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Resumo da Dissertação 

Simulação Computacional de Materiais Porosos Utilizados na Remoção de 

Compostos Sulfurados em Combustíveis  

por 

Diego de Paula Santos 

As isotermas, estruturas e energias de adsorção de compostos sulfurados aromáticos 

(tiofeno) e alifáticos (propanotiol) em zeólitas do tipo faujasita na presença de quatro 

cátions de compensação de carga Na
+
, H

+
, Ag

+
, Cu

+
 foram estudados com métodos de 

química quântica e de simulação computacional. 

Observamos que as energias de adsorção estão em ótimo acordo com os resultados 

experimentais e computacionais para o tiofeno e crescem em função do metal na seguinte 

ordem H
+ 

< Na
+ 

< Ag
+
 ≈ Cu

+
. Para o propanotiol a seqüencia da energia de adsorção é a 

mesma e os resultados são reportados pela primeira vez. 

Propusemos dois novos modelos de agregados para representar a zeólita, Z40 e 2Cages. 

Tais modelos são capazes de explicar diferenças nas energias de adsorção baseadas nas 

diferentes estruturas obtidas para os complexos de adsorção. Os resultados foram obtidos 

com o método ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d, p): UFF=QEQ) e para os metais de transição 

ONIOM (PBE1PBE/SDD: UFF=QEQ). 

As isotermas de adsorção de tiofeno em diferentes temperaturas nas zeólitas MY (M = Na
+
, 

H
+
 e Ag

+
) estão em boa concordância com os resultados experimentais e apresentam 

resultados semi-quantitativos do perfil e ponto de saturação das isotermas, sem a 

necessidade de ajustes das cargas para valores pouco usuais. Estes resultados foram obtidos 

utilizando o método de Monte Carlo no ensemble Grã Canônico. Também para a adsorção 

do propanotiol os resultados são originais.  

Palavras Chave: dessulfurização, zeólitas, ONIOM, simulação, Monte Carlo. 
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Abstract 

Computer Simulation of Porous Materials Used in the Removal of Sulfur 

Compounds in Fuels 

by 

Diego de Paula Santos 

Adsorption isotherms, structures and adsorption energies of aromatic (thiophene) and 

aliphatic (propanethiol) sulfur compounds in faujasites zeolites with four compensation 

cations Na
+
, H

+
, Ag

+
, Cu

+
 were studied using quantum chemical methods and computer 

simulation. 

We observed that the adsorption energies for thiophene are in good agreement with 

the experimental and computational ones and increase in function of metal in the following 

order: H
+ 

< Na
+
 < Ag

+
 ≈ Cu

+
. The same trend was obtained for propanethiol and these 

results are reported for the first time.  

We proposed two new clusters to model the zeolite environment, Z40 (1161 atoms) 

and 2Cages (517 atoms). These models were able to explain differences in the adsorption 

energies for distinct adsorption complexes. These results were obtained with the ONIOM 

method (PBE1PBE/6-31G (d,p): UFF=QEQ) and (PBE1PBE/SDD: UFF=QEQ) for 

transition metals. 

The adsorption isotherms for thiophene at different temperatures in zeolites MY 

(M= Na
+
, H

+
 e Ag

+
) are in good agreement with the experimental results and present semi-

quantitative results for behavior and saturation point of the isotherms without the need for 

unusual atomic charges. These results were obtained with Grand Canonical Monte Carlo 

(GCMC) method. Also the results for propanethiol are original. 

Keywords: desulfurization, zeolites, ONIOM, simulation, Monte Carlo. 
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zeólita Cu(I)Y obtidos com o método ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ). 

Tabela 4.5.3 Energias de adsorção do propanotiol em modelos de zeólita Cu(I)Y calculadas com o 

método ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Compostos Sulfurados em Combustíveis Fósseis 

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

responsável pelo desenvolvimento das indústrias, do transporte automobilístico e utilizado como 

matéria prima na produção de diversos outros produtos obtidos pós-refinamento. A palavra 

petróleo deriva das palavras em latim petro e oleum que juntas significam óleo de pedra. O 

petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, compostos sulfurados, oxigenados e 

nitrogenados que são provenientes de rochas sedimentares que formou camadas sobre a matéria 

orgânica em decomposição há milhares de anos atrás.  

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

gasosa (gás natural), líquida (óleo cru), semi-sólida (betume) e sólida (asfalto e cera) (SPEIGHT, 

2006). Os combustíveis de petróleo em geral são produzidos a partir de misturas de 

hidrocarbonetos líquidos ainda assim é possível produzir estes combustíveis a partir de outras 

frações do petróleo como o gás natural e outros. 

O petróleo é essencialmente uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos. A 

grande quantidade de carbono e hidrogênio encontrados numa amostra de petróleo mostram 

indícios deste fato, como é mostrado na Tabela 1.1.1, que apresenta as faixas limites de 

ocorrência dos elementos numa amostra de petróleo. 

Tabela 1.1.1 Faixa de composição limite dos elementos no petróleo (SPEIGHT, 1999). 

Elementos Porcentagem 

Carbono 83,0 - 87,0% 

Hidrogênio 10,0 - 14,0% 

Nitrogênio 0,1 - 2,0% 

Oxigênio 0,05 - 1,5% 

Enxofre 0,05 – 6,0% 

Metais (Ni e V) <1000 ppm 



2 
 

 

  

Os combustíveis derivados de petróleo são obtidos na etapa de refino do mesmo e as mais 

importantes frações combustíveis são: 

 Gás Liquefeito de Petróleo 

 Gasolina 

 Querosene 

 Diesel 

 Óleo Combustível 

Entre estes combustíveis os mais importantes para a indústria automobilística são o diesel e a 

gasolina, que são responsáveis por 98% da demanda do transporte mundial (MCKILLOP, 2007).  

Com o aumento na quantidade de veículos automotivos que vem ocorrendo nas últimas décadas 

ocorre um conseqüente aumento na poluição causada pelo uso destes combustíveis fósseis. 

A gasolina automotiva é definida como sendo uma mistura de hidrocarbonetos obtidos numa 

faixa de ponto de ebulição do petróleo de 30°C e 225°C apresentando hidrocarbonetos com 

número de carbono entre 3 e 12 (CAMPOS e LEONTSINIS, 1990). Pode ser obtida através do 

refino ou em petroquímicas através de linhas de hidrocarbonetos. O teor da gasolina depende de 

como esta foi obtida, assim ela poderá ser classificada quanto ao teor de alguns componentes 

como gasolina parafínica, oleofínica, naftalênica e/ou aromática. 

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

apresentando hidrocarbonetos com números de carbono entre 9 e 20, com faixas de ponto de 

ebulição entre 150°C e 390°C (CAMPOS e LEONTSINIS, 1990). Essas diversidades no 

tamanho dos hidrocarbonetos fornecem as características de densidade, número de cetano, etc. A 

obtenção do diesel é feita por destilação fracionada ou por craqueamento do petróleo. 

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

poluentes na atmosfera como os NOx, metano, CO2, CO e o enxofre. Dentre todos os poluentes o 

enxofre se destaca por produzir o efeito conhecido como chuva ácida que ocorre quando há 

acumulo de SO2 emitido por veículos e indústrias. Neste processo ocorre a reação do SO2 com o 
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vapor de água no ambiente produzindo ácido sulfúrico que precipita em forma de chuva 

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

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

pode levar ao agravamento de doenças cardiovasculares e pulmonares em seres humanos 

(DOCKERY e POPE, 1994) (BROOK, FRANKLIN, et al., 2004). Nos automóveis ainda existe 

a possibilidade de corrosão do motor (AMBROZIN, 2009) e de envenenamento dos filtros que 

possuem metais nobres sensíveis ao ataque do enxofre (DUNLEAVY, 2006). 

O enxofre encontrado no petróleo muitas vezes excede a quantidade de enxofre que é 

fornecida por organismos biológicos indicando que pode haver transferência de enxofre de 

rochas piritas (FeS) ou de fontes inorgânicas no meio. O enxofre advindo da decomposição dos 

organismos aparece nas mais diversas formas como tioéteres, mercaptanas, tiofenos alifáticos e 

uma série de estruturas aromáticas complexas (TOMLISON, 1979). 

A quantidade de enxofre varia muito dependendo da região em que o óleo foi coletado, 

da maneira de refino, da demanda de produtos e das especificações em cada país. Para identificar 

os compostos de enxofre presentes em combustível veicular (gasolina, diesel) utilizam-se vários 

métodos como a cromatografia gasosa (CG) e a espectroscopia por fluorescência de raios-X. 

Resultados para a análise de CG-FDP (cromatografia gasosa com detecção fotométrica por 

chama exclusiva de compostos sulfurados) mostram que a gasolina é rica em compostos 

tiofênicos, já o diesel apresenta em maior proporção compostos derivados do benzo e 

dibenzotiofenos (Figura 1.1) (MA, SONG, et al., 2001) (MA, SAKANISHI e MOCHIDA, 1994). 

O aumento da preocupação ambiental devido às emissões de poluentes atmosféricos, 

como o enxofre se deu no final do século XX e acarretou no aumento significativo do número de 

trabalhos científicos em busca de métodos de dessulfurização que pudessem retirar o enxofre do 

combustível sem comprometer sua qualidade e a baixos custos.  

Os processos de dessulfurização existentes se baseiam em três abordagens: (1) 

rompimento da ligação C-S por métodos que utilizam calor ou catalisadores, (2) rompimento da 

ligação C-S utilizando organismos como bactérias e fungos e a adsorção seletiva dos compostos 

sulfurados em uma matriz e (3) métodos adsortivos que tem por objetivo a retirada do enxofre 
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via adsorção seletiva destes compostos. Estes métodos assim como suas vantagens e 

desvantagens serão explorados no item 1.2. 

Os compostos de enxofre estão presentes em todas as faixas de destilação e ocorrem 

como os componentes de mais alto peso molecular. As estruturas das moléculas 

organossulfuradas até hoje isoladas são relativamente pequenas com pouco mais de 15 carbonos 

e apresentam pontos de ebulição entre 250-300°C; isto resulta em pouco conhecimento sobre as 

formas de enxofre presente no petróleo. Um agravante é o fato de que 60 a 80% de todo o 

enxofre presente no óleo cru, é encontrado no asfalteno e nas frações de resina que contêm 

inúmeros compostos dos quais estruturas são puramente especulativas. 

 

Figura 1.1.1 Espectro de CG-FDP de três amostras de combustíveis. Em que DBT (dibenzotiofeno), 

DMDBT (dimetil-dibenzotiofeno), MDBT (metil-dibenzotiofeno), TMDBT (trimetil-dibenzotiofeno), T 

(tiofeno), MT (metil-tiofeno) e DMT (dimetil-tiofeno). 

O enxofre constitui apenas 6% do petróleo, mas as quantidades presentes em 

combustíveis são de aproximadamente 700 ppm na etapa de pós-tratamento catalítico e 

desulfurização in situ. Na Tabela 1.1.2 é mostrada a distribuição de compostos contendo 

heteroátomos em fluído resultante do tratamento catalítico (FCC). 

Tabela 1.1.2 Exemplo de quantidade de compostos contendo heteroátomos em fluído resultante do 

processo catalítico do craqueamento (FCC) (IRVINE, 1998).  
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Compostos Quantidade em ppm 

Nitrogênio 16,0 

Oxigênio 14,0 

Enxofre em mercaptanas 24,2 

Enxofre em sulfetos 7,3 

Enxofre em tiofeno 61,9 

Enxofre em tiofeno C1 115,0 

Enxofre em tiofeno C2 130,6 

Enxofre em tiofeno C3 90,9 

Enxofre em tiofeno C4 88,0 

Dibenzotiofenos e benzotiofenos 238,1 

Total 786,0 

 

Alguns compostos sulfurados apresentam estabilidade frente ao processo de 

hidrotratamento. Dentre os compostos sulfurados as mercaptanas são as mais facilmente 

retiradas, os derivados de tiofeno estão em segundo e por último os derivados do 4,6 dimetil 

dibenzotiofeno (DMDBT) (Figura 1.1.2) que são muito resistentes a este tipo de reação 

(compostos refratários), pois há grande dificuldade de ataque do catalisador metálico ao enxofre 

protegido pelo efeito estérico dos grupos metila (MA, 1994). 

