorvente  com 5% de Ni obteve 

melhor desempenho na remoção do enxofre apresentando uma isoterma de 

equilibrio com capacidade máxima de adsorção de 8,3 mg de S/g de adsorvente. 
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Os demais adsorventes zeolíticos preparados, o comercial Selexsorb e suporte 

zeolítico apresentaram desempenhos semelhantes, mas menos eficiente que o 

com 5% de Ni.  

CLERICUZI (2003) estudou a remoção de propanotiol na mistura 

propanotiol/ciclo-hexeno através do processo de adsorção em sistema de leito 

fixo usando adsorventes zeolíticos preparados a partir da zeólita NaY. No seu 

estudo foram preparados dois adsorventes contendo respectivamente 0,5% e 

5% de zinco e utilizado também o adsorvente comercial Selexsorb CDX, da 

Alcoa. Os resultados mostraram que o adsorvente que obteve uma melhor 

eficiência na remoção do enxofre do propanotiol estudado foi o que continha 5% 

de zinco (ZnY-5%) e comparando os resultados encontrados por BARROS 

(2002), o tempo de saturação dos adsorventes estudados ficou em torno de 50 

minutos. 

VELU et al (2003) trabalharam com adsorventes à base dos metais de 

transição Cu, Ni, Zn, Pd e Ce em zeólitas Y com sistema de leito fixo. Os 

combustíveis utilizados foram do tipo aviação, um modelo (MJF) e um real (JP-

8). Dentre todos os adsorventes testados, o Ce-Y apresentou a melhor 

capacidade adsortiva com 10 mg de enxofre por grama de adsorvente a 80 °C 

para o MJF (510 ppmw). Já para o JP-8 (750 ppmw) o mesmo adsorvente exibiu 

uma capacidade de 4,5mg de enxofre por grama de adsorvente. Quanto à 

seletividade, os resultados mostraram que Ce-Y apresentava uma alta 

seletividade para com os compostos de enxofre quando comparado com a 

seletividade aos aromáticos. Além disso, nessa pesquisa verificou-se que os 

compostos de enxofre são adsorvidos via interação direta entre enxofre e 

adsorvente. 
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HERNÁNDEZ-MALDONADO et al (2003) reportaram um estudo feito 

sobre a dessulfurização de combustíveis líquidos comerciais (gasolina e diesel) 

por adsorção seletiva, usando-se para isso o adsorvente Cu(I) -Y. Toda a 

operação foi realizada em leito fixo e a temperatura e pressão ambiente. Sendo 

assim, verificaram que se usando uma fina camada de segurança (carvão 

ativado) poder-se-ia aumentar a capacidade adsortiva via complexação π. Logo, 

utilizaram uma gasolina com 335 ppmw de enxofre, a qual ao ser tratada 

produziu 14,7 cm3 de gasolina livre de enxofre por grama de adsorvente. Mas, 

ao se usar carvão ativado como camada de segurança, houve produção de 

19,6cm3 de gasolina livre de enxofre por grama de adsorvente combinado. No 

caso do diesel foi obtido 34,3 cm3 de diesel livre de enxofre por grama de 

adsorvente combinado. Os cromatogramas mostraram que esses adsorventes 

adsorvem seletivamente tiofenos substituídos, benzotiofeno e dibenzotiofeno da 

gasolina e diesel, o que não seria possível obter-se por hidrodessulfurização 

convencional. Esse processo foi tão satisfatório que o teor de enxofre nos 

efluentes esteve abaixo de 0,28 ppmw sendo ideal em aplicações em células a 

combustível. 

HERNÁNDEZ-MALDONADO & YANG (2004) usaram zeólitas trocadas 

com cobre ou níquel, para dessulfurizar o diesel, obtendo remoção de 297 ppm 

para menos de 1 ppm em peso de enxofre, utilizando leito misto de zeólita e leito 

de guarda de alumina. Cada grama de adsorvente obtido foi capaz de processar 

29 mL de diesel (7,7 mg de enxofre por grama de adsorvente). Depois de 

saturado, o adsorvente foi totalmente regenerado com escoamento de ar quente, 

seguido de redução do cobre. Foi observado que zeólita X com menor razão 

Si/Al apresenta maior capacidade de troca iônica com níquel, o que resulta em 
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maior capacidade de adsorção de enxofre. Os autores observaram também que 

o adsorvente Ni-X removeu benzotiofenos e dibenzotiofenos não seletivamente, 

ao contrário do adsorvente Ni-Y, indicando que o níquel na zeólita X está num 

sítio mais acessível do que na zeólita Y. Uma outra característica foi que a cor 

das zeólitas puras desidratadas mudou de rosa para marrom, indicando uma 

complexação do composto tiofênico com o íon metálico. Foi sugerido que o 

níquel interage via complexação-π com o anel aromático tiofênico.  

Continuando a pesquisa sobre a dessulfurização do diesel comercial, 

HERNÁNDEZ-MALDONADO et al (2004) realizaram operações em leito fixo à 

temperatura e pressão ambiente. Este leito foi formado por camadas de 

diferentes adsorventes: 12% em massa de carvão ativado, 22% em massa de 

alumina ativada (Selexsorb CDX), Cu(I) -Y (% não informada) e uma outra 

camada formada por uma mistura de carvão ativado, Selexsorb CDX e Cu-(I) (% 

não informada pelo autor). Este procedimento garantiu uma produção de 41 cm3 

de diesel dessulfurizado por grama de adsorvente, sendo possível produzir 27 

cm3 de diesel com dessulfurização profunda com teor de enxofre podendo 

chegar a 76 ppbw. Esse combustível torna-se ideal para o uso em células a 

combustível. No que diz respeito à regeneração, os autores perceberam que a 

calcinação do adsorvente com ar a 350 °C seguido por auto-redução das 

espécies de cobre recuperou toda a capacidade adsortiva quando a alumina 

ativada foi usada como camada de proteção. Experimentos realizados com 

solvente de eluição mostraram que tetracloreto e N-dimetilformamida são 

apropriados para recuperar todas as espécies de enxofre. 

FLORA et al. (2005) estudaram a remoção de compostos sulfurados 

usando zeólitas comerciais, NaY, USY, HY e 13X, usando técnica de adsorção e 
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fluxo calorimétrico. Os compostos de enxofre escolhidos foram tiofeno (t), 

benzotiofeno (BT), o dibenzotiofeno (DBT) e os 4,6 -dimetildibenzotiofeno (4,6-

DMDBT). Os estudos de adsorção foram realizados em fase líquida, a 

temperatura de 55 °C e pressão ambiente. O calor de adsorção foi medido a 30 

°C usando um microcalorímetro. Os resultados mostraram que os compostos de 

enxofre foram eficazmente adsorvidos pelas zeólitas à temperatura ambiente e 

que, dentre os quatro materiais utilizados, o que apresentou maior capacidade 

adsortiva para com os compostos de enxofre foi a zeólita NaY (1,89 mmol S/g de 

NaY). Isto a princípio pode indicar que a acidez pode reduzir a capacidade 

adsortiva, uma vez que, os resultados de TPD (Temperature programmed 

desorption) revelam a seguinte ordem quanto à acidez: USY >HY >13X> NaY.  

HERNANDEZ-MALDONADO et al (2005), realizaram estudos com 

adsorventes para complexação π baseados em novos estudos para 

desulfurização do diesel, gasolina e combustível de jato. Os adsorventes foram 

obtidos pela troca iônica pela zeólita NaY com cátions de Cu+, Ni+2 e Zn+2 por 

diferentes técnicas: troca iônica em fase líquida (LPIE - liquid phase íon 

exchange), troca iônica em fase vapor (VPIE - vapor phase íon exchange), troca 

iônica em estado sólido seguida de tratamento térmico (SSIE - solid-state íon 

exchange). Os resultados mostraram em ordem o seguinte desempenho quando 

a capacidade adsortiva: Cu(I)-Y (VPIE) > Ni(II)-Y (SSIE) > Ni(II)-X (LPIE) > 

Zn(II)-X (LPIE) > Zn(II)-Y (LPIE). Cálculos de orbitais moleculares (MO) 

indicaram a seguinte ordem decrescente das espécies catiônicas quanto ao 

desempenho nos suportes zeolíticos: Cu+ > Ni+2 > Zn+2. O melhor adsorvente foi 

Cu(I)-Y (VPIE) o qual teve uma capacidade adsortiva de 0,395 e 0,278 mmol de 
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S/g de adsorvente para o combustível comercial de aviação (364,1 ppm de S) e 

diesel (297,2 ppm de S) respectivamente. 

MA et al (2005) realizaram estudo sobre a remoção de enxofre na 

gasolina através de sistema de adsorção em leito fixo tendo concluído que o 

adsorvente Cu(I)-Y mostrou capacidade de adsorção de 0,22 mg S/g de 

adsorvente a temperatura ambiente com gasolina comercial a menos de 1 ppm 

em peso. Nas mesmas condições, o adsorvente de Ni mostrou uma capacidade 

de adsorção de 0,37 mg S/g adsorvente.  

Baseado nos estudos desenvolvidos por BARROS (2002), CLERICUZI 

(2003) e MACEDO (2003), fez-se a necessidade de complementar estes 

estudos de forma que pudéssemos fechar este ciclo, a qual se estudou os 

metais de transição Zn e Ni, nos sistemas de adsorção de enxofre em banho 

finito e em sistema de leito fixo utilizando a mistura propanotiol/ciclo-hexeno. 

Com base nestes estudos o uso do níquel, dentre os metais de transição, tem se 

destacado por possuir excelente propriedade para adsorção de compostos de 

enxofre, e zeólitas trocadas com alguns metais de transição têm recentemente 

atraído grande interesse como adsorventes na dessulfurização de combustíveis 

derivados do petróleo, devido não somente ao baixo custo de determinadas 

aplicações, mas também pelo fato de sua estrutura zeolítica ser capaz de 

adsorver compostos organossulfurados. 
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MODELOS MATEMÁTICOS 

É importante o desenvolvimento de modelos que possam descrever e 

prever o comportamento do processo estudado, a fim de que sejam 

determinados os parâmetros necessários para obter as condições de operação 

do sistema. A modelagem do processo de remoção do enxofre da mistura 

propanotiol/ciclo-hexeno através da adsorção, aplicada neste trabalho, 

corresponde à representação das isotermas de equilíbrio de adsorção obtidas 

em banho finito e do modelo aplicado para representação das curvas de ruptura 

para a dinâmica do processo de adsorção em sistema contínuo a leito fixo. 

3.1 Equilíbrio de Adsorção 

No processo de adsorção há uma relação quantitativa entre a 

quantidade de íons adsorvidos a partir de soluções a várias concentrações ou a 

partir de várias massas do adsorvente e a quantidade remanescente nessas 

soluções ao se atingir o equilíbrio, fazendo-se uso da lei da ação das massas à 

temperatura constante (isoterma de adsorção) (KIRK & OTHMER, 1994a). 