 

Figura 1.1.2 - Estrutura do 4,6 dimetil-dibenzotiofeno.  

Padrões Internacionais de emissão de gases poluentes atmosféricos foram criados no final 

do século XX (FAIZ, WEAVER e WALSH, 1996). Estes visam à diminuição gradativa dos níveis 

de emissão estabelecendo metas para as indústrias automobilísticas e para as refinarias com 

objetivo de criar tecnologias compatíveis ao combustível que será produzido. Podem-se destacar 
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o padrão EURO criado pela UE (União Européia) e o padrão TIER criado pelos Estados Unidos. 

O EURO se encontra na fase 5 na qual os teores de enxofre em diesel devem ser menores que 15 

ppm (http://www.euractiv.com/en/transport/euro-5-emissions-standards-cars/article-133325, 2010). O 

TIER se encontra na fase 4 na qual os teores de enxofre também devem atingir no máximo 15 

ppm (http://www.dieselnet.com/standards/us/ld_t2.php, acessado em 25/05/2010 ás 3:54, 2010).     

O Brasil encontra-se na fase L4 do PRONCOVE (Programa de Controle da Poluição do 

Ar por Veículos Automotores) que é equivalente a Euro III com limite de enxofre de 150 ppm. 

De acordo com o planejamento do PRONCOVE o Brasil deveria estar na fase L5, que equivale a 

Euro IV (padrões limite de enxofre de 50 ppm), no entanto, não foi possível obter o diesel com 

50 ppm de enxofre nem tecnologias para motores necessárias para comercialização. O 

PRONCOVE propôs uma diminuição gradativa e incentivos para as empresas que conseguissem 

cobrir as normas até 2012, ano em que será implementado as duas novas fases para as emissões 

que são a P-7 (a partir de 2012) e a L-6 (a partir de 2013) em que a P-7 equivale aos limites 

menores do que 10 ppm em veículos maiores e a L-6 em veículos menores. 

1.2 Processos Utilizados na Remoção de Enxofre em Combustíveis 

Podemos classificar os processos de dessulfurização em três tipos: (1) transformação 

química; (2) transformação bioquímica através de organismos vivos que atuam quebrando os 

compostos sulfurados e (3) adsorção seletiva dos compostos de enxofre utilizando matrizes 

catalíticas. 

Os processos de dessulfurização por transformação química foram os primeiros a serem 

estudados, haja vista que a indústria petroquímica possuía facilidade no tratamento de caldeiras 

de alta pressão e temperatura e de reações químicas controladas. 

A dessulfurização in situ do carvão gaseificado foi uma das primeiras técnicas a serem 

utilizadas por volta do ano de 1940. Naquele período se desejava diminuir o API (peso 

específico) que é a medida do peso gravimétrico dos combustíveis através da retirada dos 

compostos sulfurados. Este tipo de transformação é utilizado como remoção parcial de enxofre 

nas primeiras etapas do processo. O enxofre é retirado através da quebra térmica da ligação C-S 

formando H2S que numa etapa de pós-tratamento é recuperado em forma de enxofre sólido 

quando este reage com o oxigênio. A reação é apresentada na Figura 1.2.1 (HYNE, 1979). 
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Figura 1.2.1 Reação de craqueamento térmico de compostos sulfurados in situ. 

Neste processo é muito mais simples trabalhar com o H2S e depois fazer a reação com o 

oxigênio do que fazer a reação de hidrólise diretamente que precisa de altas temperaturas e altas 

pressões e produz subprodutos prejudiciais a saúde como o CO. 

Este processo consegue remover enxofre de compostos voláteis como mercaptanas, 

tioesteres e outros compostos não-tiofênicos a temperaturas em torno de 350°C e pressões de 100 

atm (NICHOLLS e LUHNING, 1977). O tiofeno é muito resistente a este tipo de reação e 

precisa de temperaturas na faixa de 400 a 500°C. Alguns anéis fundidos são mais reativos e 

podem reagir a menores temperaturas (HYNE, 1979). 

Aplicações mais recentes mostram a combinação deste processo com a adição de 

sorventes que retiram os compostos sulfurados como as zeólitas e os compostos de alumina. 

A dessulfurização de refinaria é utilizada para hidrocarbonetos combustíveis como a 

gasolina e o diesel como processo de refino e de valorização destes derivados do petróleo.  

O processo mais utilizado para a remoção de enxofre nas refinarias é a 

hidrodessulfurização catalítica na qual se utiliza reações de hidrogenação na redução de 

compostos organossulfurados a hidrocarbonetos na presença de um catalisador produzindo H2S 

como produto sulfurado que é recolhido e transformado em enxofre sólido e hidrogênio 

(MEYERS, 2004).      

Argilas minerais, que são sólidos cristalinos aluminossilicatos, tratadas por ácidos foram 

os primeiros catalisadores utilizados na refinaria. Atualmente este tipo de catalisador ainda é 

utilizado em processos de craqueamento. Alguns exemplos de argilas minerais são a kaolinita, 

montmorillonita e ilita (KELLER, 1985). 
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As zeólitas são sólidos cristalinos aluminossilicatos hidratados que possuem estrutura e 

propriedades controláveis. Por serem materiais porosos apresentam a propriedade de catalisar 

reações em sistemas confinados (DECROOCQ, 1984). Um fato muito interessante neste tipo de 

material é o controle da acidez do material que é facilmente realizado experimentalmente 

(CORMA, 1997). A hidrodessulfurização catalítica utilizando zeólitas é objeto de estudo, no 

entanto alguns processos já são comerciais como o S Zorb (BABICH e MOULIJN, 2003) 

desenvolvido pela Phillips Petroleum Company que remove compostos refratários como o 4,6 

DMDBT. Não há nenhuma estrutura detalhada do adsorvente. Sabe-se o que este material é 

altamente envenenado por enxofre usado em reatores de leito fluído para a reação de 

hidrogenação. A reação acontece em temperaturas de 650-775℉ e 100-300 psig em H2 para a 

gasolina ou 700-800℉ e 275-500 psig em H2 para o diesel. Um exemplo de reação é para o 

benzotiofeno que forma como produto enxofre sólido e etil benzeno. O enxofre é retirado por um 

fluxo de ar que forma SO2 regenerando o catalisador. 

Outra nova tecnologia usando ultrasom (YANG, 2003) se baseia em dois processos 

chamados de SulphCo. Na primeira etapa os compostos tiofênicos são oxidados em um reator 

ultrasônico formando sulfóxidos e sulfonas que em etapa subseqüente são removidos por 

extração com solvente. Outras propostas como a de Collins (YANG, 2003) que utiliza peróxido 

de hidrogênio e um catalisador polianiônico e outro processo industrial desenvolvido pela 

Research Triangle Institute que utiliza um adsorvente que reage com os compostos sulfurados 

retendo o enxofre que é retirado em forma de SO2 por uma corrente de ar. Todas as etapas são 

conduzidas a altas temperaturas. 

Um processo alternativo seria a utilização do processo de adsorção seletiva aos 

compostos sulfurados. A vantagem encontra-se no processo de adsorção que requer temperaturas 

e pressões ambiente. Conseguir um material com alta taxa de adsorção e alta capacidade seria um 

dos maiores avanços na indústria petroquímica. No entanto o desenvolvimento de catalisadores 

como as zeólitas, argilas, carbono porosos entre outros se encontra em fase de desenvolvimento, 

mas resultados fabulosos têm sido encontrados com catalisadores baseados em zeólitas do tipo 

FAU (zeólita Y) na presença de cátions de compensação de Cu(I) que obtiveram 99% de taxa de 

adsorção de compostos sulfurados, mas a capacidade é baixa tornando o material ainda inviável 

para o uso (RANG, 2006).   
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A biodessulfurização é outro processo que pode ser utilizado na indústria petroquímica 

que se baseia na retirada de compostos sulfurados pela ação de organismos vivos que utilizam o 

enxofre em seu ciclo metabólico sem oxidar os hidrocarbonetos (GRAY e SQUIRES, 2003). 

Com o avanço da biotecnologia tem surgindo grande quantidade de organismo e de modificações 

dos mesmos visando a remoção de compostos sulfurados. Alguns exemplos são enzimas 

retiradas de bactérias como a R.erythroplys que oxidam seletivamente compostos sulfurados pelo 

processo de oxirredução de NADH e FMNH2 (mononucleotídeo de flavina) e enzimas como a 

HPBS desulfinase retiram o enxofre do composto orgânico. 

Existem vários outros processos e métodos que podem ser empregados. Neste tópico 

focamos apenas nos processos mais utilizados na indústria. Entre as referências citadas podem se 

encontrar vários outros métodos de remoção de compostos sulfurados.  

 

1.3 Zeólitas e Adsorção Seletiva de Compostos Organossulfurados 

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

vazio. Estes espaços vazios denominados poros são classificados como abertos ou fechados 

(ROUQUEROL, 1994).  

Poros abertos são aqueles que conectam o interior da estrutura com o exterior. Este tipo 

de poro é o mais requerido em aplicações industriais e biológicas como em craqueamento do 

petróleo, catálise de reações, trocadores iônicos, carreamento de fármacos, etc... 

Poros fechados são aqueles que não apresentam conexão com o exterior e podem conter 

fluidos em seu interior. Este tipo de sistema pode ser utilizado em processos de insulação térmica 

e sônica e como componente de baixa massa em compósitos. 

As zeólitas são exemplos de materiais porosos abertos. Elas foram descobertas em 1756 e 

o nome zeólita deriva do grego zein = ferver e lithos = pedra, ou seja, pedra que ferve. Este nome 

se deve ao fato de observações da dessorção de água da estrutura formando espuma quando a 

zeólita era submetida a aquecimento. Somente em 1940 foram sintetizadas zeólitas utilizando o 

método de síntese hidrotermal que tenta mimetizar a formação geotérmica das zeólitas naturais 

(TURRO, 2000). 
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As zeólitas são definidas como aluminossilicatos hidratados que são formados por 

unidades estruturais básicas tetraédricas AlO4 e SiO4 e cátions de compensação de carga (Figura 

1.3.1).  

 

Figura 1.3.1 Estruturas primárias de construção. (A) Tetraedro de SiO4, (B)Tetraedro de AlO4 contendo 

um cátion de compensação, (C) Tetraedros de AlO4-SiO4-AlO4 contendo um cátion de compensação de 

carga positiva +2. 

A fórmula estrutural das zeólita é do tipo: 

 

Em que Mm/z é o cátion de compensação [mAlO2 .nSiO2] representa a estrutura aniônica 

formada por tetraedros da alumínio com oxigênio e tetraedros de silício com oxigênio e q H2O é 

a água de solvatação. Existe uma confusão na maioria dos textos em relação à definição de 

zeólitas, haja vista a definição de zeótipos que são estruturas constituídas por unidades básicas 

tetraédricas igualmente às zeólitas que possuem metais diferentes de Al e Si em suas 

composições (MEIER, 1986). 

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

no desenvolvimento de tecnologia e ciência de zeólitas mostrou que o número de estruturas de 

zeólitas depositadas cresce rapidamente em função dos anos. Em 2009, por exemplo, já eram 

observadas 174 estruturas depositadas. Este crescimento está associado ao avanço na descoberta 

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

significativo nas técnicas de caracterização o que impossibilitou a elucidação de muitas 

estruturas anteriormente obtidas (GARIBEH, 2009). O número de estruturas zeolíticas deve 
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aumentar consideravelmente já que 20 elementos podem ser utilizados como substituintes no 

tetraedro TO4. 

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

microporosos (diâmetros menores que 2 nm), mesoporosos (diâmetros entre 2 e 50 nm) e 

macroporosos (diâmetros maiores que 50 nm) (ZDRAKOV, 2007). A diferença no tamanho do 

poro implica características especiais as zeólitas conferindo variadas funções, por exemplo, 

estruturas em microporos são mais utilizadas para troca iônica, absorção, diálise, etc. Já zeólitas 

com poros maiores são utilizadas para catálise, como peneiras moleculares, carreadores de 

fármacos e etc.   

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

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

fluidos de petróleo pesado mostrando-se superiores aos catalisadores comumente usados na 

indústria Co-Mo-Alumina e Ni-Co-Alumina. A introdução da zeólita Y no processo de refino 

trouxe melhoras significativas no refino do petróleo sendo esta utilizada nos dias atuais como 

componente principal no craqueamento catalítico proporcionando economia de 10 bilhões de 

dólares anuais na indústria petroquímica (DEGNAN JR, 2000).  

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

uma com 7,4 Angströms de diâmetro, que é a mesma gaiola presente na sodalita, conectada 

tetraedricamente a outra gaiola de 13 Angströms de diâmetro denominada supergaiola. Na Figura 

1.3.2 é ilustrada a estrutura da zeólita Y (KADUK e FABER, 1995). 

 

Figura 1.3.2 Estrutura da zeólita Y. 
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Outras zeólitas são utilizadas na indústria petroquímica como a ZSM5, que é utilizada no 

craqueamento do petróleo sendo mais utilizada na produção de derivados leves, como propileno. 

Estes materiais podem servir como adsorventes no processo de adsorção seletiva. 

Existem seis tipos de isotermas de adsorção definidos pela IUPAC (Figura 1.3.3). Dentre estas 

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

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

interação com o adsorvato e com baixas forças de interação, respectivamente. Isotermas do tipo 

IV e V são características de materiais mesoporos com interações fortes e fracas, 

respectivamente, a característica destas isotermas é que elas apresentam histereses (curvas de 

adsorção e dessorção diferentes) devido à condensação capilar presente neste tipo de sistema. 

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

uniformes. 

 

  Figura 1.3.3 Tipos de isotermas de adsorção gás-sólido.  

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

são características de isotermas de Langmuir (SINGH, 1998) que são isotermas nas quais se 

considera apenas adsorção em monocamadas, em que no adsorvente não ocorrem sítios 

preferenciais e a adição de um adsorvato ao sítio independe da acessibilidade ao sítio.  

Estudos de adsorção seletiva de compostos sulfurados estão entre os novos desafios da 

indústria petroquímica, principalmente visando à remoção de compostos sulfurados. Este 

processo seria vantajoso, já que dever ocorrer a baixas temperaturas e baixas pressões, sendo 

diferente dos processos de hidrodessulfurização existentes, que trabalham a altas temperaturas e 
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altas pressões. No entanto, isto depende da escolha de um adsorvente com alta seletividade para 

compostos sulfurados e com alta capacidade adsortiva, pois os adsorventes comerciais ainda são 

inadequados para este uso. 

É fato que a adsorção seletiva utilizando zeólitas ou qualquer outro adsorvente não deve 

substituir completamente o processo de hidrodessulfurização, porém, vale ressaltar que a redução 

no uso de altas temperaturas e altas pressões levaria a redução de gastos na indústria o que 

acarretaria na redução dos preços dos derivados de petróleo. Desta maneira, o design de novos 

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

adsortiva, se torna um campo vasto para abordagens experimentais e computacionais.  

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

compostos sulfurados principalmente mercaptanas de frações do petróleo (SINGH, SINGH e 

SINGH, 1988). Um dos rejeitos do processo Bayer de extração de alumínio da bauxita é a lama 

vermelha que é rica em ferro e também foi utilizada para remoção de enxofre em óleo de 

petróleo (PURDY, 1958). 

Atualmente a preocupação na remoção de compostos sulfurados encontra-se nos 

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

automotivos nas grandes cidades. Os métodos utilizados se baseiam em tentativas e erros e 

utilizam dois caminhos: o primeiro visa obter um bom adsorvente a partir de adsorventes 

comerciais e o segundo visa testar bons adsorventes para a catálise do processo de 

hidrodesulfurização esperando que estes possuam seletividade para o enxofre e uma alta 

capacidade de adsorção (YANG, 2003). 

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

processo S Zorb desenvolvido em 1998 (RANG, 2006) que obteve sucesso na remoção de 

compostos sulfurados, principalmente de compostos refratários derivados do 4,6 DMDBT. Neste 

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

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

de hidrogênio. No entanto, reações utilizando hidrogênio e catalisadores de oxido de zinco 

modificado ainda são necessários aumentando o custo do processo.  
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Os adsorventes comerciais (zeólitas, carbono ativado e alumina ativada) têm sido 

estudados para a remoção de compostos sulfurados. Entre as zeólitas podemos incluir a 13X 

(SALEM e HAMID, 1997), 5A (SALEM, 1994), silicalitas e ZSM-5 (WEITKAMP, 1991), e 

zeólitas de troca iônica (MICHLMAYR, 1980) (VASANT, 1988). 

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

alcalinos apresentou maior seletividade quando na presença de metais alcalinos com maior 

eletropositividade, enquanto que hidrocarbonetos aromáticos, no caso, o tolueno seguia o 

caminho oposto (LABORDE-BOUTET, JOLY, et al., 2006). A adsorção acontece através da 

interação eletrostática entre os elétrons  da molécula e o cátion de metal alcalino. Resultados 

para a adsorção de compostos sulfurados mostram boas taxas de adsorção, no entanto, as curvas 

de competição entre compostos aromáticos sulfurados e não sulfurados mostram baixa 

seletividade.  

Buscas sistemáticas foram realizadas por Yang e colaboradores visando um adsorvente 

com alta especificidade para o tiofeno utilizando adsorventes que interagissem via interação  

(YANG, 2001)
, 

(YANG, 2002)
 

(TAKAHASHI, 2002) (HERNÁNDEZ-MALDONADO e 

YANG, 2003). Eles mostraram uma alta seletividade de zeólitas do tipo Cu(I)Y na remoção de 

compostos tiofênicos. Zeólitas do tipo Zn(II)Y e Ni(II)Y foram propostas como candidatas 

promissoras por apresentarem alta estabilidade do cátion formado (HERNÁNDEZ-

MALDONADO, YANG, et al., 2005). 

O grupo do professor Hernández-Maldonado (HERNÁNDEZ-MALDONADO e YANG, 

2004) mostrou que a utilização de zeólitas do tipo Cu(I)Y com íons Cu(I) na fase vapor 

fornecem melhores resultados para a adsorção de vários compostos sulfurados presentes em 

combustíveis de aeronaves. Em estudo comparativo entre zeólitas Ni(II)X e Ni(II)Y foi mostrado 

que a zeólita Y é a mais efetiva na remoção de compostos sulfurados, ressalta-se ainda a 

importância da camada de adsorvente comercial Selexsorb (alumina) que aumenta o efeito 

catalítico da zeólita. Esta combinação Selexsorb-ZeólitaY apresentou alta seletividade para 

compostos tiofênicos não substituídos, além disso, mostrou-se que ocorre fácil recuperação do 

adsorvente. 
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Estudando a remoção de compostos refratários como os derivados de DMDBT (dimetil-

dibenzotiofeno) Bhandari et. al. (BHANDARI, 2006) mostraram que substituições iônicas nas 

zeólitas do tipo Y produziam uma alta taxa de adsorção deste tipo de composto. Estes resultados 

foram muito satisfatórios já que compostos como o 4,6-DBDMT apresentam alta resistência aos 

processos de hidrodessulfurização usuais na indústria. 

Estudos realizados com zeólitas Y contendo prata (I) mostraram alta taxa de adsorção de 

compostos sulfurados comparáveis aos resultados obtidos para zeólitas Cu(I)Y (TAKAHASHI, 

2002) (YANG, 2002).  

Velu et al. (VELU, MA e SONG, 2003) estudaram zeólitas Y com diferentes 

distribuições de cátions e mostraram que a zeólita HCe(III)Y possuía a maior capacidade de 

adsorção quando comparada as zeólitas estudadas HCuY, HZn(II)Y, HNi(II)Y, HPd(II)Y.  

Vários outros artigos recentes propõem o uso de zeólitas em escala nanométrica (CHEN, 

LIU, et al., 2009) e combinação de cátions de compensação em zeólitas Y e zeólitas H-USY 

(SATOKAWA, 2010) (NUNTANG, PRASASSARAKICH e NGAMCHARUSSRIVICHAI, 2008) como 

alternativas para aumentar a capacidade e a taxa de adsorção de compostos sulfurados. 

Existem vários trabalhos estudando materiais zeolíticos, no entanto, decidimos listar 

apenas aqueles de maior relevância.  Observamos que a adsorção seletiva de compostos 

sulfurados em zeólitas é possível, no entanto, o seu desenvolvimento depende do 

desenvolvimento de novos materiais adsorventes que possam melhorar a capacidade de adsorção 

e a seletividade para compostos sulfurados em combustíveis. 
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2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivos principais: 

 Entender o processo da adsorção de compostos organosulfurados (tiofeno e propanotiol), 

presentes em grandes quantidades em combustíveis automotivos, em zeólitas do tipo MY 

(M= Na
+
, Ag

+
, Cu

+
, H

+
). 

 Obter as isotermas de adsorção do tiofeno e propanotiol nas zeólitas MY (M= Na
+
, Ag

+
, 

Cu
+
, H

+
).  
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3. PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL 

 

3.1 Gerando Estruturas Modelo 

A zeólita Y é um aluminossilicato cristalino hidratado composto de tetraedros de AlO4 e 

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

tridimensionais, que consistem de gaiolas esféricas denominadas supergaiolas com diâmetro de 

1,3 nm conectadas tetraedricamente a quatro gaiolas vizinhas através de uma janela de 0,74 nm 

formada por 12 tetraedros TO4 (T= Si ou Al) (WEITKAMP, 2000). 

A estrutura da zeólita Y utilizada neste trabalho foi cedida ao nosso grupo pelo Professor 

M.A Chaer (CHAER). A partir desta estrutura experimental obtivemos duas estruturas modelo. 

O primeiro modelo denominado Z40 (Figura 3.1.1) foi obtido levando em consideração todos os 

átomos contidos numa esfera de 40 Angströms a partir do centro geométrico da estrutura 

experimental; o segundo modelo foi obtido de trabalhos anteriores em nosso grupo de pesquisa, 

o qual consiste de duas células unitárias, doravante denominamos este modelo de 2cages (Figura 

3.1.1). 

  

Modelo 2Cages Modelo Z40 

Figura 3.1.1 Estruturas modelo para a zeólita Y utilizadas neste estudo. Esferas vermelhas representam 

os átomos de oxigênio, as cinzas representam os átomos de silício, a esfera rosa representa o átomo de 

alumínio e a esfera roxa representa o cátion de compensação. 
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O modelo Z40 apresenta pelo menos 5 células unitárias em sua estrutura representam um 

ambiente cristalino de maneira mais adequada, enquanto que, no modelo 2cages apenas duas 

células unitárias representa o ambiente cristalino.  

Para estudar os efeitos da catálise do centro ácido da zeólita na adsorção em ambos os 

modelos foram utilizados a proporção de Al e Si de 1:∞.  

 

3.2 Cálculo da Geometria do Estado Fundamental dos Complexos Zeolita X-

FAU (X= Na
+
, Ag

+
, Cu

+
 e H

+
) e adsorventes 

As três principais técnicas computacionais na determinação de estruturas do estado 

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

Os métodos ab initio são métodos baseados na resolução das equações de Schrödinger a 

partir de primeiros princípios em que equações mecânico-quânticas para núcleos e elétrons são 

resolvidas. Este método é o mais poderoso na determinação de geometrias do estado 

fundamental, haja vista o tratamento puramente quântico que representa muito bem um sistema 

molecular. O problema é o seu alto custo computacional que impossibilita trabalhar com 

sistemas que possuem um elevado número de átomos (~ >100) (LEWARS, 2003). 