Os parâmetros de equilíbrio do processo de adsorção podem ser 

calculados através de equações matemáticas que se ajustam ao tipo de 

isoterma de adsorção, obtidos a partir dos dados experimentais. Os três 

principais modelos teóricos de isotermas de adsorção: Langmuir, Freudlich e 

BET, são apresentados a seguir: 
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3.1.1 Modelo de Langmuir 

É o modelo mais simples das isotermas de adsorção. A teoria de 

Langmuir assume que todas as forças que atuam na adsorção são similares em 

natureza àquelas que envolvem uma reação química. 

Este modelo tem as seguintes considerações implícitas: 

Ø Um sistema ideal. 

Ø As moléculas são adsorvidas e aderem à superfície do adsorvente 

em sítios definidos e localizados, com adsorção em monocamada; 

Ø Cada sítio só acomoda uma única molécula; 

Ø A energia da molécula adsorvida é a mesma em todos os sítios da 

superfície e não depende da presença ou ausência de outras 

moléculas adsorvidas nos sítios vizinhos, ou seja, a interação entre 

as moléculas adsorvidas é desprezível. 

Esta isoterma é a mais freqüentemente utilizada e pode ser 
representada pelas equações: 

 

( )KC
KbC

M
X

+
=

1   (2.1) 

 

ou na forma linearizada: 

cxay +=  (2.2) 

sendo 

M
X

y
1

=
         ;      

ba 1=                     ; 
Kbc 1=                 ;              

Cx 1=  

 

na qual X é a massa do soluto, ou seja, a quantidade adsorvida de íons; M é a 

massa do adsorvente; K é a constante de equilíbrio relacionada com a energia 

livre de adsorção que corresponde à afinidade entre a superfície do adsorvente 

e o soluto; C é a concentração de equilíbrio do soluto e b é a constante que 
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representa a cobertura de adsorvato em uma monocamada (KIRK & OTHMER, 

1994a). 

Os parâmetros K e b são determinados a partir de dados experimentais 

e devem ser representada por uma linha reta no gráfico 1/(X/M) em função de 

1/C, de acordo com a Equação 2.2, caso o sistema obedeça à isoterma de 

Langmuir (KIRK & OTHMER, 1994a). 

3.1.2 Modelo de Freundlich 

A isoterma de Freundlich corresponde a uma distribuição exponencial de 

calores de adsorção, os sistemas reais podem ser melhor representados por 

este tipo de isoterma que pode ser expressada pela equações: 

C
1

nK
M
X

=  (2.3) 

Linearizando a equação 2.3 tem-se, 

exdz +=  (2.4) 
 

sendo 







=

M
X

z ln          ;      Kd ln=                     ;              Cx ln=  

 

e X, M e C têm o mesmo significado já definido para a isoterma de Langmuir, K 

e n são constantes que dependem de diversos fatores experimentais e se 

relacionam com a distribuição dos sítios ativos e a capacidade de adsorção do 

adsorvente (CAVALCANTI JR, 1998). 
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3.1.3 Modelo BET (Brunauer, Emmett e Teller) 

O modelo apresentado por Brunauer e colaboradores para adsorção em 

multicamadas tem as seguintes suposições: 

Ø Cada molécula da primeira camada oferece um sítio para as 

camadas subseqüentes; 

Ø As moléculas da segunda camada em diante, que se encontra em 

contato com outras moléculas, comportam-se essencialmente como 

líquido saturado; 

Ø A entalpia da primeira camada é a entalpia de adsorção; 

Ø A entalpia das camadas subseqüentes é considerada igual à própria 

entalpia de vaporização de adsorbato. 

O modelo BET é representado pela Equação: 











+−






 −









=

p
bp

p
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p
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p
pb

q
q

SSS

S

m 11

 (2.5) 

 

Esta equação linearizada torna-se: 

xhgxfW 2++=  (2.6) 

na qual: 

q m

p s
q

p

W =
        ;      

bf 1=         ;  
b

bg += 2       ;     
b

b
h

+
=

1     ;       
p s

px =  

e qm representa a cobertura da primeira camada e ps é a pressão de saturação 

do adsorbato na temperatura do sistema e b é a constante que representa a 

cobertura de adsorvato em uma monocamada (KNAEBEL, 1995). 
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3.1.4 Modelo de Langmuir-Freundlich 

Esse modelo une a equação de Langmuir com o modelo de potência de 

Freundlich, para tentar representar melhor a forma os dados experimentais.  

A interação contaminante/adsorvente pode ser descrita pela taxa de 

reação a seguir: 

 

                                             k ad 
A + S    ?   AS 

Sendo: 

Taxa de velocidade de adsorção: rad=kad C (1-θ)n                            (2.7) 

Taxa de velocidade de dessorção: rd= kd θn                                       (2.8) 

No equilíbrio:  

nKCnC
k
k

d

ad /1/1
1

==
−θ
θ  (2.9) 

Então:  

n

n

bC

bC
q
q

m
/1

/1

1+
==θ  (2.10) 

Sendo C a concentração do adsorbato (mg/L), K=kad /kd a constante de equilíbrio 

de adsorção, θ: a fração de cobertura, n parâmetro exponencial do modelo, kad 

constante cinética de adsorção, kd constante cinética de dessorção, q  

concentração do sorbato (mg/g) e qm o limite de saturação da monocamada 

(mg/g). A equação (2.10) pode ser re-arranjada de modo a fornecer a seguinte 

equação: 

n

n

Cb

Cq
q m

/1

/1

1 +
=                                                                                     (2.11) 

 

kd 
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+=

+
=                                                     (2.12) 

Linearizando a equação de equilíbrio, obtém-se: 

JxIU +=                                                                  (2.13) 

sendo: 

 

qU 1=
        ;  





+





= qmqmbI 1ln1ln       ;     nJ /1=     ;       Cx ln=  

 

Então plotando o gráfico de 1/q versus 1/C , obteremos o valor de 1/qm  e o valor 

de b/qm será dado pela inclinação da curva (SOUZA, 2002). 

3.1.5 Isotermas de Adsorção 

A classificação dos tipos de isotermas de adsorção está representada 

pela Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3-1 Tipos de Isotermas de Adsorção (BRUNAUER et Al., 1940) 

 

Ø Isoterma do tipo I – obtida em adsorventes microporosos, tendo com 

característica de uma adsorção em multicamadas; 
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Ø Isoterma do tipo II – obtida em adsorventes não porosos ou 

macroporosos, característica de adsorção em mono-multicamadas. 

Ø Isoterma do tipo III – convexa ao eixo p/po em toda a sua extensão. 

Ø Isoterma do tipo IV – fator característico é histerese, associada a 

condensação capilar acontecendo nos mesoporos e limitada a faixa de 

p/po alta. 

Ø Isoterma do tipo V – a interação adsorvente – adsorvato é fraca. 

Ø Isoterma do tipo VI – representa uma adsorção em multicamadas numa 

série de passos consecutivos sobre uma superfície uniforme não porosa. 

3.2 Cinética de Adsorção para a Remoção do Propanotiol 

A avaliação cinética da interação propanotiol/adsorvente, operada em 

banho finito, sob agitação, considerou os efeitos da adsorção representados 

pelas equações cinéticas (2.7) e (2.8), de acordo com o modelo de equilíbrio de 

Langmuir-Freundlich.  

Propondo um modelo cinético de adsorção, a expressão da taxa de 

remoção do propanotiol na solução, é expressa por: 

r = rad - rd 

r = kad C (1 - θ)n – kd θn 

n
d

n kk
dt
dq

θθ   −= ) - (1 C ad  

 

   (2.14) 
 

   (2.15) 

sendo, C concentração de propanotiol; θ fração de cobertura; kad  constante  

cinética de adsorção e kd constante cinética de dessorção. Resultante da 

aplicação do modelo proposto de ordem “n” ao balanço de massa na fase 
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líquida efetuado sobre o sistema para o propanotiol, tem-se a seguinte equação 

de modelo: 

MA 
dt
dq

 =  − VL 
dt
dC

 (2.16) 

MA a massa do adsorvente (g); VL o volume da solução (L).  

Substituindo a equação (2.15) na equação (2.16) obtém-se a equação 

para o modelo cinético de adsorção para a remoção do propanotiol representado 

pela equação (2.17) 

− [ ]n
d

n

L

A kk
V
M

dt
dC

θθ   −= ) - (1 C ad  (2.17) 

 

com 
mq

q
=θ  e L

A

V
M
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q

)( 0 −
=  

3.3 Adsorção em Leito Fixo 

A adsorção em leito fixo representa uma técnica amplamente utilizada 

nos processos de adsorção. Esta pode ser empregada em processos de 

separação em grande escala, como também para estimar parâmetros em escala 

laboratorial. (GUTSCHE & HARTMANN, 1996). 

A Figura 3.1 mostra o esquema de funcionamento de um leito fixo em 

que uma solução líquida ou gasosa com concentração C0 atravessa 

continuamente em fluxo ascendente de um leito fixo, preenchido com 

adsorvente. Ao penetrar no leito, o soluto é adsorvido rapidamente e, antes de 

sair, todo o soluto será removido pelo adsorvente. Dependendo do tempo, 

eficiência do adsorvente e da concentração residual. 
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FIGURA 3.2 Funcionamento do leito fixo: Curva de ruptura (GOMIDE, 1988) 

O gráfico da parte inferior da Figura 3.2 mostra a variação da 

concentração C de saída a cada instante durante a operação, com uma 

quantidade m de efluente recolhido até aquele instante. As primeiras porções do 

efluente têm concentração de soluto igual a zero. No instante t1 a parte superior 

do leito já se encontra saturada e o restante continua adsorvendo soluto, mas 

não é mais igual a zero. A maior parte da adsorção tem lugar em uma camada 

relativamente pouco espessa do leito, chamada zona de adsorção e na qual a 

concentração da solução decresce rapidamente desde C0 até C1. No instante t2 

a concentração C2 de saída ainda é bastante pequena e metade do leito já se 

encontra saturada. No instante tQ a zona de adsorção atinge o fundo do leito e a 

concentração CQ de saída já tem um valor apreciável. Este instante será 

caracterizado como ponto de ruptura e daí em diante a concentração de saída 

aumenta praticamente, até que no instante tR a solução sai com a concentração 

igual à de entrada. A parte da curva entre os instantes tQ e tR constitui a curva de 
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ruptura ou "breakthrough". Se a solução continuar a passar pelo leito após o 

instante tR haverá muito pouca adsorção adicional, uma vez que o leito se 

encontra praticamente em equilíbrio (dC/dt˜ 0) com a solução alimentada 

(GOMIDE, 1988). 

A grande vantagem de um leito fixo é o de ser simples e barato na 

construção e provocar uma abrasão mínima no adsorvente (COULSON & 

RICHARDSON, 1985). 

3.3.1. Obtenção de Curvas de Ruptura 

Um meio simples e útil para as análises de curvas de ruptura ou curvas 

“breakthrough” como mostrada na Figura 3.2, é através de um balanço material 

global que tem como objetivo a determinação da capacidade de adsorção e a 

seletividade do leito adsorvente. 

3.3.1.1. Sistema Monocomponente 

A Equação do balanço material global, Entrada – Saída = Acúmulo, 

pode ser aplicada aos dados experimentais, de forma que: 

( )∫ ∫ +−=−
∞t

qALqALdtAvdtCAv
0 0

000 ....1...... εεεε                                                 (2.18) 

sendo A a área da seção transversal do leito, C0 a concentração inicial, L 

comprimento do leito, e a porosidade do leito, q0 concentração de adsorção 

mássica e v a velocidade superficial (RUTHVEN, 1984). 

A Equação (2.18) pode ser resolvida para se obter: 

∫ 
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A integral do primeiro termo da Equação (2.19) representa a área sobre 

a curva de ruptura da Figura 3.2 e o termo v/L, o inverso do tempo de residência. 

O segundo termo representa o tempo estequiométrico ou tempo de retenção 

(RUTHVEN, 1984). 

3.3.2. Dinâmica de Sistemas Fluido-Sólido em Leito Fixo 

Estudos dinâmicos entre fluidos e partículas são importantes devido as 

aplicações industriais e a variedade de mecanismos de transporte envolvidos.  

O sistema dinâmico assimilado ao leito fixo de partículas porosas é 

constituído pelas fases sólida estacionária e fluida móvel. O contato fluido sólido 

num sistema a leito fixo constituído de partículas porosas, converge nos 

processos físicos e químicos de separação para interações do fluido na 

superfície do sólido, ou, a fase fluida em escoamento estabelece contato com a 

superfície externa das partículas do leito e, nestas condições, componentes 

migram para o interior da estrutura porosa, detentoras de grandes áreas 

superficiais (RUTHVEN, 1984).  

Efeitos devidos a perfis de velocidade e/ou fenômenos de macromistura 

são identificados por dispersões radial e axial. As formações da camada externa 

sobre o sólido, decorrentes dos fenômenos de escoamento, conferem 

resistência à transferência de massa fluido-sólido. O acesso à superfície interna 

se dá via rede de poros da estrutura interna das partículas sólidas. As 

resistências à transferência de massa neste meio se apresentam como difusivas 

e estão relacionadas às dimensões e geometrias da estrutura porosa 

(RUTHVEN, 1984). 
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3.3.3. Modelo Matemático para Sistema a Leito Fixo 

Considerando um elemento de leito como mostrado na Figura 3.3 em 

que um fluido de concentração C(z,t) cruza o leito adsorvente com porosidade e 

e velocidade v, é possível descrever um modelo matemático para representar o 

comportamento dinâmico do sistema. Para um sistema de uma coluna de 

adsorção a leito fixo este modelo pode ser encontrado fazendo-se um balanço 

de massa num elemento diferencial da coluna (RICE & DO, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FIGURA 3.3 Elemento de Leito Fixo (RICE & DO, 1995) 

A Equação que mostra este comportamento é dada por: 
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sendo Dax o coeficiente de dispersão axial, C a concentração do fluido, v a 

velocidade superficial, q a concentração mássica média do soluto da fase sólida, 

? a densidade do líquido e e a porosidade do leito adsorvente (RICE & DO, 

1995). 
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O balanço de massa para uma partícula adsorvente fornece a taxa de 

adsorção na partícula: 

),( Cqf
t
q

=
∂
∂

 (2.21) 

Embora seja escrita como uma simples equação, a expressão da taxa 

de transferência de massa é constituída geralmente por uma série de equações 

envolvendo uma ou mais equações de difusão com condições de contorno 

associadas, incorporando hipóteses simplificadoras para as quais a expressão 

da taxa de transferência de massa pode ser reduzida em tempos 

suficientemente longos. 

Neste modelo os efeitos de todos os mecanismos que contribuem para a 

dispersão axial são agrupados em um coeficiente de dispersão axial efetivo 

(Dax,eff), o qual se encontra presente em uma grande variedade de processos de 

adsorção em fase líquida. Modelo mais detalhado pode ser obtido, incluindo por 

exemplo, a dispersão radial. Em muitos casos, é possível dispensar a dispersão 

axial e assumir um fluxo pistonado ideal (RUTHVEN, 1984). 

3.3.4. Classificação dos Sistemas de Transição Simples  

O comportamento dinâmico dos sistemas de adsorção pode ser 

classificado de acordo com a natureza da transferência de massa, determinada 

pela forma das relações de equilíbrio, e pela complexidade do modelo 

matemático requerido para descrever o sistema, o qual depende da 

concentração dos componentes possíveis de serem adsorvidos, presentes no 

sistema. 
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Com relação às isotermas de equilíbrio podem-se distinguir três casos 

gerais, dependendo da faixa de concentração correspondente à transição 

desejada: equilíbrio favorável, equilíbrio linear e equilíbrio desfavorável. 

O efeito da forma da isoterma de equilíbrio para uma coluna de leito fixo 

pode ser convenientemente expressa em termos das variáveis (q* - q0) / (q0 – 

q’
0) e (C* - C0) / (C0 – C’0), como mostrada na Figura 3.4 (RUTHVEN, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4 (a) Isoterma de equilíbrio; (b) Diagramas de equilíbrio mostrando as 

diferenças entre Sistemas Favoráveis, não Favoráveis e Sistemas 

Lineares (RUTHVEN, 1984). 

(q0 – q0’) e (C0 – C0’) representam as mudanças na fase adsorvida e na 

concentração da fase fluida sobre a zona de transferência de massa para o 

componente considerado. 

É possível ter a seguinte classificação para um sistema de transição 

simples: 
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1. Natureza das relações de equilíbrio: 

a) Isoterma linear; 

b) Isoterma favorável; 

c) Isoterma não favorável; 

2. Sistema isotérmico ou próximo ao isotérmico: 

a) Isotérmico– Resistência à transferência de calor pode ser desprezível; 

b) Próximo ao isotérmico – Ocorre em sistemas cromatográficos quando 

as espécies adsorvidas possuem alto calor de adsorção ou estão 

presentes em alta concentração. 

3. Concentração dos componentes adsorbáteis: 

a) Sistema diluído – O adsorbato está presente em baixa concentração 

na presença de um inerte; 

b) Sistema concentrado – Os adsorbatos estão presentes em alta 

concentração. 

4. Modelo de fluxo: 

a) Fluxo pistonado – Modelo sem dispersão axial; 

b) Fluxo com dispersão – Modelo com dispersão axial. 

5. Complexidade Cinética: 

a) Resistência à transferência de massa desprezível; 

b) Apenas uma resistência à transferência de massa; 

c) Duas resistências à transferência de massa: 

I.Resistência no filme externo; 

II.Duas resistências internas (macroporo ou microporo); 

d) Três resistências à transferência de massa: 

I.Resistência no filme externo; 
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II.Resistência no macroporo; 

III.  Resistência no microporo. 

3.4 Modelo Matemático Adotado para Validação dos Resultados 

Experimentais do Propanotiol  

O modelo proposto para ser validado com os dados experimentais, o 

qual envolve os efeitos de convecção, dispersão axial e transferência de massa 

externa. Na formulação do modelo, as seguintes considerações são feitas: 

coeficiente de dispersão axial independente da composição da mistura, efeito 

radial desprezível nas partículas esféricas, sistema isotérmico e porosidade 

constante ao longo da coluna.  

O balanço de massa para o propanotiol foi determinado a partir equação 

(2.20) resultando na seguinte equação: 
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Condições iniciais e de contorno foram dados respectivamente a partir 

das Equações 2.23 a 2.25: 
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O balanço do propanotiol adsorvido é dado pela Equação: 

( )ad
Pt

L
Pt

P

LS
ad
Pt qC

R
K

t
q

−=
∂

∂
ρ  (2.26) 



Capítulo 3 – Modelos Matemáticos 
                                                                                                                                                                                                                   
 

_______________________________________________________________________ 
SANTOS, J.H.L. Remoção de Enxofre da Mistura Propanotiol/Ciclo-Hexeno  em Sistema Contínuo a Leito 
Fixo Utilizando Adsorvente NiO/NaY 

55 

 

com condição inicial dada pela Equação 2.27 

0
0

=
=t

ad
Ptq  (2.27) 

sendo Dax o coeficiente de dispersão axial efetivo, 
L
PtC  a concentração do 

propanotiol, vL a velocidade superficial, 
ad
Ptq  a concentração mássica media do 

soluto na fase sólida, e a porosidade do leito adsorvente, KLS o coeficiente de 

transferência de massa externo e RP o raio da partícula referente a uma esfera. 

3.5 Resistências a Transferência de Massa 

Muitos adsorventes comerciais possuem cristais microporosos formados 

dentro de “pellets” macroporosos. Tais adsorventes oferecem dois tipos 

diferentes de resistência à transferência de massa: a resistência nos cristais do 

adsorvente ou micropartículas, e a resistência no “pellet” macroporoso 

(RUTHVEN, 1984). 

Quando mais de um componente está presente na fase fluida do 

sistema, existe uma resistência adicional à transferência de massa associada 

com o transporte de massa no fluido ao redor da partícula (RUTHVEN, 1984). 

A Figura 3.5 ilustra os três tipos de resistência: a resistência ao filme 

externo (líquido ou gasoso), a resistência no macroporo e a resistência no 

microporo. 

Dependendo das condições a que esteja submetido um determinado 

sistema, a difusão pode ser controlada pela combinação de todas as 

resistências mencionadas anteriormente ou por apenas uma resistência 

dominante. 
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FIGURA 3.5 Diagrama esquemático do pellet adsorvente mostrando as       

três resistências principais a transferência da massa 

(RUTHVEN, 1984). 

 

Um grupo adimensional característico da transferência de massa no 

filme externo é o Número de Sherwood (Sh), definido por: 

AB

LSp

D

kR
Sh

2
=  (2.28) 

sendo Rp  o raio da partícula e kLS a constante de transferência de massa e DAB 

a difusividade, com Sh  análogo ao Número de Nusselt para a transferência de 

calor (RUTHVEN, 1984). 