Métodos semiempíricos são métodos aproximados que resolvem as equações mecânico-

quânticas utilizando parâmetros experimentais que são adicionados a um processo de 

parametrização de variáveis, que ajudam a resolver mais facilmente as integrais resultando num 

menor custo computacional. Este método funciona bem para sistemas com elevado número de 

átomos (~10
4
) permitindo o tratamento de sistemas biológicos e de outros sistemas 

macromoleculares (CRAMER, 2004). 

Os métodos de mecânica molecular são métodos que utilizam equações clássicas de 

movimento e um banco de dados de parametrização para obter as melhores equações de energia 

que representem uma determinada classe de moléculas. Por se tratar de equações clássicas, o 

método é muito menos robusto em comparação aos métodos quânticos e desta maneira permite o 

tratamento adequado de sistemas com um número elevado de átomos como sistemas cristalinos, 
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sistemas biológicos e sistemas de maior complexidade. A limitação destes métodos é que não 

existe o tratamento explícito de elétrons, estes são representados por cargas pontuais centradas 

nos átomos, e, portanto, não há descrição de formação e de quebra de ligação química; outra 

limitação é o fato da dependência dos parâmetros experimentais que pode levar a resultados 

equivocados de determinação de estruturas. 

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

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

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

interação entre as moléculas dos adsorventes, cátions e átomos presentes no ambiente catalítico 

da zeólita. 

Deste modo uma alternativa seria utilizar métodos híbridos QM/MM (Mecânica 

Quântica/Mecânica Molecular) (VREVEN e MOROKUMA, 2006) como o método ONIOM 

(Our N-layered Integrated molecular Orbital + Molecular mechanics) proposto por Keiji 

Morokuma que se baseou no método IMOMO (Integrated MO Molecular Orbital+Molecular 

Orbital) (HUMBEL, SIEBER e MOROKUMA, 1996). O método ONIOM permite obter a 

energia aproximada do sistema real utilizando um método de extrapolação da energia separando 

o sistema em camadas (real, intermediário, modelo) em que cada um destes é tratado por níveis 

computacionais distintos (high, medium e low) de acordo com as propriedades de interesse.  

Os métodos QM/MM podem ser divididos em: 

 Baseados em átomos ligantes, onde centros adicionais são colocados na região QM 

sem levar em consideração as posições dos átomos em ambas as regiões (interna e 

externa) na região MM e assim o papel é manter a valência dos átomos (Figura 3.2.1 

a). 

 Possuem uma região de contorno, ou seja, um conjunto de átomos do sistema que irão 

participar tanto da região QM quanto da MM do cálculo (Figura 3.2.1 b) 

(SHERWOOD, 2000). 

O método ONIOM é baseado em átomos ligantes e não existe um termo de acoplamento 

entre os métodos, pois, os átomos ligantes são todos tratados por métodos MM e deste modo a 
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correção da inserção destes átomos fica implícita na extrapolação (VREVEN e MOROKUMA, 

2006).  

  

a) Regiões Exteriores e Interiores b) Regiões de Contorno 

  

Figura 3.2.1 Terminologia das regiões usadas em métodos QM/MM (Adaptado de (SHERWOOD, 

2000)). 

O método ONIOM surgiu como uma alternativa para o tratamento de sistemas químicos 

complexos, como macromoleculares, que necessitam de maior demanda computacional. Já é 

mostrado que este método pode fornecer bons resultados para o estudo deste tipo de sistema 

químico. O método ONIOM é efetivo quando existem efeitos localizados no sistema, de modo 

que apenas os átomos presentes nestes locais sejam tratados por métodos mais rigorosos, como 

métodos ab initio; os átomos restantes contribuem pouco para a descrição do processo localizado 

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

como métodos semiempíricos, mecânica molecular ou ainda métodos ab initio menos robustos. 

O ONIOM baseia-se no método de extrapolação em camadas. A Figura 3.2.2 apresenta a 

estrutura em camadas e os níveis de tratamento do método ONIOM, em que o sistema modelo 

menor é aquele onde o processo químico a ser estudado estaria ocorrendo, ou seja, quebra e 

formação de ligações e, portanto devem ser tratado por níveis mais robusto de teoria denominado 

nível high, o sistema intermediário seria aquele em que efeitos eletrônicos são importantes 

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

teoria denominado medium e a terceira onde efeitos de ambiente são considerados e assim pode-

se tratar o sistema com níveis ainda mais simples de teoria denominado low (MOROKUMA, 

2003). 
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Figura 3.2.2 Estrutura do método ONIOM (Adaptado de (MOROKUMA, 2003)). 

Os tipos de extrapolação ONIOM depende do número de camadas em que se deseja 

dividir o sistema, em duas camadas temos o ONIOM-2D e em três camadas o ONIOM-3D. A 

extrapolação da energia é feita levando em consideração o método subtrativo onde o sistema 

todo é tratado com métodos MM e existe um termo subtrativo do cálculo da região high para que 

não consideremos duas vezes a mesma região.  A escolha dos métodos e a partição do sistema 

em níveis ou camadas são as etapas determinantes para o sucesso da metodologia ONIOM. O 

particionamento é feito com sucesso quando se conhece ou têm-se indícios de quais partes do 

sistema real são as mais importantes para o processo estudado. O sistema pode ser dividido de 

duas maneiras: ONIOM-2D em que existem apenas duas camadas que são denominadas high e 

low; ou ONIOM-3D onde existem três camadas que são denominadas high, medium e low. Nas 

Figuras 3.2.3 e 3.2.4 são mostrados como é calculada a energia extrapolada para os métodos 

ONIOM-2D e para o ONIOM-3D.  

 

     
    

      
           

            
    

 

 

 

 

Figura 3.2.3 Método ONIOM-2D(Adaptado de (MOROKUMA, 2003).  
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Figura 3.2.4 Método ONIOM-3D (Adaptado de (MOROKUMA, 2003)). 

Na escolha dos métodos tomaram-se precauções principalmente na escolha do método de 

MM que devem tratar o sistema da melhor maneira possível, já que o erro da inserção de átomos 

ligantes é calculado utilizando este método. Após várias tentativas escolhemos o campo de força 

UFF (Universal Force Field) (RAPPÉ, 1992)
 
que obteve melhores estruturas para a zeólita em 

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

Na Figura 3.2.5 estão ilustradas as estruturas modelo que representam os sistema modelo 

menor tratados em nível high (PBE1PBE/6-31G(d,p) ou SDD) no método ONIOM de duas 

camadas  para as zeólitas MY (Na
+
, Ag

+
, Cu

+
, H

+
).  

 

 

(a) (b) 

Figura 3.2.5 Estruturas modelo do sistema modelo menor no método ONIOM em (a) modelo 3T  (três 

tetraedros) e em (b) modelo 1T (um tetraedro). Em que X é o cátion de compensação com carga. 

  

Obtiveram-se as estruturas das zeólitas MY (Na
+
, Ag

+
, Cu

+
, H

+
) na presença e na ausência de 

adsorvatos utilizando o método ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos de 

zeólita Z40 e 2Cages em que utilizamos dois modelos para o sistema menor  (1T e 3T). O campo 
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de força UFF é utilizado levando-se em consideração o método de equilibração das 

eletronegatividades (Qeq) (RAPPÉ e GODDARD III, 1991). Para as zeólitas Cu(I)Y e Ag(I)Y 

foram também realizados cálculos de obtenção da estrutura molecular utilizando ONIOM 

(PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) . 

A partir destes cálculos obtivemos as posições mais favoráveis dos cátions de 

compensação nas zeólitas MY (Na
+
, Ag

+
, Cu

+
, H

+
) e as conformações de menor energia para cada 

um dos adsorvatos (tiofeno e propanotiol) nas zeólitas MY (Na
+
, Ag

+
, Cu

+
, H

+
). 

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

complexos adsorvato-adsorvente está implementado no programa Gaussian 03 (FRISCH, 

TRUCKS, et al., 2004)  

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

RAM e 500GB de HD. 

 

3.3 Cálculos das Energias de Adsorção 

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

adsorvato. Experimentalmente está correlacionada com o calor de adsorção ou entalpia de 

adsorção que reflete o quão forte o adsorvato está adsorvido. 

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

adsorbato (Ezeo-ads) e as energias da zeólita MY isolada (Ezeo) e do adsorvato isolado (Eads). 

                                 

Consideramos as energias das estruturas calculadas isoladamente na geometria em que se 

encontravam no complexo de adsorção. Desta maneira determinamos as variações de energias 

zeólita-adsorvato e zeólita isolada utilizando o método ONIOM (PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ) e ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) para as zeólitas Cu(I)Y e Ag(I)Y. 

Para o adsorvato foram realizados cálculos PBE1PBE com as mesmas funções de base utilizada 

no método ONIOM..  
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3.4 Cálculos das Isotermas de Adsorção 

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

quantidade de substância adsorvida à pressão constante em equilíbrio com a quantidade em fase 

gás ou líquida. A quantidade de moléculas adsorvida em excesso, ao invés, da quantidade 

absoluta é a medida obtida experimentalmente, mas a baixas pressões podemos desconsiderar a 

diferença entre elas (SCHNEIDER, 1995). 

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

método gravimétrico e o método BET automatizado. No método gravimétrico se determina a 

massa do material adsorvido pela pesagem do adsorvente em uma microbalança durante o 

processo de adsorção na qual se fixa a pressão e mede-se a quantidade adsorvida nesta pressão e 

no método BET o sorvente é carregado por um gás inerte (He) e a capacidade de adsorção é 

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

resultados são idênticos ao obtido nos método gravimétrico (ROBSON, 2001). Em geral este 

experimento é realizado em baixas pressões, portanto podemos considerar a quantidade absoluta 

medida neste experimento como a quantidade de excesso já que as diferenças entre estas 

quantidades a baixas pressões são desprezíveis.   

Uma boa ferramenta para calcular isotermas de adsorção computacionalmente é a 

simulação computacional. A simulação computacional pode ser classificada de acordo com as 

técnicas para a geração do ensemble de duas formas: estocástica, quando distribuições 

estatísticas determinam a trajetória das partículas no sistema e determinísticos quando equações 

de movimento clássicas são resolvidas para um sistema de muitos átomos determinando as 

posições temporalmente. 

Na mecânica estatística para simular efeitos de um sistema macroscópico definimos que o 

sistema macroscópico pode ser representado por várias replicas de um determinado sistema 

microscópico do qual a termodinâmica estatística pode aferir as propriedades. Estas propriedades 

pertencentes ao sistema microscópico são calculadas para as várias configurações, ou seja, para 

os vários movimentos aleatórios gerados pelo algoritmo de Metropolis. A este conjunto de 

configurações denomina-se ensemble. 



25 
 

Entre os métodos estocásticos o mais conhecido é o método de Monte Carlo que utiliza 

seqüências de pontos aleatórios juntamente com o algoritmo de Metropolis para gerar os 

ensembles. O algoritmo de Metropolis seleciona as configurações aceitas para os cálculos das 

propriedades através da energia destas configurações baseada na distribuição de Boltzmann, 

assim modificações (rotações, translações, adição ou deleção de átomos ou moléculas) geram 

novas configurações entre as quais apenas as de menor energia são escolhidas para constituir o 

ensemble que será utilizado para o cálculo de propriedades médias. Este método possui várias 

vertentes e podem ser aplicados aos mais diversos sistemas. O método de Monte Carlo Grã-

Canônico (MCGC) (SMITH e DAAN, 2002)
 
permite inserção e remoção de partículas no sistema, 

desta maneira torna possível estudar processos de adsorção que envolve equilíbrio entre 

moléculas na fase condensada com moléculas adsorvidas. 