O Número de Sherwood (Sh) expresso em função do Número de 

Reynolds (Re) e do Número de Schmidt (Sc) pode ser calculado pelas Equações 

2.29 a 2.31: 

Correlação de Petrovic e Thodos para gases: 

33,064,0Re
357,0

ggg ScSh
ε

=  (2.29) 

para 3 < Re < 2000. 
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Correlação de Wilson e Geankoplis para Líquidos: 

33,033,0Re
09,1

lll ScSh
ε

=  (2.30) 

para 0,0015 < Re < 55. 

 

 
(2.31) 

para 55 < Re < 1050. 

Sh = 
0 , 25 

ε 
  Re 0 , 69 Sc 0.33 
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METODOLOGIA 

Neste capítulo são descritos os materiais e equipamentos necessários à 

realização dos experimentos, assim como os métodos empregados, tendo em vista a 

remoção de enxofre da mistura ciclohexeno/propanotiol. No procedimento 

experimental foram desenvolvidas etapas de preparação do adsorvente zeolítico 

NiO/NaY, pelo método da troca iônica com solução de sal de níquel, filtração, 

secagem, calcinação, empastilhamento, caracterização físico-química do material e 

avaliação cinética do processo de adsorção através do método de banho finito com 

a utilização da mistura propanotiol/ciclo -hexeno e estudo da dinâmica do processo 

de adsorção em sistema contínuo a leito fixo. 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Reagentes, equipamentos e outros materiais utilizados na realização deste 

trabalho encontram-se relacionados no Anexo 1. 

4.1.1 Preparação do Adsorvente Zeolítico NiO/NaY por  Troca Iônica  

O material de partida para a preparação do adsorvente com níquel foi a 

zeólita NaY com razão sílica-alumina de 5,6  fornecida pelo  CENPES - PETROBRAS. 

As condições de troca iônica foram adotadas de acordo com resultados 

obtidos por ARROYO (1992) que realizou planejamento experimental para 

determinar influência de temperatura, pH e razão Zn2+/Na1+ na eficiência de troca 

iônica. As condições de troca iônica estão apresentadas na Tabela 4.1. 
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     TABELA 4.1 - Condições obtidas para a troca iônica com níquel 

Ni (%) T (ºC) pH Ni2+/Na1+ 

5,0 70 4,5 _ 5,0 1,0 

 

Em um balão de fundo chato de 3000 mL de capacidade contendo 1000 mL 

de água deionizada, foram adicionadas 50 g de zeólita NaY sob agitação, em 

seguida adicionou-se lentamente 1000 mL de solução (0,1M) de nitrato de níquel 

hexahidratado. A mistura permaneceu sob agitação por 2 horas à temperatura de  

70 ºC. Durante a troca, o pH foi controlado adicionando-se gotas da solução de 

HNO3 a 6%. Ao final do processo da troca iônica, a torta foi filtrada a vácuo e lavada 

com água destilada (28 °C). A Figura 4.1 mostra o aparelho experimental utilizado 

na troca iônica. 

 

                                     FIGURA 4.1 Troca iônica com solução de  

                                                          Ni(NO3)2 e zeólita NaY 

 O material foi colocado em estufa para secar por 12 horas a 120 ºC. 

Posteriormente foi feita calcinação em mufla com uma rampa de aquecimento de 

4ºC/min até a temperatura de 550 ºC, permanecendo nesta temperatura por 1 hora. 

Foram utilizados cadinhos de porcelana no qual o material foi uniformemente 

distribuído. Foram preparados 150 g deste adsorvente. Ao final, o adsorvente foi 
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colocado em dessecador e amostras foram separadas para realização do 

empastilhamento e caracterização. 

4.1.2 Empastilhamento 

 
Para obtenção das pastilhas, foi utilizado grafite como ligante, para dar maior 

consistência e resistência mecânica ao material preparado. A metodologia utilizada 

foi a mesma desenvolvida por CLERICUZZI (2003). 

Foram separadas 90g do adsorvente preparado, adicionado 5% de grafite e 

feita a homogeneização. Em seguida, o material foi levado para empastilhamento  

(prensa) formando pastilha com aproximadamente 1,2 cm diâmetro e 0,3 cm de 

altura. O adsorvente foi então calcinado a 550 ºC, por 1 hora, nas mesmas 

condições estabelecidas na troca iônica, a fim de se obter maior resistência 

mecânica e diminuir a abrasão das pastilhas durante o carregamento da coluna de 

leito fixo. As pastilhas foram quebradas de forma a se obter um diâmetro na faixa de 

0,35 cm, para ser utilizada no sistema a leito fixo. A Figura 4.2 mostra o material 

zeolítico após troca iônica, calcinação e empastilhamento. 

 

 

 

 

 

                                        

 

            FIGURA 4.2 Adsorvente zeolítico NaY após troca  

                                                    Iônica, calcinação e empastilhamento. 
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4.2 Caracterização do adsorvente NiO/NaY 

A identificação de propriedades físicas, químicas e estruturais do adsorvente 

preparado visa à caracterização de efeitos relacionados à atividade do material. 

Durante o procedimento de preparação do adsorvente zeolítico foi efetuada 

operação de troca iônica, que obedeceu controle por via química úmida com teor 

metálico determinado por absorção atômica.  

Informações a respeito da cristalinidade foram obtidas por difração de raios-

X. Análise térmica gravimétrica forneceu dados de estabilidade do material 

preparado. Características superficiais e de volume da estrutura porosa foram 

obtidas a partir de medidas de adsorção de gás inerte. 

4.2.1 Espectrofotometria de Absorção Atômica  (AAS) 

O teor metálico de níquel no adsorvente preparado foi quantificado por 

espectrofotometria de absorção atômica. O método tem como base à absorção de 

energia radiante por átomos neutros não excitados, em estado gasoso. Uma certa 

espécie atômica, neutra e no estado fundamental é capaz de absorver as radiações 

de comprimento de onda iguais aos que ela emite quando excitada aos níveis de 

energia mais altos (BEATY & KERBER, 1993). 

Na absorção atômica, o elemento a determinar é levado à condição de uma 

dispersão atômica gasosa através da qual se faz passar um feixe de radiação com 

comprimento de onda que possa ser convenientemente absorvido. Para isto, utilizou-

se lâmpada de cátodo oco de níquel. 

Amostras do adsorvente NiO/NaY sofreram ataque químico conforme 

procedimento descrito no Anexo 2. As análises foram realizadas no equipamento 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica de duplo feixe Varian modelo 1475 Gemini  
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em chama de ar-acetileno com comprimento de onda 307,6 nm, do Laboratório de 

Combustíveis da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

4.2.2 Medidas de Adsorção de Nitrogênio  

A análise textural por adsorção de nitrogênio permite avaliar parâmetros 

importantes dos adsorventes sólidos e catalisadores, dentre estes a área específica, 

o volume de poros e a distribuição do diâmetro de poro, através da análise de 

isotermas de adsorção de moléculas padrão. A adsorção de um gás em um sólido 

pode assim fornecer importantes informações a respeito de sua estrutura. O gás 

mais utilizado neste estudo e o nitrogênio à temperatura de nitrogênio líquido. O uso 

de temperaturas baixas aumenta as fracas forças de adsorção, o que facilita as 

medidas experimentais (GIANNETO, 1990). 

A adsorção nos espaços intracristalinos regulares das zeólitas conduz a uma 

isoterma do tipo I na classificação de Brunauer a qual indica um quase completo 

preenchimento dos poros a pressões relativamente baixas. Este tipo de isoterma é 

proveniente de uma adsorção em multicamadas e o valor limite da adsorção reflete 

um completo preenchimento dos microporos, o que caracteriza sólidos 

essencialmente microporosos, como é o caso das zeólitas.  

As análises para determinação da área superficial foram realizadas através 

do equipamento NOVA 2000 da Quartachrome, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN. Foram utilizadas cerca de 300 mg de amostra e tempo de 

5 segundos, com o objetivo de obter a área superficial e o volume de poros da 

amostra. A amostra em forma de pó e pastilha foi pesada (padrão: 0,1-0,5 g) em 

uma balança analítica de precisão. Posteriormente, a amostra foi colocada dentro da 

câmara de vácuo do equipamento sob temperatura de 300 ºC por 4 horas. Em 

seguida, foi colocada em um porta -amostra, que foi imerso em banho de nitrogênio  
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líquido a aproximadamente –95 ºC. Programou-se o equipamento para que as 

medidas fossem iniciadas após 120 s de imersão em N2. Este procedimento visa à 

eliminação de água adsorvida, matéria orgânica ou alguns gases adsorvidos 

contidos nas amostras, os quais podem influenciar nos resultados finais da análise. 

4.2.3 Difração de Raios-X (DRX) 

A difração de raios-X é a ferramenta mais utilizada para identificar e 

caracterizar materiais como catalisadores e peneiras moleculares, entre outras, ou 

seja, materiais cristalinos que tem seus átomos arrumados de uma maneira 

periódica e tridimensional. Cada átomo desse sólido cristalino contribui para o 

espectro de difração obtido (SOUZA, 2002). 

Esta técnica se baseia no princípio que utiliza a diferença de caminho ótico 

entre dois feixes difratados por planos adjacentes. Obtêm-se através do método 

informações a respeito da estrutura e composição de materiais cristalinos, no que diz 

respeito a totalidade da amostra, ou ainda relativo à determinação do tamanho das 

partículas do material analisado (MARTINS, 1986) 

A difração de raios-X parte do princípio de que os cristais são formdos por 

átomos regularmente espaçados, que atuam como centros de difração, para os raios 

X que são ondas eletromagnéticas com comprimento da mesma ordem de grandeza 

da distância interatômica nos cristais. 

Neste trabalho, as análises de difração de raios-X, foram realizadas pelo 

método do pó em um difratômetro da marca SIEMENS modelo D5000, do 

Departamento de Física da UFPE, equipado com um ânodo de Cu (? Cu Ka=1,5406 

?) e um monocromador, com programação adequada para obtenção das distâncias 

interplanares e intensidades relativas. Os geradores de tensão e corrente foram 
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ajustados para 40 KV e 40 mA, respectivamente, utilizando-se uma faixa de 

varredura (2?) de 5º a 100º, a um passo de 0,02º a cada segundo.  

4.2.4 Análise Termogravimétrica (ATG) 

A análise termogravimétrica (ATG) é uma técnica de caracterização onde a 

variação de massa de uma dada substância é acompanhada em função da variação 

crescente da temperatura. A curva termogravimétrica resultante fornece informações 

sobre a estabilidade térmica, composição da amostra inicial, e compostos 

intermediários que porventura se formem no decorrer da variação da temperatura 

(MANJUNDAR, 1999). 

A instrumentação requerida para realizar o termograma inclui basicamente: 

uma microbalança, um forno elétrico para o aquecimento da amostra, um 

programador-controlador de temperatura, um sistema pneumático para os gases de 

tratamento e um sistema de aquisição e tratamento de dados. 