Desta maneira escolhemos utilizar o MCGC para obter a quantidade de moléculas 

adsorvidas a pressão constante que nos fornecerá para um conjunto de pressões uma função 

denominada isoterma de adsorção que é a medida experimental da quantidade adsorvida em 

função da pressão. Na adsorção deve haver o equilíbrio entre o potencial químico na fase gás e o 

potencial químico das moléculas adsorvidas. A relação entre o potencial químico e a pressão 

para um gás ideal é dada por: 

          
       

 

  
 

Em que T é a temperatura, R é a constante dos gases ideais, p0 é a pressão padrão, 0 é o 

potencial químico padrão na fase gás. Quando a pressão é fixada um potencial químico é 

determinado desta forma o número de partículas é também ajustado. Após equilibração a média 

do número de partículas presentes em uma determinada pressão fornece a quantidade adsorvida 

na pressão. Variando a pressão podemos obter o gráfico da quantidade adsorvida x pressão que é 

a isoterma de adsorção. A correção para os gases ideais é feita considerando a fugacidade ao 

invés da pressão. 

Estas propriedades são calculadas a partir de funções denominadas funções de partição 

que representam todas as propriedades do sistema. Estas equações surgem de teoremas da 

mecânica estatística e da aplicação destas às equações da termodinâmica clássica. O ensemble 
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grã-canônico possui uma função de partição na qual o potencial químico (), o volume (V) e a 

temperatura (T) são mantidos fixos, desta maneira este ensemble permite que partículas possam 

ser retiradas e adicionadas viabilizando assim os cálculos de propriedades de equilíbrio como a 

quantidade de moléculas a uma determinada pressão. 

No método de MCGC um movimento é aceito pela razão das probabilidades dada por: 

                                      

Em que =1/kT em que k é a constante de Boltzmann e U a energia potencial. 

O método GCMC utiliza amostragem configuracional direcionada (Bias Monte Carlo). 

Este método permite inserções de partículas apenas em regiões energeticamente favoráveis. No 

nosso trabalho utilizamos a amostragem proposta por Snurr et al. (SNURR, 1993) no qual o 

sistema total é dividido em pequenas regiões cúbicas Ncub e em cada pequeno cubo n um peso 

w(n) foi determinado. A função peso é determinada por: 

     = 
            

             
    
   

 

Onde U(j) é a energia de interação zeólita-adsorvato de uma molécula de adsorvato no 

centro do pequeno cubo j. Uma inserção é realizada escolhendo-se aleatoriamente um dos cubos 

de acordo com sua função peso w(n) e então uma molécula é inserida no centro deste cubo. Desta 

maneira a probabilidade de aceitação é dada por: 

     
 

    

    
 

 
  

       
             

Na etapa da deleção de moléculas no ensemble grã-canônico a probabilidade de aceitação 

é dada por: 
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Onde Vcub é o volume do pequeno cubo, V é o volume da caixa de simulação, N é o número de 

moléculas de adsorvato na zeólita, f é a fugacidade do adsorvato,  é o inverso da temperatura 

(1/kT), e U é a mudança da energia potencial da molécula inserida. 

Uma dificuldade que tem haver com a concentração do adsorvato é o tratamento de 

sistemas densos, isto se deve ao fato de existir dificuldade na aceitação das inserções de 

partículas no algoritmo de Metropolis podendo causar erros de amostragem. Uma das maneiras 

de se resolver o problema de sistemas densos é utilizar a técnica de amostragem direcional 

(Configurational Bias Technique) que é uma técnica estatística que utiliza amostragem sobreuma 

malha de pontos dos quais àqueles com menor densidade de moléculas possui maior peso na 

aceitação de novas partículas, no MC tradicional isto não acontece desta forma baixas aceitações 

são observadas devido ao fato de que muitos sítios estarem ocupados e desta maneira inserções 

de partículas se tornam estatisticamente mais difícil. Na amostragem direcional se procura 

regiões de baixa densidade onde ocorre a inserção das partículas, essa direção preferencial na 

inserção gera uma distribuição não “Boltzmann” pode-se corrigir isto utilizando um peso 

dependente de cada configuração que é um artifício para que a probabilidade seja proporcional a 

distribuição de Boltzmann. 

Para baixas pressões as correções das propriedades de excesso são negligenciáveis já para 

altas pressões o procedimento experimental é modificado, no qual, logo após adsorção o material 

que carrega a quantidade absoluta adsorvida é submetido a uma corrente de gás inerte que 

carrega às moléculas que não estão adsorvidas e comparando o peso deste material com as 

moléculas adsorvidas com o material puro a diferença nos dá a quantidade adsorvida de excesso.  

Isotermas de adsorção experimentais são obtidas levando em consideração quantidades 

de excesso. Na adsorção de compostos sulfurados a saturação acontece em pressões muito 

baixas, aproximadamente 10
-2

 atm, em que isotermas de excesso são similares as isotermas 

absolutas obtdas computacionalmente não sendo necessário estes cálculos para comparação com 

isotermas experimentais. 

Neste trabalho realizamos simulações computacionais preliminares da adsorção de 

tiofeno e propanotiol em zeólitas MY (M=Cu
+
,Na

+
,H

+
 e Ag

+
). 
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As isotermas de tiofeno e propanotiol em zeólita MY (M=Na
+
,Cu

+
,Ag

+
 e H

+
) foram 

obtidas utilizando o software MuSiC (GRUPTA, CLARK e SNURR, 2000). 

Utilizamos para as zeólitas NaY e HY as estruturas cristalográficas obtidas 

experimentalmente. É mostrado na literatura que zeólitas AgY possuem posições dos cátions 

bem similares aos da zeólita Na-FAU permitindo utilizarmos a estrutura cristalográfica da zeólita 

Na-FAU para a zeólita Ag-FAU. Como não conseguimos obter estruturas experimentais 

razoáveis para a zeólita Cu(I)-FAU utilizamos como modelo inicial a mesma estrutura da zeólita 

Na-FAU, já que zeólitas Cu(I)Y podem ser obtidas por troca ionica de zeólitas Na-FAU. 

As cargas parciais para o tiofeno foram obtidas de Ju et al. (JU, ZENG, et al., 2006) 

.Estas foram obtidas pela análise da densidade eletrônica de cálculos de Teoria do Funcional da 

Densidade (DFT) com funcional B3LYP e funções de base 6-31G++(d,p).Para o propanotiol as 

cargas foram determinadas da mesma maneira que em Ju, S. et al. utilizou-se da análise de 

cargas parciais de Mulliken que são obtidas pela análise da densidade eletrônica da estrutura 

resultado dos cálculos de DFT. 

Os parâmetros de Lennard-Jones  e  para o tiofeno foram obtidos de Ju, S. et al.(2006) 

estes foram retirados de métodos de parametrização e de ajustes a dados experimentais para o 

sistema NaY-tiofeno e NaY-benzeno (JU, ZENG, et al., 2006) (SHI e BARTELL, 1988) 

(GRUPTA, CLARK e SNURR, 2000).  

Para o propanotiol utilizou-se os parâmetros de Ju et al. (JU, ZENG e YAO, 2004) o qual 

se baseia nos trabalhos de Jorgensen (JORGENSEN, MADURA e SWENSON, 1984) e 

Siepmann, Karabornis e Smit (SIEPMANN, KARABORNI e SMIT, 1995) que aperfeiçoaram os 

parâmetros de Lennard-Jones de alcanos visando reproduzir propriedades termodinâmicas dos 

líquidos correspondentes como a variação de entalpia. 

Os parâmetros de Lennard-Jones para zeólita NaY foram retirados de (JU, ZENG, et al., 

2006). Modificamos as cargas dos sistemas contendo o cátion sódio para que a molécula fosse 

neutra obtendo cargas de 1,800 para o Silício e de -1.,0458 para o oxigênio na zeólita NaY.  
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Para representar as interações de Lennard-Jones em zeólita HY utilizaram-se os 

parâmetros obtidos de (TAKAHASHI e YANG, 2002) em que impusemos carga +1 para o 

cátion e ajustamos as cargas dos oxigênios para que o sistema se mantivesse neutro. 

Para a zeólita Ag(I)Y utilizaram-se parâmetros de Lennard-Jones para silício e oxigênio 

de acordo com (JU, ZENG, et al., 2006) os parâmetros para a prata assim como a carga parcial 

foram retirados de Takahashi et al. (TAKAHASHI e YANG, 2002) em que impusemos carga 

parcial +1. Os parâmetros para o cátion prata foram obtidos na tentativa de ajustar os parâmetros 

de Lennard-Jones aos resultados experimentais da adsorção de aromáticos em zeólita Y. 

Ajustaram-se as cargas dos oxigênios para manter o sistema neutro. 

 A zeólita Cu(I)Y não possui parâmetros adequados na literatura. Desta forma como 

primeira aproximação impusemos que seus parâmetros de Lennard-Jones fossem 4,1% maiores 

que os do cátion prata, pois esta é a diferença entre os pontos de saturação das zeólitas. 

Assumimos carga +1 para o cobre e as cargas dos outros átomos foram as mesmas utilizadas na 

zeólita Ag(I)Y.  

Para medir as isotermas de adsorção utilizamos o software MuSiC (SNURR, 1993) em 

que realizamos simulações utilizando o método de Monte Carlo Grã-Canônico (GCMC). 

Utilizamos caixas de simulação 2x1x1 que foram construídas utilizando a célula unitária 

experimental para cada um dos cátions de compensação de carga estudado. Para a zeólita Y a 

proporção Si/Al=2.43 e a fórmula estrutural é Si136Al56O384Na56. No caso da zeólita H-USY 

retiramos os cátions da zeólita HY deixando apenas o cátion na posição III (mais expostos) e 

assim a fórmula molecular para esta zeólita é Si136AlO384H. Para os demais cátions de 

compensação a fórmula estrutural para a célula unitária é idêntica a do caso da zeólita NaY. 

  As interações eletrostáticas foram tratadas pelo somatório de Ewald em que truncamos as 

interações a 30Å. As interações de van der Waals foram tratadas utilizando o potencial de 

Lennard-Jones que foi truncado também a distâncias de 12Å.  

O modelo proposto por Snurr et al. (SNURR, 1993) implementado no programa MuSiC 

(Multipurpose Simulation Code) calcula as interações eletrostáticas assim como as interações de 

van der Waalls divindindo a caixa de simulação em pequenos cubos, tal que as propriedades 
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sejam calculadas para cada um dos cubos, no nosso caso utilizamos cubos de volume 0,2 Å
3
 para 

o mapa potencial de Lennard-Jones e 0,66 Å
3
 para o mapa eletrostático.  

Foram utilizados 2x10
6 

passos de Monte Carlo para a equilibração que foi realizada na menor 

pressão registrada que foi de 10
-5

 atm. A equilibração é realizada a baixas pressões, pois nesse 

caso o equilíbrio termodinâmico é alcançado mais rapidamente. Para obtenção das propriedades 

médias foram utilizados 2 x 10
6
 passos de Monte Carlo. 

Realizamos as simulações a baixas pressões pois em simulações teste a pressões acima de 10
-2 

bar ou 10
-4 

kPa já havia saturação dos sítios principais. Deste modo a faixa de pressões utilizadas 

nesta simulação foram de 10
-3

-100 kPa ou ainda 10
-5

-1 atm.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Modelos e Métodos 

Escolher um modelo para representar um sistema macroscópico é uma tarefa difícil, pois 

alguns fatores relevantes devem ser considerados: o custo computacional que será requisitado; o 

tamanho do modelo para representar o cristal, e a descrição adequada do processo de interesse 

neste caso a adsorção. 

Estes fatores devem ser balanceados, pois não adianta representar muito adequadamente 

um determinado sistema químico se o custo computacional é elevado, tornando a simulação 

impraticável. 

Talvez o método mais adequado para descrever sistemas extensos seja aquele que inclua 

simetria translacional. Entretanto, este método apresenta custo computacional muito elevado e 

dificuldades em descrever a adsorção.  

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

modelos de agregados (“clusters”). Entretanto, para manter a estrutura do agregado próximo da 

estrutura cristalina deve-se utilizar agregados muito grandes, contendo centenas ou ainda 

milhares de átomos. Para isso, métodos QM/MM e ONIOM devem ser utilizados. Na presente 

modelagem optam-se pelo método ONIOM, pois nele não há necessidade de definir um potencial 

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

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

na simulação de processos químicos localizados em sistemas cristalinos.  

Como nível high no método ONIOM decidimos utilizar métodos DFT com funcionais 

híbridos do tipo PBE1PBE. 

O funcional PBE1PBE (ADAMO e BARONE, 1999) é um funcional meta-GGA com um 

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

troca e correlação, respectivamente (ZHAO e TRUHLAR, 2008). Uma das características mais 
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importantes desse funcional consiste em reproduzir interações intramoleculares e 

intermoleculares, especialmente as ligações de hidrogênio de maneira adequada. Em sistemas do 

tipo adsorvato-zeólita o funcional PBE1PBE descreve bem os tipos de interação envolvidos no 

processo de adsorção (ROSENBACH JR e MOTA, 2008) (FRANCO, ROSENBACH JR, et al., 

2008).    

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

Escolhemos o modelo mais simples contendo apenas uma gaiola (1Cage) e realizamos cálculos 

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

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

4.1.1. 

 

Figura 4.1.1 Estrutura da zéolita NaY na presença de tiofeno obtida com o método ONIOM(PBE1PBE/6-

31-G(d,p):AM1)(Esferas cheias representam o nível high e cores que representam os átomos são 

vermelho (oxigênio), cinza (silício) e rosa (alumínio).  

Observando a estrutura na Figura 4.1.1 vimos que o adsorvato tende a sair da gaiola da 

fausajita. Isto indica que o modelo apresentado não representa bem o sistema cristalino. As 

interações no cristal ocorrem de maneira estendida, portanto uma gaiola apenas não consegue 

impor interações suficientes para aprisionar o adsorvato.  

Realizamos ainda cálculos com o método ONIOM (PBE1PBE/631-G(d,p):UFF) para o 

modelo 1Cage, em que o campo de força UFF foi utilizado para representar o nível low e 

obtivemos a estrutura apresentada na Figura 4.1.2. 
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Figura 4.1.2 Estrutura otimizada ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF) da zeólita NaY na presença de 

tiofeno (Esferas cheias representam o nível high e as cores que representam os átomos são vermelho 

(oxigênio), cinza (silício) e rosa (alumínio).  

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

interage diretamente com o adsorvato, portanto, a geometria deve ser bem conservada. Na Figura 

4.1.2 se observa que campos de força como o UFF deformam muito os tetraedros SiO4. Isto 

acontece pelo fato de que as cargas determinadas na parametrização dos átomos Si, Al e O serem 

fixas e não terem sido parametrizadas para zeólitas, na realidade estas cargas, com exceção do 

oxigênio, foram obtidas para complexos organometálicos. Entretanto, quando se utilizou a 

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

similar à obtida experimentalmente.  

A razão pela qual não ocorreu deformação na estrutura da zeólita é explicada pelo fato 

que o método de equilibração de cargas ou método de equalização das eletronegatividades 

corrige o modelo de cargas pontuais equilibrando as eletronegatividades em todos os átomos da 

molécula (RAPPÉ e GODDARD III, 1991). Esta equilibração é realizada de maneira iterativa 

utilizando as seguintes igualdades: 
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em que E é a energia do átomo A, Q é a carga do átomo A, IP é a energia de ionização deste 

átomo, EA é a eletroafinidade do átomo A,   
  é a eletronegatividade do átomo A e    

 
 

representa a repulsão coulombiana entre dois elétrons no orbital A que no caso de mecânica 

molecular pode ser traduzido como um termo de autorrepulsão. 

Na equilibração de cargas QEQ ocorre a equilibração das eletronegatividades e das 

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

e a menor repulsão eletrônica. Nesta equilibração o fluxo de cargas se torna nulo fazendo com 

que as cargas de um determinado sistema sejam dependentes do ambiente químico ao qual o 

átomo esteja submetido tornando o método mais flexível e robusto. 

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

STO-3G que se mostrou bastante adequado em reproduzir a estrutura cristalográfica, no entanto, 

o custo computacional era muito elevado inviabilizando a sua utilização em estudos sistemáticos 

e de modelos. 

O método UFF com equilibração de cargas foi o método que conseguiu representar muito 

bem a estrutura da zeólita comparável a métodos semi-empíricos e métodos HF, e ainda 

apresentar baixos custos computacionais. Desta maneira este método foi escolhido para 

descrever a camada low no método ONIOM. 

Devido ao custo computacional associado ao modelo periódico escolhemos o modelo de 

agregados (“clusters”) para representar a zeólita sendo então necessário tomar cuidado na 

escolha do agregado, de modo que este pudesse representar bem a estrutura do cristal e ainda 

assim permitir os cálculos nos computadores disponíveis. 

Para estudar a influência do tamanho do agregado nas propriedades calculadas realizamos 

cálculos quânticos para entender a influência da posição dos cátions na zeólita com o aumento do 

tamanho do agregado. 

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

geométrico da zeólita e a partir dele impõe raios de cortes esféricos para inclui/excluir os átomos 

da zeólita que farão parte ou não do modelo. Escolhemos três raios de cortes de 20, 30 e 40 

Angströms. Utilizamos como modelo a zeólita NaY na qual realizamos cálculos ONIOM 
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(PBE1PBE 6-31G(d,p):AM1). Os resultados obtidos mostram que estruturas com raio de corte a 

partir de 30 Ǻ mostravam energias independentes das posições dos tetraedros de AlO4. Isto se 

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

equivalentes. As interações de longo alcance são praticamente idênticas implicando numa alta 

similaridade entre os sítios catiônicos.  

Na Tabela 4.1.1 pode se observar os valores para a energia total do sistema para uma 

configuração de três centros ácidos e conseqüentemente três cátions de compensação os quais 

foram inseridos na zeólita em duas posições próximos (N) e afastados (F). 

Tabela 4.1.1 Energias ONIOM (PBE1PBE 6-31G(d,p):AM1) calculada para a zeólita NaY neutra com 

três centros ácidos e em diferentes disposições dos cátions (N próximo e F afastada).  

Estrutura modelo Número de átomos EONIOM 

   

Z20(F) 239 -39,234911233599 

Z20(N) 239 -39,315716456920 

Z30(F) 761 -119,043343643595 

Z30(N) 761 -119,047018522294 

Z40(F) 1161 -195,433548548946 

Z40(N) 1161 -195,430969040469 

 

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

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

para 30 e 40 Å leva a diferenças de 2,3060 e 1,6190 kcal/mol, respectivamente. Energias de 

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

são da ordem dos efeitos de bordas causados pela estrutura que considera os átomos 20 Å 

distantes do centro geométrico. Isto mostra que estes efeitos não podem ser desprezados quando 

tratamos de sistemas cristalinos. Isto nos leva a pensar que estudos realizados em modelos 

simples de zeólita já publicados na literatura possam estar equivocados quanto aos valores 

calculados para várias propriedades, inclusive conclusões baseadas nestes resultados. 
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  Ao aumentar o sistema observa-se claramente a diluição do efeito de borda (Z30 e Z40) 

reafirmando que estes modelos de zeólita, agora com mais de 1000 átomos ou aproximadamente 

250 tetraedros, sejam os mais confiáveis para a obtenção das propriedades e da estrutura do sítio 

de adsorção.   

Duas estruturas modelo para representar o sistema zeólita FAU uma que inclui os átomos 

a 40 Å do centro geométrico (Z40) que descreve adequadamente a estrutura e o empacotamento 

cristalino e minimiza os efeitos de borda e outra contendo duas gaiolas (2Cages) que não 

apresenta estas duas características(Figura 4.1.3). Desta maneira pode-se observar o efeito do 

tamanho do modelo escolhido sobre a adsorção de compostos sulfurados (tiofeno, propanotiol) 

em zeólita MY (M= Na
+
, H

+
, Cu

+
 e Ag

+
).  

 
 

Modelo 2Cages Modelo Z40 

Figura 4.1.3 Estruturas modelo para a zeólita Y em que as esferas vermelhas representam os átomos de 

oxigênios, as cinzas representam os átomos de silício, a esfera rosa representa o átomo de alumínio e a 

esfera roxa representa o cátion de compensação de carga. 

O primeiro modelo consiste de 2 supergaiolas (2Cages) contendo 128 tetraedros (128T) 

dos quais apenas um deles é um centro ácido de Brönsted-Lowry, ou seja, um tetraedro (AlO4). 

O segundo modelo consiste de 384T dos quais um deles é um tetraedro (AlO4).   

Para observar se o modelo 2Cages conseguia manter o adsorvato na sua estrutura 

realizou-se cálculos preliminares para a adsorção de tiofeno em zeólita NaY utilizando o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). Os resultados obtidos foram favoráveis mostrando 

que o modelo conseguia manter o adsorvato no centro da cavidade permitindo seu uso como 

objeto de estudo neste trabalho. 
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Na estrutura da zeólita Y (Figura 4.1.4) pode-se observar as posições preferenciais para 

os cátions de compensação. As posições SI’ e SI são menos expostas que as posições SII’ e SII, 

permitindo a adsorção de pequenas moléculas como H2O. Moléculas como o tiofeno e 

propanotiol possuem preferência pelos sítios mais expostos como o sítio SII.    

 

Figura 4.1.4 Estrutura e principais sítios catiônicos da zeólita Y (LABORDE-BOUTET, JOLY, et al., 

2006). 

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

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

íons monovalentes tem-se a razão Si/Al=127 e Si/Al=383 para as zeólitas modelo 2Cages e Z40, 

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

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

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

 

4.2 Zeólita NaY 

Cátions de metais alcalinos não possuem orbitais d energeticamente acessíveis que 

possam interagir com os orbitais  de compostos aromáticos como é o caso do tiofeno. O 

ambiente químico na cavidade da zeólita é interessante, pois permite que o cátion Na
+
 possa 

interagir diretamente com compostos sulfurados, fato que não ocorre em solução principalmente 

em água quando o cátion é solvatado impedindo a interação mais efetiva deste com os compostos 

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

tiofeno e benzeno em zeólita NaY (Figura 4.2.1) observaram uma maior adsorção do benzeno do 

que do tiofeno em pressões abaixo de 10
-2

 atm indicando que as interações de van der Waals e as 

interações do campo gerado pelo cátion com o benzeno que induz um dipolo dominavam a 

adsorção. Todos estes efeitos são dependentes da polarizabilidade dos adsorvatos que no caso do 

benzeno é alta. 

 

Figura 4.2.1 Comparação de isotermas de adsorção de benzeno e tiofeno em duas temperaturas 

(Adaptado de (YANG, 2003)). 

Na adsorção de compostos sulfurados vários estudos foram realizados visando utilizar 

fausajitas sintéticas como a zeólita Y conforme apresentado na seção 1.2. Eles indicam que este 

tipo de material pode ser utilizado na adsorção de compostos sulfurados apresentando saturação 

em concentrações de adsorvato muito superior aos materiais comerciais utilizados na indústria 

petroquímica (Figura 4.2.2). 

 

Figura 4.2.2 Comparação das isotermas de adsorção de tiofeno (120°C) em vários tipos de materiais 

(TAKAHASHI, 2002) (YANG, 2002). 
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Dos resultados apresentados concluímos que a melhor relação custo/benefício consiste 

em utilizar o método ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos 2Cages e Z40 

para a modelagem da adsorção em zeólitas NaY em que propusemos o uso de dois modelos para 

a camada high (1T e 3T). As estruturas moleculares obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) estão ilustradas na Figura 4.2.3.  

 

 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

  

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

 

Figura 4.2.3 Estrutura das vizinhanças do cátion na zeólita NaY nos quatro modelos utilizados. 

 

Podemos observar nas Figuras 4.2.3 que o tetraedro de AlO4 assim como os tetraedros de 

SiO4 são mantidos praticamente sem distorção da estrutura cristalina quando modelados e 

calculados com o método ONIOM.  