O equipamento empregado para realizar as análises termogravimétricas 

neste trabalho foi uma microbalança THERMAL SCIENCES modelo PL-STA, do 

Departamento de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

massa de sólido utilizada foi de 10 mg sendo empregada uma taxa de aquecimento 

de 10 °C/min sem fluxo de gás.  

Outros procedimentos na execução das análises foram: 

Ø  distribuição da amostra uniformemente no porta -amostra; 

Ø  pré-tratamento da amostra a 450 °C sob fluxo de Nitrogênio por 3 horas; 

Ø  faixa de temperatura da análise entre 28 °C e 1000 °C; 

Ø  vazão do gás de tratamento de 25 mL/min. 
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4.3 Preparação da Mistura Propanotiol/Ciclo-hexeno 

Neste trabalho foram utilizadas misturas combustíveis modelos, da faixa da 

gasolina, devido à complexidade de se trabalhar com o combustível real. 

A mistura composta por propanotiol (que representa o contaminante) e 

ciclohexeno (representando hidrocarbonetos) foi preparada de forma a se obter 

concentração de 1000 ppm de enxofre, que é a concentração máxima permitida para 

os combustíveis no Brasil. 

4.4 Estudo Cinético 

            O estudo cinético foi realizado com os adsorventes preparados (NiO/NaY), 

em pó e empastilhado, através do método de banho finito de líquido em erlenmeyer 

de 250 mL de capacidade, com tampa de teflon contendo 100 mL de uma solução 

de 1000 ppm de enxofre e 10 g de adsorvente, que foi mantido sob agitação por 24 

horas a temperatura de 28 ºC. A Figura 4.3 ilustra o desenvolvimento da cinética em 

sistema de banho finito. 

 

FIGURA 4.3 Cinética de adsorção em sistema 

                                                   de banho finito 
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Foram retiradas alíquotas de 1,0 mL nos intervalos de 1, 5, 10, 15, 30, 60, 

120, 240, 360, 600, 800, 1000 e 1200 minutos, que foram filtradas em filtros 

Micropore e analisadas por cromatografia a gás, para que fosse obtida a quantidade 

adsorvida de enxofre de acordo com o tempo, com o objetivo de avaliar o tempo de 

saturação. O mesmo estudo foi feito para a solução propanotiol/ciclo-hexeno, 

denominado de branco, a fim de se observar a existência de volatilização da 

solução. 

4.4.1 Estudo de Equilíbrio 

Com os resultados do teste cinético, foi realizado o estudo de equilíbrio 

utilizando o adsorvente zeolítico com 5% de Níquel (NiO/NaY) e a zeólita NaY.  

Os testes foram realizados em erlenmeyers de capacidade de 25 mL, a 

temperatura 28 ºC sob agitação por 24 horas contendo 10 mL da mistura 

(ciclohexeno/propanotiol) e 1,0 g do adsorvente.  As concentrações de enxofre 

utilizadas foram: 100, 200, 300, 500, 700, 800, 900, 1000, 1100 ppm. Foram 

retiradas uma alíquota de cada concentração antes de iniciar o estudo de equilíbrio. 

Ao final do estudo, foram retiradas alíquotas das respectivas concentrações, filtradas 

em filtro Micropore e em seguida levadas para análises no Cromatógrafo a Gás - 

Varian CP 3800. 

4.5 Análise de Concentração do Líquido 

As amostras obtidas através dos estudos de adsorção foram analisadas em 

um Cromatógrafo a Gás - Varian CP 3800, com um injetor frontal e um detector de 

ionização de chama (FID) acoplados. Admitiu-se para o cromatógrafo os seguintes 

gases: nitrogênio como gás de arraste e gás de “make-up”, hidrogênio e ar sinté tico 

como gases de alimentação do detector FID. Empregou-se uma coluna de 
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TABELA 4.2 – Programação de Temperatura do Forno 

dimetilpolisiloxano (30m x 0,25mm x 0,25m) com uma vazão de 1mL/min e razão 

1/100, com tempo típico de análise de 10 minutos por amostra. Foi injetado 1µl das 

amostras na seguinte programação de temperatura (Tabela 2):  

   

Nível 
Temperatura 

(oC) 

Velocidade 

(oC/min) 

Permanência 

(min) 

Tempo Total 

(min) 

Inicial 40 - 4,50 4,50 

1 75 20 0,00 6,25 

2 250 50 1,25 11,00 

 
A Figura 4.4 apresenta o sistema de análise cromatográfica utilizado neste 

trabalho. 

 

             Figura 4.4 Sistema de análise por cromatografia a gás 

Foi utilizado o cálculo de padronização externa para a quantificação dos 

resultados, onde sua curva de calibração teve as seguintes concentrações: 50ppm, 

100ppm, 250 ppm, 500ppm, 800ppm, 1000 ppm e 1250ppm (R = 0,99895). 
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4.6 Estudo Dinâmico em Coluna de Leito Fixo 

O estudo da adsorção do propanotiol utilizando adsorvente zeolítico 

NiO/NaY foi realizado no sistema experimental mostrado na Figura 4.5. 

 

  

                      (a)                                                              (b) 

FIGURA 4.5 (a) Sistema experimental: Leito fixo, (b) Esquema do sistema    

experimental: 1. Válvulas; 2. Reservatório; 3. Bomba peristaltica; 

4. Leito fi xo; 5. Ponto de amostragem. 
 

 

O equipamento da coluna de adsorção utilizado para a obtenção dos dados 

experimentais é composto basicamente de dois erlenmayers de 250 mL, usados 

como reservatórios e uma coluna de vidro, com 30 cm de altura e 1,0 cm de 

diâmetro interno. O tamanho da coluna e vazão foram escolhidos em função de 

estudo anterior realizado por CLERICUZI, 2003. Os reservatórios e a coluna de leito 

fixo estavam conectados entre si através de mangueira de teflon.  

Na operação à temperatura de 28 ºC utilizou-se um leito fixo com 14,9 g de 

adsorvente NiO/NaY com diâmetro de partícula de 0,35 cm. O leito de diâmetro 

interno 1,0 cm, comprimento 30 cm e porosidade 0,48 foi alimentado com corrente 

líquida de ciclohexeno P.A (reservatório 1) e com vazão de 1,5 mL.min-1 através de  
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uma bomba peristáltica, até o total preenchimento do leito. Em seguida o leito foi 

alimentado com uma corrente líquida da mistura propanotiol/ciclohexeno 

(reservatório 2) com mesma vazão.  

Na parte superior da coluna foram retiradas alíquotas para análises, em intervalos de 

1 minuto até os primeiros 15 minutos, passando em seguida para intervalo de 5 

minutos. Logo que retiradas, as amostras foram levadas para análise no 

Cromatógrafo Variam CP3800. Com os valores obtidos foram traçadas as curvas de 

ruptura. O mesmo procedimento foi realizado para as vazões de 3,0 e 4,5 mL/min. 
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RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÕES 

Visando o estudo da capacidade de remoção de enxofre presente na mistura 

propanotiol/ciclo-hexeno por processo de adsorção empregou-se a metodologia de 

preparação de um adsorvente zeolítico contendo níquel, que após a etapa de 

calcinação foi empastilhado para utilização em coluna de adsorção. O material foi 

caracterizado, identificando-se teor de níquel incorporado, estrutura e características 

inerentes às suas propriedades adsorventes. Testes de adsorção foram realizados 

em sistema de banho finito e em coluna de leito fixo na presença de mistura modelo 

propanotiol/ciclo-hexeno, indicando possibilidades posteriores para aplicação em 

misturas mais complexas. 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises de 

caracterização do adsorvente NiO/NaY antes e após  etapa de empastilhamento, 

assim como os resultados obtidos no estudo do comportamento cinético e dinâmico 

do processo de remoção de enxofre da mistura propanotiol/ciclo-hexeno e a 

validação das considerações feitas para o modelo, relatadas no Capítulo 3. 

5.1.Caracterização do Adsorvente  

 São discutidos os resultados da caracterização das análises químicas 

realizadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica (AAS), Medida de Área 

Superficial por Adsorção de Nitrogênio (caracterização textural), Difração de Raios-X 

(DRX) e Análise Termogravimétrica, do adsorvente zeolítico NiO/NaY preparado.  
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5.1.1 Análises Químicas 

 
A análise por espectrofotometria de absorção atômica para o adsorvente 

NiO/NaY foi realizada de acordo com o procedimento mencionado no item 3.2.1. 

Resultados das análises químicas mostraram a incorporação de 5,4% de níquel, 

resultado próximo ao teor estimado teoricamente (5%). Este resultado evidencia uma 

troca iônica do sódio pelo níquel, bastante eficiente, o que pode ser justificado pelo 

tamanho do íon Ni2+ (0,69 Å) menor que o íon Na+ (1,02 Å), tendência 

acompanhada pelos respectivos raios iônicos hidratados.  

5.1.2 Caracterização Textural 

As isotermas de adsorção de N2 para o adsorvente NiO/NaY preparado 

foram do tipo I, características de sólidos microporosos  (ANEXO 4). A Tabela 5.1 

apresenta os resultados das análises de adsorção de N2 para o adsorvente 

preparado, para o mesmo adsorvente após a etapa de empastilhamento, bem como 

resultados obtidos para um adsorvente comercial  Selexsorb, da ALCOA e para a 

zeólita NaY. 

TABELA 5.1 Resultados obtidos da caracterização textural do adsorvente zeolítico 

com Níquel, Selexsorb e zeólita NaY. 

Adsorvente 
Área Superficial 

BET 
(m2/g) 

Área de 
Microporos 

(m2/g) 

Área Superficial 
Externa 
(m2/g) 

Volume de 
Microporos 

(cm3/g) 

NaY 518,60 513,99 4,61 0,29 

NiO/NaY 521,40 514,36 7,04 0,28 

NiO/NaYpastilha 390,51 378,88 11,63 0,20 

Selexsorb* 440,46 254,47 286,29 0,13 

  * MACEDO (2003) 
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Analisando os resultados da Tabela 5.1, observa-se que com a incorporação 

de 5% de níquel ao suporte NaY houve um aumento na área superficial BET, na 

área de microporos e na área superficial externa que pode ter sido causado por uma 

possível desaluminação da zeólita como também pela retirada de silicatos por 

níquel, durante a troca iônica. 

Observa-se que o adsorvente NiO/NaY nas formas calcinada e empastilhado 

apresentou uma área superficial externa maior que a da zeólita pura NaY, indicando 

uma geração de mesoporos. No entanto, para o adsorvente Ni/NaY empastilhado 

houve uma queda mais acentuada na área superficial e de microporos ocasionada 

provavelmente pela aglomeração do material durante o processo de 

empastilhamento e posterior calcinação. A presença de 5% de grafite pode 

provavelmente ter influenciado nesta queda de área superficial e de microporos 

Valores apresentados para o adsorvente Selexsorb foram encontrados por 

MACEDO (2003), caracterizando este material como mesoporoso e estão citados 

neste trabalho para comparação dos resultados. 