Observando a região próxima ao cátion que é a região de interação efetiva com o cátion 

notamos que os ângulos O7-Al-O10 nas estruturas modelo Z40-3T e 2Cages-3T apresentam uma 

deformação de aproximadamente 13° entre si. Levando em consideração de que na estrutura 

cristalina este ângulo fica em torno de 112° tem-se que em ambas as estrutura ocorre a 

deformação dos tetraedros, no entanto, o efeito do ambiente cristalino que é muito maior no 
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modelo Z40 aumenta o efeito da distorção no ângulo de modo a aumentar a interação da zeólita 

com o cátion. Vale salientar que os ângulos medidos experimentalmente são médios e não 

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

quando se observa a estrutura cristalográfica.   

O cátion de sódio interage diretamente com os pares de elétron livre dos átomos de 

oxigênios, principalmente com aqueles ligados ao alumínio, pois possuem uma maior densidade 

eletrônica advinda da diferença de eletronegatividade e de valência entre os átomos de silício e 

alumínio.  

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

O7-Na e O10-Na  vemos que a deformação no tetraedro no modelo Z40 ocorre para que as 

distâncias dos oxigênios próximos ao cátion sejam equivalentes promovendo uma interações 

mais efetivas, o que não é observado no modelo mais simples (2cages-3T) possivelmente devido 

aos efeitos causados pelo desprezo das interações de longo alcance ocasionadas na escolha do 

modelo. Isto pode ser explicado pelo fato de que apenas às distâncias acima de 30 Å pode-se 

observar que não existe influência efetiva dos vizinhos na posição do cátion na estrutura.   

As distâncias interatômicas sofrem pequenas alterações quando comparamos todos os 

modelos. Quando comparamos as estruturas do modelo Z40 com as do modelo 2Cages 

observamos que ao aumentar o número de tetraedros na camada high do cálculo ONIOM ocorre 

a compactação do ambiente próximo ao cátion que é representada pela diminuição dos ângulos 

entre Al-O-Si. Esta compactação é um artifício do método utilizado e ocorre em todos os estudos 

que foram realizados.  

No caso das distâncias O-Na nos  modelos Z40-1T e 2Cages-1T observamos a assimetria 

que é imposta pela simplificação do modelo quando comparado ao modelo com três tetraedros, 

apesar de, no modelo Z40-1T observamos uma tendência à simetrização das distâncias.   

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

utilizou-se o mesmo método para a determinação da zeólita NaY na ausência de adsorvato. A 

camada high foi composta pelo(s) tetraedro(s) de SiO4 e AlO4 e do adsorvato que neste caso são 

o tiofeno ou propanotiol. 
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Estudando inicialmente a adsorção de tiofeno em zeólita NaY foram realizados cálculos 

de estrutura eletrônica e molecular utilizando o método ONIOM (PBE1PBE/:MM) para obter as 

estruturas do complexo tiofeno-NaY. É mostrado que o tiofeno possui pelo menos oito modos de 

coordenação em complexos organometálicos os quais envolvem ligações S-Metal, complexos de 

interação  e a combinação destas duas (Figura 4.2.4) (MA, SUN e SONG, 2002).  

 

Figura 4.2.4 Estruturas conhecidas para o tiofeno em complexos organometálicos (Adaptada de (MA, 

SUN e SONG, 2002)). 

No caso de tiofeno interagindo com metais alcalinos as interações principais devem 

ocorrer via 1S e 5, haja vista que para os outros modos de coordenação deve haver interação 

entre os orbitais dos cátions com os orbitais  do anel tiofênico. Desta maneira realizamos 

cálculos partindo destes dois modos de coordenação entre o tiofeno e o cátion de sódio.  

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

coordenação 5 nos quatros modelos de zeólita propostos. Obtivemos as estruturas dos complexo 

tiofeno-NaY que são ilustradas na Figura 4.2.5 utilizando o método ONIOM (PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ).    
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Modelo 2cages-3T Modelo Z40-3T 

 

 
 

Modelo 2cages-1T Modelo Z40-1T 

 

Figura 4.2.5 Estruturas dos complexos tiofeno-NaY em modo de coordenação 5
 nos quatro modelos da 

zeólita. 

 

A distância S-Na indica a força da interação eletrostática que no caso é bem maior nos 

modelos 1T. Este mesmo efeito pode ser observado quando comparamos as distâncias dos 

cátions aos oxigênios em que os modelos 1T menos robustos, subestimam as interações 

eletrostáticas. 

Nas Figuras 4.2.5 e 4.3.6 estão ilustrados os detalhes estruturais da região da zeólita que 

contém o íon sódio coordenada em modo 5 com o tiofeno , que foi omitido nestas ilustrações 

por questões de clareza. Estas estruturas foram obtidas com o método ONIOM (PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ).    

      

  

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.2.6 Estrutura da região do íon sódio obtida com o modelo Z40 para duas representações da 

camada high (1T e 3T) na presença do tiofeno coordenado em 5. 
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Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.2.7 Estrutura da região do íon sódio obtida com o modelo 2Cages para duas representações da 

camada high (1T e 3T) na presença do tiofeno coordenado em 5. 

A interação do tiofeno com a zeólita ocorre por fisissorção, pois não há formação de 

complexos ou ligações quando o cátion sódio interage com o tiofeno. Desta maneira interações 

de longo alcançe como interações de van de Waals e coulombianas dominam. 

A contração do ângulo Si-O-Al (Figuras 4.2.6 e 4.2.7) reflete as interações eletrostáticas 

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

No modelo 2Cages-3T observamos uma estranha mudança na posição do cátion em 

relação as outras estruturas apresentadas. O efeito de borda são manifestações causadas pelas 

descontinuidades nas interações de longo alcance impostas por uma escolha inadequada de 

modelos para representar um ambiente químico complexo. Este efeito pode causar situações não 

usuais para sistemas carregados, principalmente cátions, pois o desprezo de interações 

eletrostáticas praticamente não perturba o cátion que mantém interações eletrostáticas bem mais 

fortes do que se este estivesse na presença de uma campo eletrostático gerado pelas demais 

cargas no sistema     

  A assimetria entre o sódio e os dois oxigênios do tetraedro AlO4 é observada apenas 

quando utilizamos modelos 2cages em contrapartida modelos Z40 simetrizam as distâncias Na-

O. Estes resultados concordam bem com a assertiva para os efeitos de borda. Modelos que 

minimizam estes efeitos requerem que o cátion interaja da melhor maneira com os átomos da 

zeólita equilibrando as forças eletrostáticas levando a simetrização, por outro lado, modelos 

2Cages que possuem efeitos de bordas significativos conseguem estabilizar posições para os 

cátions bem distintas daquelas obtidas no sistema real. 
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A energia de adsorção quantifica as interação tiofeno-zeolita NaY e é obtida pela 

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

NaY isoladas. As energias de adsorção do tiofeno nos quatro modelos de zeólitas estudados são 

apresentados na tabela 4.2.1. 

Tabela 4.2.1 Energia de Adsorção(Eads) do tiofeno em modo de coordenação 5
 em modelos de zeólita 

NaY.Estruturas e energias foram obtidas com o método ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ). 

Modelo E(zeo-tio) 

 

E(zeo) 

 

E(tio) 

 

Eads(Kcal/mol) 

 

         2Cages-3T -2292,542605 

 

-1739,835883 

 

-552,6695529 

 

-23,32 

 2Cages-1T              -1260,371839 
 

-707,6849881 
 

-552,6703295 
 

-10,37 
 Z40-3T 

 

-2292,501487 

 

-1739,808564 

 

-552,6699105 

 

-14,44 

 Z40-1T 
 

-1260,292291 
 

-707,6030807 
 

-552,6689371 
 

-12,72 
  

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

zeólita NaY e o tiofeno. Este sistema químico pode ser visto como uma interação ácido duro 

base mole, pois o sódio interage com os elétrons do anel aromático que são bem polarizáveis 

permitindo uma interação eletrostática efetiva. Essas interações mole-duro tendem a serem 

fracas.   

As energias de adsorção dos modelos 3T apresentam os maiores valores monstrando a 

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

vizinhos parece ser importante na determinação da posição do cátion. Modelos 1T que 

desprezam os primeiros vizinhos sofrem com a perda das interações eletrostáticas mais 

importantes mostrando energias de adsorção menores, pois o cátion se encontra eem posições 

mais desfavoráveis do que em modelos 3T.  

Deve-se observar que em modelos contendo um maior número de átomos no sistema 

cristalino (Z40) as energias de adsorção convergem, ou seja, observa-se que as energias se 

aproximam de um determinado valor.   

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

fornecem informações sobre a remoção dos compostos de enxofre pós-adsorção, ou seja, 

dessorção. O valor experimental em fase liquida obtido por Ng et al. (NG, OHASI e JIANG, 
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2005) dá um valor de 5 kcal/mol para o calor isostérico. Simulações de MCGC realizadas por Ju 

et al. (JU, ZENG, et al., 2006) para uma zeólita modelo NaY (Si/Al=2,43) mostraram um calor 

isostérico entre 19,08-19,58 kcal/mol que é muito distante daquele encontrado 

experimentalmente. No entanto Ma et al. (MA e YANG, 2007)
 
mostraram que os resultados em 

fase líquida são bem menores do que aqueles obtidos na fase vapor, que seria o caso da 

simulação computacional. Desta maneira o resultado obtido por Ju et al. concorda muito bem 

com o resultado em fase vapor obtido por Ma et al.  

A energia de adsorção calculada em nosso trabalho é uma boa aproximação para o 

cálculo desta propriedade, cujo valor é de 14,53 kcal/mol, por exemplo, para o nosso sistema 

zeólita NaY no modelo Z40 -3T (Si/Al=383) obteve-se uma energia de adsorção de 14,45 

kcal/mol que é muito próxima do resultado experimental obtido por Ma et al. (MA e YANG, 

2007). 

Ju et al. obtiveram resultados para o calor isostérico utilizando as isotermas de adsorção 

em diferentes temperaturas para um modelo de zeólita NaY com um excesso de cargas positivas 

de 43|e|. Este excesso de cargas mimetiza o ambiente químico do cristal, no entanto não 

representa o sistema cristalino da zeólita que é neutro. Nosso modelo neutro que contêm 4 vezes 

mais tetraedros que no modelo de Ju et al. mostra resultados excelentes refletindo que não é 

preciso artifícios não físicos para representar adequadamente a adsorção em zeólitas.    

O tiofeno pode adotar outro modo de coordenação na presença de cátions de metais 

alcalinos no qual o enxofre interage diretamente com o cátion (1S). Para estudar este modo 

realizaram-se cálculos com o método ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) para obter as 

estruturas dos complexos tiofeno-NaY e também obteve-se as energias de adsorção 

correspondentes a cada um dos modelos utilizados. A Figura 4.2.8 e 4.2.9 mostram as estruturas 

dos complexos tiofeno-NaY nos quatro modelos estudados em que foram utilizadas estruturas 

iniciais para o tiofeno em modo de coordenação 1S.      
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Modelo 2Cages-3T Modelo Z40-3T 

Figura 4.2.8 Estruturas dos complexos tiofeno-NaY obtidas das estruturas iniciais com modo de 

coordenação 1S nos modelos 3T da zeólita. 

  

Modelo 2Cages-1T Modelo Z40-1T 

Figura 4.2.9 Estruturas dos complexos tiofeno-NaY obtidas das estruturas iniciais com modo de 

coordenação 1S nos modelos 1T da zeólita. 

Na Figura 4.2.8 e 4.2.9 vê-se pela análise das distâncias Na-S que os modelos 2Cages 

superestimam as interações entre o cátion e os elétrons  do anel tiofênico da mesma maneira 

que ocorre quando discutimos as interações entre o complexo tiofeno (5)-NaY. Novamente 

observamos que o aumento da célula unitária consegue diluir estes efeitos revelando a maior 

distância do cátion sódio ao anel, haja vista que existem interações fortes com os oxigênios da 

zeólita que não permitem uma maior aproximação do cátion.   