Verifica-se que o método de preparação do adsorvente é um fator 

determinante para a sua qualidade. Pequenas oscilações nas etapas de troca iônica, 

calcinação e empastilhamento podem ter acarretado mudanças texturais. 

5.1.3 Difração de Raios-X 

O adsorvente NiO/NaY na forma calcinada e em pastilha foi analisado por 

difratometria de raios-X para comparar seu estado cristalino com o da zeólita de 

partida, NaY pura. A Figura 5.1 mostra o difratograma de raios-X da zeólita NaY 

utilizada na preparação do adsorvente NiO/NaY. Observam-se picos característicos  
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da zeólita NaY caracterizando-a como material altamente cristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.1 - Difratograma de raio-X da zeólita NaY 

 
Na Figura 5.2 são apresentados os difratogramas de raios-X do adsorvente 

NiO/NaY, nas duas formas,  calcinada e em pastilha.  
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FIGURA 5.2 - Difratograma de raio-X do adsorvente NiO/NaY 

                                    calcinado e em pastilha a 550 °C/1h. 
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Analisando a Figura 5.2 observa-se para o adsorvente NiO/NaY picos típicos 

da zeólita NaY (Figura 5.1) comprovando que não houve alteração na estrutura 

desse adsorvente. 

O conjunto de picos observados nos ângulos de 2θ = 19 a 48 (linha verde) 

confirmam a presença de óxido de níquel e alumínio (NiAl2O4) e de silicatos de 

níquel (Ni2SiO4). Também fica evidenciada a presença de óxido de níquel na forma 

Ni2O3, nos ângulos 2θ = 31,93 e 44,83 (linha azul). A presença desse óxido pode ser 

justificada possivelmente pela sua posição, no interior e não na superfície da zeólita 

NaY, dificultando sua saída para transformação na forma NiO, estável a 550 ºC. 

Para o adsorvente NiO/NaY empastilhado observa-se de uma maneira geral 

a presença desses mesmos compostos. A incorporação de 5% de grafite para a 

preparação da pastilha, deve ter influência na diminuição da cristalinidade o que 

pode ser confirmado pela diminuição da intensidade apresentado na Figura 5.2.  

 
5.1.4 Análise Termogravimétrica (ATG) 

 
A Figura 5.3 apresenta a curva termogravimétrica para o adsorvente 

NiO/NaY e mostra uma transformação endotérmica de perda de água entre 30 e 180 

°C. Segundo BRECK (1984), esta perda é relativa principalmente à água adsorvida 

fisicamente na zeólita e também à água de hidratação dos cátions presentes.  

O aparecimento de um segundo pico endotérmico entre 490° - 550 °C pode 

caracterizar a presença de Ni2O3 que não sofreu transformação para NiO à  

temperatura de 550 ºC, o que seria esperado, como mencionado no item 2.5.4. Tal 

fato, pode ter ocorrido pela posição deste óxido, no interior da zeólita, em local de 

difícil acesso. 
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      FIGURA 5.3 – Curva de análise termogravimétrica do adsorvente  

NiO/NaY. 

 

5.2 Cinética de Adsorção na Remoção do Enxofre 

Os resultados obtidos durante o estudo cinético de adsorção na remoção do 

enxofre (propanotiol) utilizando o adsorvente NiO/NaY encontram-se nas Tabelas 1A 

a 4A (APÊNDICE A). 

As evoluções cinéticas obtidas durante os experimentos estão mostradas 

nas Figuras 5.4 realizadas de acordo com as condições operacionais, descritas 

anteriormente. 
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            FIGURA 5.4 Cinética da adsorção na remoção do propanotiol com a 

                     zeólita NaY, adsorvente NiO/NaY calcinado e empastilhado. 

Condições experimentais: T= 28ºC,MA= 10g, C=1000 ppm. 

 
Analisando a Figura 5.4 observa-se um aumento da quantidade de enxofre 

adsorvida com o tempo, Verifica-se que as cinéticas foram bastante rápidas nos 

primeiros minutos, alcançando a maior parte da remoção em  torno de 80 minutos. 

Após 400 minutos ocorre um equilíbrio no sistema, e verifica-se baixa capacidade de 

adsorção para a zeólita NaY com qNaY=3,46 mg de S/g de adsorvente, e para o 

adsorvente contendo níquel, as capacidades de adsorção foram respectivamente: 

qNiO/NaY = 7,23 mg de S/g de adsorvente e q NiO/NaY pastilhal = 7,12 mg/g.  
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FIGURA 5.5  Isotermas de equilíbrio da adsorção do propanotiol  

                     com NiO(5%)/NaY. Condições experimentais:  

                     T=28°C, MA=1g, Dp=150-200 mesh. 

5.3 Equilíbrio de Adsorção na Remoção do Propanotiol 

 Os resultados obtidos durante a cinética de adsorção de enxofre na mistura 

propanotiol/ciclo-hexeno, conduz à realização do estudo do equilíbrio de adsorção 

para quantificar a capacidade máxima de adsorção do  adsorvente NiO/NaY. 

As isotermas de adsorção apresentam a quantidade adsorvida (mg de S/g de 

adsorvente) em função da concentração do adsorbato retido na fase sólida (ppm). A 

Figura 5.5 apresenta a isoterma de equilíbrio de adsorção para o adsorvente 

NiO/NaY, obtida mediante as condições experimentais citadas anteriormente.  
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Os experimentos foram realizados com cinco concentrações diferentes de 

enxofre a 28 ºC em sistema de banho finito, com agitação durante todo o processo. 
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Este estudo possibilitou a determinação da capacidade de adsorção e tempo de 

saturação, tipo de isoterma e interação entre adsorvente -adsorbato. 

Pela Figura 5.5 verifica-se a existência da isoterma de equilíbrio da adsorção 

do NiO/NaY com comportamento do tipo IV, indicando geração de mesoporos e que 

a isoterma é desfavorável até 80 ppm.  Após esta concentração, o comportamento 

torna-se favorável para a adsorção. O completo preenchimento dos poros ocorre 

com quantidade adsorvida de 10,30 mg de S/g de adsorvente. 

MACEDO (2003) obteve como resultado na cinética de equilíbrio de 

adsorção do propanotiol para o adsorvente comercial Selexsorb, uma capacidade de 

adsorção de 6,3 mg de S/g de adsorvente. 

Através das equações 2.9 e 2.12 foram encontrados valores da constante de 

equilíbrio (Keq), ordem da reação (n) e capacidade máxima de remoção do enxofre 

(qs). Para efeito de comparação com os resultados obtidos pela isoterma de 

adsorção, os modelos de Langmuir e Freundlich foram utilizados neste trabalho para 

obtenção do parâmetro qs, Estes valores estão relacionados na Tabela 5.2. 

 
TABELA 5.2 Parâmetros das isotermas de equilíbrio de adsorção, obtidos através 

dos modelos de Langmuir e Freundlich 

 Parâmetros obtidos das Isote rmas pelo modelo de 

Langmuir e Freundlich 

Adsorventes n Keq (L/mg) qs (mg/g) 

   NiO/NaY 1 5,882x10-3 10,30 

♦ Zn(5%)/Y 3 7,500x10-3 12,0 

* Selexsorb 1 1,010x10-3 6,30 

* MACEDO (2003), ♦BARROS (2002) 

 

Comparando os resultados obtidos neste trabalho com os encontrados por 

BARROS (2002) que realizou estudo semelhante com adsorventes ZnY, verifica-se 
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que ambos os adsorventes possuem uma afinidade com o enxofre provavelmente 

devido ao estado de oxidação de ambos os metais tendo o adsorvente Zn (5%)Y 

apresentado um melhor desempenho na remoção de enxofre devido ao metal zinco 

ser um ácido mais mole que o níquel , enquanto que o enxofre é uma base mole. 

Em relação ao adsorvente comercial Selexsorb evidencia-se claramente 

uma maior eficiência do adsorventes zeolíticos, o que confirma a importância da 

presença de metais de transição. 

5.4 Curvas de Ruptura da Remoção de Propanotiol na Solução Mistura  

Propanotiol/Ciclo-hexeno 

 

As curvas de ruptura para o adsorvente NiO/NaY em pastilhas estão 

representadas nas Figuras 5.6 e 5.7, que foram obtidas utilizando-se a mistura 

modelo propanotiol/ciclo-hexeno, com concentração de 1000 ppm de enxofre e 

vazões de operação de 1,5, 3,0 e 4,5 mL/min, altura do leito de 30 cm com diâmetro 

interno de 1,0 cm e diâmetro da partícula de 0,35 cm. 

Os resultados obtidos durante o estudo da dinâmica de adsorção na remoção 

de enxofre do propanotiol utilizando o adsorvente zeolítico preparado encontram-se 

nas Tabelas 1B a 3B (APÊNDICE B). 
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 FIGURA 5.6 Curvas de Ruptura para o adsorvente Ni(5%)/NaY pastilhas, 

                     com variação das vazões: Q= 1,5, 3,0 e 4,5 mL/min.  

 

Analisando a Figura 5.6 verifica-se perfis semelhantes de curva para as três 

vazões tendo sido observados diferentes tempos de ruptura, de 3 minutos para a 

vazão 4,5 e de 6 minutos para vazão de 1,5 obtendo-se teores de remoção de 

enxofre de 4,87%, 7,85% e 10,22%, para as vazões de 4,5; 3,0 e 1,5 

respectivamente.  
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 FIGURA 5.7  Comparação das Curvas de Ruptura entre os Adsorventes  

                        NiO/NaYpastilha, Zn(5%)Y e Selexsorb (CLERICUZI, 2003) 

                        para uma vazão de 1,5  mL/min.  

 

Na Figura 5.7 observa-se que o tempo de ruptura é praticamente o mesmo 

(6 minutos) para o adsorvente preparado neste trabalho (NiO/NaY) e os utilizados 

para comparação dos resultados, no caso os adsorventes Zn(5%)Y e Selexsorb 

analisados por CLERICUZI (2003). A partir do tempo de ruptura começa a saturação 

do leito sendo os minutos seguintes marcados por um aumento da concentração na 

saída do leito até atingir o limite de saturação, em torno de 60 minutos. 

Os adsorventes NiO/NaY e Zn(5%)Y apresentaram aparentemente um 

melhor desempenho em relação ao adsorvente comercial Selexsorb, apesar das 

modificações texturais ocorridas na etapa de empastilhamento para os adsorventes 

metálicos. Tal fato mostra que a incorporação de metais de transição pode aumentar 

a capacidade de adsorção pela influência de orbitais d. 
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5.5   Modelagem Matemática do Processo de Adsorção do Propanotiol 

 
O modelo dado pelas equações 2.22 a 2.27 foi validado com resultados 

experimentais. Ressalta-se que os valores dos parâmetros de dispersão axial e de 

transferência de massa, Dax e KLS, que aparecem no modelo, são parâmetros 

extraídos da literatura (Apêndice C). Na solução do modelo, utilizou-se um programa 

escrito na linguagem FORTRAN  com aplicação do método das diferenças finitas. 

A Tabela 5.3 mostra os valores dos parâmetros utilizados na simulação da 

adsorção  de enxofre (propanotiol)para o adsorvente NiO/NAY. 

TABELA 5.3 Parâmetros usados nas simulações do processo de adsorção do 

propanotiol para o adsorvente NiO/NaY.   

Vazão 

(mL/min) 

dp 

(cm) 

v 

(cm.s-1) 

Dax 

(cm2/s) 

KLs 

(1/s) 

 ε 

(porosidade) 

1,5 0,35 0,032 1,24 x 10-4 2,45 x 10-6 0,48 

3,0 0,35 0,064 5,36 x 10-4 6,73 x 10-6 0,51 

4,5 0,35 0,096 8,96 x 10-4 9,21 x 10-6 0,53 

As curvas de ruptura, de acordo com o modelo proposto para o adsorvente 

NiO/NaY, para diferentes vazões, estão representadas pelas Figuras 5.8 a 5.10. 
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     FIGURA 5.8  Modelagem dos resultados experimentais do adsorvente  

                          zeolítico NiO/NaY  para uma vazão de 1,5 mL/min.  
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                  FIGURA 5.9 Modelagem dos resultados experimentais do adsorvente  

                              zeolítico NiO/NaY  para uma vazão de 3,0 mL/min.  
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 FIGURA 5.10 Modelagem dos resultados experimentais do adsorvente  

                       zeolítico NiO/NaY  para uma vazão de 4,5 mL/min.  

 

As Figuras 5.8, 5.10 e 5.10 mostram as comparações entre os valores 

teóricos e experimentais para o processo dinâmico de adsorção de enxofre, 

indicando uma boa avaliação do modelo proposto para o contato do propanotiol com 

o adsorvente, nas diferentes vazões. 

O modelo dinâmico apresentado pode representar adequadamente as 

curvas de ruptura (breakthough) de adsorção, tendo recorrido às informações das 

operações em batelada utilizando os valores dos parâmetros correspondentes para 

inicialização da função de representação do comportamento do processo dinâmico. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 
Neste trabalho foi preparado um adsorvente por troca iônica, a partir da 

zeólita NaY e solução de nitrato de níquel. Após a calcinação o material foi 

empastilhado e caracterizado.Testes cinéticos em sistema de banho finito foram 

realizados, seguindo-se estudo dinâmico num sistema a leito fixo, com proposição 

de um modelo matemático para validação dos resultados experimentais. Estudos 

comparativos com dois adsorventes, um comercial e outro contendo zinco 

(Zn(5%)/Y) foram realizados. Os resultados obtidos levam às seguintes 

conclusões: 

Houve incorporação do teor de metal níquel ao suporte NaY, na 

quantidade desejada; 

  A caracterização textural mostrou que o volume de microporos do 

adsorvente zeolítico com níquel (NiO/NaY) calcinado manteve-se estável, houve 

um aumento nos valores da área superficial BET e área de microporos , com 

diminuição dos mesmos, quando ocorreu o empastilhamento do material, 

ocasionado provavelmente pela etapa de empastilhamento; 

Resultados obtidos por difração de raios X mostraram a presença de 

aluminato e de silicatos de níquel no adsorvente preparado evidenciando a 

incorporação do metal à estrutura zeolítica. Variações referentes à intensidade 

dos picos ocorreram provavelmente devido às modificações sofridas durante o 

processo de calcinação e empastilhamento; 

O adsorvente NiO/NaY apresentou uma melhor capacidade de adsorção 

na remoção do propanotiol da mistura propanotiol/ciclo-hexeno que o adsorvente 
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comercial, mostrando a necessidade de se incorporar o níquel ao suporte 

zeolítico; 

O adsorvente NiO/NaY apresentou comportamento cinético superior ao 

suporte zeolítico NaY com tempo de saturação em torno de 100 minutos. A 

isoterma de equilíbrio de adsorção para o adsorvente NiO/NaY apresentou 

comportamento do tipo IV, favorável à remoção de enxofre, indicando a geração 

de mesoporos.  

Os resultados do estudo de equilíbrio mostraram capacidade de adsorção 

de 10,55 mg de S/g de adsorvente, maior que o adsorvente comercial Selexsorb, 

utilizado para comparação, que apresentou uma capacidade de adsorção de 6,3 

mg de S/g; 

O modelo de Langmuir-Freundlich foi aplicado para ajustar os dados 

experimentais de equilíbrio do estudo de remoção do propanotiol. A isoterma foi 

bem ajustada. Como resultado foram obtidos os seguintes parâmetros: ordem 1, 

constante de equilíbrio 5,881 x10-3 L/mg e constante de adsorção de 4,08 x10-2 

L/mg.h, superiores aos encontrados para o adsorvente comercial Selexsorb; 

Resultados obtidos através do estudo dinâmico em coluna de leito fixo 

apontam o adsorvente NiO/NaY eficiente no processo de remoção de propanotiol, 

da mistura propanotiol/ ciclo -hexeno; 

O modelo matemático se mostrou satisfatório ao gerar soluções estáveis 

e com relativa precisão no que diz respeito à conservação da massa; 

 

 

 

 



Capitulo 6 – Conclusões e Sugestões 

 

_______________________________________________________________________________________ 
SANTOS, J.H.L. Remoção de Enxofre na Mistura Propanotiol/Ciclo-Hexeno  em Sistema a Leito Fixo 
Utilizando Adsorvente NiO/NaY 

87 

Para dar continuidade a este trabalho, sugere-se: 

 

• Avaliar a metodologia de preparação, troca iônica, caracterização e 

empastilhamento dos adsorventes; 

• Utilizar outros metais de transição na preparação de adsorventes para 

remoção do enxofre presente em combustíveis; 

• Utilizar misturas combustíveis contendo contaminantes tais como tiofenos, 

benzotiofenos e dibenzotiofenos, além de olefinas e aromáticos, para se 

aproximar cada vez mais de uma carga real; 

• Avaliar o comportamento do material estudado em processos contínuos, 

mediante a variação da temperatura, tamanho da partícula e concentração; 

• Avaliar a regenerabilidade do adsorvente selecionado, tendo em vista sua 

reutilização em processos contínuos. 
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APÊNDICE A 

 

Ø Dados Experimentais Obtidos no Estudo cinético de Adsorção do 

Propanotiol 

      
     TABELA A1  - Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o suporte  

                              zeolítico NaY 

t 

(min) 

Área 

(uV.s) 

Concentração 

(ppm) 

q 

(mg de S/g de adsorvente) 

0 80941 1217,16 0,00 

1 78625 1182,35 0,28 

5 77040 1158,51 0,48 

10 67766 1019,05 1,60 

15 65682 987,71 1,86 

30 62119 934,13 2,29 

60 60318 907,06 2,51 

120 58983 886,98 2,67 

240 57794 869,10 2,82 

360 56755 853,47 2,95 

600 54553 820,36 3,21 

800 52667 792,00 3,44 

1000 52534 790,21 3,46 
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 TABELA A2 - Dados Experimentais obtidos no estudo cinético para o  

                       Adsorvente  NiO(5%)/NaY 

t 

(min) 

Área 

(uV.s) 

Concentração 

(ppm) 

q 

(mg de S/g de adsorvente) 

0 80941 1217,16 0,00 

1 61307 921,93 2,39 

5 58304 876,77 2,76 

10 54603 821,11 3,21 

15 51470 774,01 3,59 

30 44214 664,88 4,47 

60 38484 578,72 5,17 

90 33957 510,64 5,72 

120 32004 481,27 5,96 

240 32172 483,80 6,22 

420 29901 449,65 6,87 

600 21222 326,88 7,21 

800 21737 319,13 7,27 

1000 21613 325,02 7,23 

1200 21706 326,41 7,22 
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      TABELA A3 - Dados Experimentais obtidos no estudo cinético para o  

                             adsorvente  NiO(5%)/NaY  em pastilha. 

t 

(min) 

Área 

(uV.s) 

Concentração 

(ppm) 

q 

(mg de S/g de adsorvente) 

0 80941 1217,16 0,00 

1 71797 1079,67 1,11 

5 58981 886,95 2,67 

10 58668 882,24 2,98 

15 57752 868,47 3,61 

30 43701 657,17 4,54 

60 38373 577,05 5,18 

90 34171 513,86 5,70 

120 31598 475,17 6,01 

240 30315 455,87 6,17 

420 25994 391,89 6,68 

600 24708 371,56 6,85 

800 22361 336,26 7,14 

1000 22478 338,02 7,12 

1200 22801 342,88 7,08 

 
 

      TABELA A4 - Dados Experimentais obtidos no estudo cinético (branco) 

                           para a solução propanotiol/ciclo -hexeno. 

t 

(min) 

Área 

(uV.s) 

Concentração 

(ppm) 
Erro (%) 

 

0 100571 1000,00 0,00 

10 99750 991,84 0,82 

20 99365 988,01 1,20 

30 98104 975,47 2,45 

60 97640 970,86 2,91 

90 96870 963,20 3,68 

150 96445 954,99 4,10 

240 96632 958,97 3,92 
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Ø Dados experimentais obtidos no estudo do equilíbrio cinético de 

adsorção do Propanotiol 

 
       TABELA A5  Dados experimentais obtidos durante o estudo de equilíbrio   

                               para o adsorvente NiO (5%)/NaY 

 

ESTUDO DE EQUILÍBRIO 

Concentração Área (uV.s) C (ppm) q (mg S/g de adsorvente) 

100 1718 17,01 0,79 

200 2432 24,08 1,03 

300 3191 31,59 1,52 

500 4977 49,27 2,33 

700 9195 91,03 4,16 

800 12677 125,50 5,7 

900 15175 150,24 6,75 

1000 16467 163,06 7,38 

1100 18859 186,70 8,45 
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Ø Linearização da Isoterma de Equilíbrio para o estudo dos parâmetros 

através dos modelos de Langmuir e Freundlich do adsorvente 

NiO(5%)/NaY 
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    FIGURA A1 Linearização da Isoterma de Equilíbrio para o 

                                           adsorvente NiO(5%)/NaY. 
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FIGURA A2 Linearização da Isoterma de Equilíbrio para o 

                                           adsorvente NiO(5%)/NaY 
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APÊNDICE B 

 

Ø Dados Experimentais obtidos no estudo de adsorção em sistema contínuo de   

leito fixo, utilizando o adsorvente NiO(5%) Na/Y 

Ø diâmetro da partícula = 0,35 cm ;  Ø massa adsorvente= 14,91 g 
Ø diâmetro interno do leito = 1,0 cm;  Ø Vazão = 1,5 mL/min 
Ø altura do leito = 30 cm Ø Tempo de residência = 15,70 min 
Ø porosidade do leito = 0,48;   
      

 TABELA B1 -  Dados experimentais obtidos no estudo de adsorção em coluna de  

                            leito fixo, para vazão de 1,5 mL/min.  

t 
(min) 

Área 
(uV.s) 

Concentração 
(ppm) 

C/Co 
 

0 101468 1004,56 0,000 
0,1 0 0 0,000 
0,5 0 0 0,000 
1 0 0 0,000 

1,5 0 0 0,000 
2 137 1,36 0,001 

2,5 266 2,63 0,003 
3 302 2,99 0,003 

3,5 306 3,03 0,003 
4 388 3,84 0,004 

4,5 711 7,04 0,007 
5 1007 9,97 0,010 
6 1659 16,42 0,016 
7 3642 36,06 0,036 
8 5821 57,63 0,058 
9 11471 113,57 0,114 
10 16728 165,61 0,166 
11 25412 251,58 0,252 
12 34588 342,43 0,342 
13 39678 392,82 0,393 
14 50128 496,28 0,496 
15 58443 578,6 0,579 
20 69202 685,12 0,685 
25 79932 791,35 0,791 
30 80749 799,43 0,799 
35 83599 827,65 0,828 
40 86234 853,74 0,854 
50 88045 871,67 0,872 
60 91212 903,02 0,903 
70 93928 929,91 0,930 
80 95501 945,48 0,945 
90 97729 967,54 0,968 
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Condições operacionais : 

Ø diâmetro da particula = 0,35 cm ;  Ø massa adsorvente= 14,91 g 

Ø diâmetro interno do leito = 1,0 cm;  Ø vazão = 3,0 mL/min 

Ø altura do leito = 30 cm; Ø tempo de residência = 7,8 min 

Ø porosidade do leito = 0,51;   

      

 TABELA B2 - Dados experimentais obtidos no estudo de adsorção em coluna de  

                              leito fixo, para vazão de 3,0 mL/min.  

t 
(min) 

Área 
(uV.s) 

Concentração 
(ppm) 

C/Co 
 

0 101468 1004,56 0,000 
0,1 0 0,00 0,000 
0,5 111 1,10 0,001 
1 333 3,30 0,003 

1,5 337 3,34 0,003 
2 370 3,66 0,004 

2,5 382 3,78 0,004 
3 391 3,87 0,004 

3,5 410 4,06 0,004 
4 421 4,17 0,004 

4,5 472 4,67 0,005 
5 2067 20,46 0,020 
6 4441 43,97 0,044 
7 11205 110,93 0,111 
8 20356 201,53 0,202 
9 36430 360,67 0,361 
10 54613 540,68 0,541 
11 64472 638,29 0,638 
12 77414 766,42 0,766 
13 81079 802,70 0,803 
14 85071 842,22 0,842 
15 85079 842,30 0,842 
20 86030 851,72 0,852 
25 87679 868,04 0,868 
30 90564 896,60 0,897 
35 92231 913,11 0,913 
40 93587 926,53 0,927 
50 95234 942,84 0,943 
60 99963 989,66 0,990 
70 100213 992,13 0,992 
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Condições operacionais : 

Ø  diâmetro da particula = 0,35 cm ;  Ø massa adsorvente= 14,91 g 

Ø diâmetro interno do leito = 1,0 cm;  Ø vazão = 4,5 mL/min 

Ø altura do leito = 30 cm;  Ø tempo de residência = 5,23 min 

Ø porosidade do leito = 0,53;   

     

    TABELA B3 - Dados experimentais obtidos no estudo de adsorção em coluna de  

                           leito fixo, para vazão de 4,5 mL/min.  

t 
(min) 

Área 
(uV.s) 

Concentração 
(ppm) 

C/Co 
 

0 101468 1004,56 0,000 
0,1 0 0,00 0,000 
0,5 0 0,00 0,000 
1 59 0,58 0,001 

1,5 319 3,16 0,003 
2 871 8,62 0,009 

2,5 5136 50,85 0,051 
3 9305 92,12 0,092 

3,5 22438 222,14 0,222 
4 36872 365,04 0,365 

4,5 56396 558,33 0,558 
5 64157 635,17 0,635 
6 72362 716,40 0,716 
7 77685 769,10 0,769 
8 78645 778,60 0,779 
9 80200 794,00 0,794 
10 81294 804,83 0,805 
11 87242 863,72 0,864 
12 88634 877,50 0,878 
13 89940 890,43 0,890 
14 92097 911,78 0,912 
15 92637 917,13 0,917 
20 93441 925,09 0,925 
25 95273 943,23 0,943 
30 96596 956,32 0,956 
35 96807 958,41 0,958 
40 98170 971,91 0,972 
50 99185 981,95 0,980 
60 100101 991,02 0,991 
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APÊNDICE C 
 

 
Ø Modelagem Matemática para o Estudo de adsorção do Propanotiol 

 

Ø Concentração inicial, C0 = 1004,56ppm Ø Vazões de operação:  

Q = 1,5 mL/min 

Q = 3,0 mL/min 

Q = 4,5 mL/min 

Ø Altura do leito fixo, h = 30 cm Ø Quantidade de zeólita utilizada = 

14,96 g 

MODELAGEM 

Balanço de massa para o propanotiol 
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Balanço do propanotiol adsorvido 
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Sendo Dax o coeficiente de dispersão axial, L
PtC  a concentração do Propanotil, vL a 

velocidade intersticial, ad
Ptq  a concentração mássica media do soluto na fase 

sólida, ε a porosidade do leito adsorvente, kLS o coeficiente de transferência de 

massa externo RP o raio da partícula referente a uma esfera. 

As equações acima foram acopladas e discretizadas.  
 

 Equação discretizada para o balanço de massa para o Propanotiol 
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_ Equação discretizada para o balanço para o Propanotiol adsorvido 
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sendo: 

P

LS

R
K

tB ∆= ρ11  

  

 

As Equações D7 e D8 foram utilizadas na formulação do programa para a 

validação dos dados experimentais, encontrados no Capitulo 4. Foi utilizado o 

programa Fortran para estimar os dados da dinâmica de adsorção. 

 Ressalta-se, que os parâmetros Dax e kLS presentes no modelo matemático 

foram obtidos por correlações, as quais foram expressas por : 

LANGE et al (1999) 

( ) 61,0Re55,0=axD  (C.9) 

RAMACHANDRAN & CHEUDHARI (1983) 

( ) 8,05,0310185,6 LPLS vdk −−×=  (C.10) 
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APÊNDICE D 
 

Análise Cromatográfica 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura D-1 Curva de Calibração do Propanotiol 
 

 
 
Na Figura D-2 é mostrado um cromatograma de análise. 

 
 

 

 
 

Figura D-2 - Cromatograma de Análise do Propanotiol 
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ANEXO 1 

Materiais e Equipamentos 

Os reagentes e os equipamentos utilizados no processo de preparação 

dos adsorventes zeolíticos bem como na preparação das soluções (gasolina 

sintética) para a análise da concentração da fase líquida na obtenção do 

comportamento cinético e de equilíbrio da adsorção estão listados a seguir. 

Reagentes 

* Ciclohexeno P.A. com pureza de 99,5 em peso, massa molecular = 82,15 g/mol, 

* densidade = 0,811, ponto de ebulição=83ºC, Merck. Este reagente foi utilizado 

na mistura sintética para representar os hidrocarbonetos da gasolina. 

* Propanotiol P.A. com pureza de 96% em peso, massa molecular= 76,16 g/mol, 

   densidade = 0, 84, ponto de ebulição=67-68 ºC, Merck. Este reagente foi 

utilizado na mistura sintética para representar o composto sulfuroso da gasolina. 

* Solução de ácido nítrico a 6%. Usado para controlar o pH durante a troca iônica. 

* Nitrato de Níquel Ni(NO3)2.6H2O com pureza de 97% em peso, massa molecular 

= 290,81 g/mol, VETEC. 

MerK. 

* Zeólita NaY cedida pelo CENPES-PETROBRAS. 
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Materiais e Equipamentos 

Vidrarias em Geral: 

Balão de fundo chato de 3 L; 

Barras magnéticos; 

Erlemeyers de 250 mL em vidro com tampa teflon; 

Filtro Micropore em Teflon 

Funil de Buchnner; 

Funil de porcelana; 

Papel de filtro Quantitativo Nº 06 

Papel de pH; 

Pipeta Volumétrica de 1 mL; 

Pipetas graduadas de 5 e 10 mL; 

Seringas de vidro de 3 mL; 

 

Procedência 

Vidrolabor 

 

 

 

VETEC 

 

 

VETEC 

VETEC 

 

 

 

Agitadores Magnéticos com Aquecimento  

Balança Digital (precisão 0,01g) ACCULAB VI 200 

Cromatógrafo a Gás CG – VARIAN CP 3800 VARIAN 

Forno MUFLA   EDG3P-S 7000 
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ANEXO 2 

Método usado para realizar o ataque químico 

O ataque químico consiste em atacar a estrutura da zeólita para que se 

verifique a quantidade de níquel incorporado. 

Materiais Reagentes 

Béquer de Teflon Ácido Clorídrico concentrado 

Pipetas Volumétricas de 10 mL Ácido Nítrico concentrado 

Balão Volumétrico de 250 mL Ácido Fluorídrico concentrado 

Proveta de Teflon  

Chapa elétrica  

Adsorvente Zeolítico Preparado  

   

Procedimento Experimental 

 Em um béquer de teflon de 50 mL pesou-se 1,0000g do adsorvente 

preparado e em seguida umedeceu o material com HCl concentrado. 

Adicionaram-se 15 mL de ácido fluorídrico e levou o béquer na chapa quente até 

a secura total.  

Retirou-se o béquer da chapa e deixou esfriar. Depois 5 mL  de HCl 

concentrado foram adicionados e levou o béquer novamente a chapa quente até a 

secura.  Adicionaram-se 10 mL de HCl e 10 gotas de HNO3 concentrado. Levou-

se a chapa até a fervura para dissolver o resíduo. Adicionou-se água destilada até 

a metade do béquer e levou à fervura.  

Deixou-se esfriar e em seguida transferiu para um balão de 250 mL e 

completou com água destilada.  Em seguida levou-se para realizar análise no 
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Espectrofotômetro de Absorção Atômica para detectar a quantidade de níquel 

trocada com o suporte zeolítico NaY. 