Da Figura 4.2.8 notamos que ao se considerar três tetraedros na camada high do método 

ONIOM é observado que a estrutura inicial 1S converte-se em complexos do tipo 5. Isto 

mostra que este modo de coordenação é preferido na adsorção de tiofeno em zeólita NaY. Uma 

possível explicação é que em modo de cordenação 5 há o maior contato do cátion sódio com os 

elétrons  delocalizados no anel. No caso do complexo 1S devemos lembrar que o tiofeno é 
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uma base mediana entre dura e mole que interage com um ácido duro (Na
+
) desta maneira a 

melhor interação deve acontecer em regiões em que, haja uma maior concentração de carga 

negativa em átomos com alta eletronegatividade como é o caso dos carbonos do anel que podem 

ser considerados duros permitindo uma interação mais estabilizada. 

Na Figura 4.2.9 observamos que a estrutura obtida manteve o modo de coordenação 1S 

da estrutura de partida. Isto demonstra a importância do modelo utilizado, não só da camada low 

que representa os efeitos cristalinos, mas também da camada high, em que os efeitos dos 

tetraedros vizinhos parecem importantes e determinantes do modo de coordenação de adsorção 

do tiofeno em zeólita NaY.  

Estudamos a variação da posição do cátion quando este interage com o tiofeno  em 

relação ao sítio de adsorção. As Figuras 4.2.10 a 4.2.12 mostram as estruturas da zeólita NaY na 

presença do tiofeno nos quatro modelos utilizados. 

 

Figura 4.2.10 Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método ONIOM(PBE1PBE/6-

31G(d,p)) no modelo Z40-3T na presença do tiofeno coordenado em 5. 

 

Figura 4.2.11 Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método ONIOM(PBE1PBE/6-

31G(d,p)) otimizadas no modelo 2Cages-3T na presença do tiofeno coordenado em 5. 
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Modelo Z40-1T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.2.12 Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p)) nos modelos 1T na presença do tiofeno coordenado em 1S. 

 

As estruturas modelo 3T se comportam da mesma maneira quando o tiofeno adsorve em 

5. A simetria da interação Na-O é evidenciada quando temos os modelos nos quais os efeitos 

cristalinos são melhores representados (Z40). Nota-se que os ângulos Si-O-Al e O-Al-O sofrem 

deformação da estrutura tetraédrica, ocorrendo a contração do tetraedro de AlO4 com 

consequente acomodação dos tetraedros SiO4 vizinhos.  

O cátion sódio se posiciona no centro do tetraedro de AlO4 de modo a obter a maior interação 

com os oxigênios dos tetraedros de SiO4 e AlO4 nos modelos Z40. Assim observamos que o 

cátion no modelo Z40-3T interage de maneira similar com os oxigênios dos tetraedros de SiO4 

vizinhos fato este que não se observa no modelo 2Cages-3T na qual o cátion interage muito mais 

fortemente com um dos átomos de oxigênio (O4) polarizando a interação. 

Calculamos as energias de adsorção para estudar a interação do tiofeno (1S) com a zeólita NaY. 

As energias de adsorção para o tiofeno adsorvido nas quatro zeólitas modelo são mostradas na 

Tabela 4.2.2 

Tabela 4.2.2 Energia de adsorção para o tiofeno em modo de coordenação 1S em modelos de zeólita 

NaY. As estruturas e energias foram obtidas utilizando o método ONIOM (PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ). 

Modelo E(zeo-tio) 

 

E(zeo) 

 

E(tio) 

 

Eads(Kcal/mol) 

        2Cages3T -2292,543647 

 

-1739,85724 

 

-552,6697754 

 

-10,44 

2Cages-1T -1260,287499 

 

-707,6087489 

 

-552,670219 

 

-5,345 
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Z40-3T 

 

-2292,512638 

 

-1739,822128 

 

-552,6698851 

 

-12,94 

Z40-1T 

 

-1260,268203 

 

-707,5910543 

 

-552,67025 

 

-4,328 
 

Comparações com os resultados apresentados na Tabela 4.2.1 mostram, como esperado, que as 

energias de adsorção para os modelo 3T são referentes ao modo de coordenação 5. 

Entretanto, a diferença observada para o modelo 2Cages-3T é muito elevada (-23,32 kcal/mol x -

10,43 kcal/mol) e deve-se, possivelmente, às deformações estruturais induzidas pela adsorção 

que este modelo limitado pode sofrer. Para os modelos 1T, em que se pode obter a coordenação 

1S, nota-se que a adsorção é bem menos favorecida que a associada ao modo 5.  

Os modelos utilizados mostraram diferenciação dos modos de coordenação, além de fornecerem 

resultados robustos para a energia de adsorção que podem ser utilizados como dado importante 

no estudo da adsorção de tiofeno em zeólitas. 

Mostrou-se que o modo de coordenação 5 é o mais favorável na adsorção de tiofeno em zeólita 

NaY pelo fato de apresentar a maior interação entre os elétrons  com a carga do sódio.  

Nossos resultados para as energias de adsorção (12,94-14,43 kcal/mol) concordam bem com os 

resultados experimentais de Ma et al. para a zeólita Y que foram de 15,48 kcal/mol. 

Após os estudos com o composto aromático decidiu-se estudar como ocorre a adsorção de tióis 

em zeólita Y. Para tal seguimos o mesmo procedimento utilizado para o tiofeno e escolhemos 

como adsorvato o propanotiol que é muito utilizado para avaliar a quantidade de tióis em 

combustíveis. 

Como não existem eletrons  na molécula do propanotiol vários modos de coordenação são 

excluídos e resta apenas um modo de coordenação que envolve a interação do enxofre com o 

cátion sódio. Deste modo quatro estruturas foram obtidas utilizando os mesmos métodos e 

funções de base já citados no caso da adsorção do tiofeno. Estas estruturas estão apresentadas nas 

Figuras 4.2.13 e 4.2.14. 
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Modelo Z40-1T Modelo Z40-3T 

 

Figura 4.2.13 Estruturas dos complexos propanotiol-NaY nos modelos Z40. 

 

  

Modelo 2Cages-1T  Modelo 2Cages-3T 

 

Figura 4.2.14 Estruturas otimizadas para os complexos propanotiol-Zeólita NaY nos modelos 2Cages. 

 

Notamos que em todos os complexos ocorre a interação dos hidrogênios dos grupos metilênicos 

com os oxigênios da zeólita.  

Observamos uma tendência muito interessante que é a mudança no padrão de interações quando 

aumentamos o tamanho do sistema modelo 2Cages para Z40. No caso dos modelos 2Cages duas 

interações entre hidrogênios metilênicos com o oxigênio da zeólita e a interação S-Na ocorrem. 

Enquanto que nos modelos Z40 o sistema permite as ligações de hidrogênio SH-O e mantêm as 

interações S-Na desfavorecendo as interações com os hidrogênios metilênicos que são muito 

fracas quando comparadas a ligação de hidrogênio formada. Vê-se assim que é muito importante 

a escolha de um modelo adequado para tratar a adsorção em zeólitas, pois mudanças drásticas na 

descrição das interações e geometrias do processo de adsorção do propanotiol em zeólita podem 

ser observadas.   
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De fato a ligação de hidrogênio com o grupo tiol é favorecida em relação aos grupos metilenos 

pela força da interação do hidrogênio no tiol que é bem maior pela retirada de elétrons de seus 

orbitais pelo enxofre que é bem mais eletronegativo. A ligação de hidrogênio realizada pelos 

grupos SH nos modelos Z40 confere ao tiol uma característica de base dura que interage mais 

fortemente com  o ácido duro Na
+
. Esta interação eletrostática domina sobre as outras e é 

conseguida apenas quando ocorre diminuição do efeito de borda.  

As modificações estruturais na zeolita NaY devido à adsorção do propanotiol nas quatro zeólitas 

modelo estudadas estão apresentadas nas Figuras 4.2.15 e 4.2.16.  

 
 

Modelo 2Cages-1T Modelo Z40-1T 

 

Figura 4.2.15 Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método ONIOM(PBE1PBE/6-

31G(d,p)) otimizadas nos modelos 1T na presença de propanotiol coordenado em 1S. 

 

 

 

Modelo 2Cages-3T Modelo Z40-3T 

Figura 4.2.16 Detalhe da estrutura na região do íon sódio calculada com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p)) otimizadas nos modelos 3T na presença de propanotiol coordenado 

em 1S.  
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Das estruturas apresentadas nas Figuras 4.2.13 e 4.2.14 pode-se observar que há uma tendência 

em tornar as distâncias nas ligações Na-O, em que os átomos de oxigênio pertencem ao tetraedro 

de AlO4, mais simétricas. Isto mostra que o processo de adsorção do propanotiol é pouco afetado 

pelos efeitos de borda evidenciando que estes efeitos são aumentados quando há interações 

eletrostáticas fortes como a interação dos elétrons  do anel tiofeno com o cátion sódio.  

Notamos ainda pelos ângulos Si-O-Al e O-Al-O que a estrutura tetraédrica se mantêm com 

pouca deformação. Isto se deve ao fato de que o propanotiol é pouco polarizável e induz um 

campo elétrico muito baixo retirando menos carga do cátion sódio, permitindo uma interação 

mais efetiva do sódio com os oxigênios da zeólita. 

Nos modelos 2Cages o tetraedro sofre uma deformação maior pois o sistema deve compensar as 

interações fracas com os grupos metilênicos distorcendo os tetraedros para possibilitar a 

interação mais efetiva com o sódio. Vale ressaltar que nestes modelos o sistema é mais flexível 

diminuindo assim a barreira energética para a distorções destes tetraedros.  

As energias de adsorção para o propanotiol nos quatro modelos estudados são apresentadas na 

Tabela 4.2.3 

Tabela 4.2.3 Energia de Adsorção para o propanotiol em modelos de zeólita NaY. 

Modelo E(zeo-tio) 
 

E(zeo) 
 

E(tio) Eads(Kcal/mol) 

       2Cages-3T -2256,928279 
 

-1739,87761 
 

-517,0282452 -14,07 

2Cages-1T -1224,66303 

 

 -707,6074993 

 

-517,0267764 -18,04 

Z40-3T 
 

-2256,878729 
 

-1739,819045 
 

-517,0290345 -19,23 

Z40-1T 

 

-1224,632105 

 

-707,5912337 

 

-517,0274163 -8,442 

 

Analisando a Tabela 4.2.3 pode-se observar as diferenças nas energias de adsorção para os 

mesmos modelos. No caso dos modelos 2Cages esta diferença fica em torno de 4 kcal/mol 

favorecendo o modelo de um tetraedro que pode ser explicado pelo fato da maior flexibilidade 

deste modelo em relação ao de três tetraedros em que as barreiras para a deformação do 

tetraedros são tratadas de maneira mais adequadas. Para os modelos Z40 a diferença é bem mais 

acentuada em torno de 10 kcal/mol. Isto  pode ser explicado pela grande distorção causada pela 

presença do propanotiol, se compararmos apenas o ângulo O-Al-O para a zeólita na ausência e 
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na presença do propanotiol a diferença fica em torno de 8° que é uma expansão relativamente 

alta do tetraedro.  

Utilizando a mesma aproximação para estimar o calor de adsorção para o propanotiol em zeólita 

Y obteve-se um valor de 80,47 kJ/mol que é um valor adequado para este tipo de adsorvato. Não 

foram encontrados resultados experimentais nem resultados teóricos do calor de adsorção para o 

propanotiol em faujasitas, no entanto, resultados para a adsorção de etanotiol em zeólita X 

obtidas por Weber et al. (WEBER, BELLAT, et al., 2005) mostram resultado próximos aos 

obtidos neste trabalho (~17,9 kcal/mol). É esperado o aumento da energia de adsorção com o 

aumento da cadeia alifática, pois aumenta as interações de van der Waals entre adsorvato-zeólita 

desta maneira nossos resultados estão prevendo bem este comportamento. 

  

4.3 Zeólita HY 

Hernández-Maldonado et al. (HERNÁNDEZ-MALDONADO e YANG, 2003) estudaram a 

adsorção de tiofeno em vários tipos de zeólita Y incluindo a zeólita HY. Neste estudo obtiveram 

curvas de competição da mistura benzeno/tiofeno que mostraram que em altas concentrações de 

enxofre na amostra de combustíveis (2000 ppm em massa) a zeólita HY só é superada pela 

zeólita Cu(I)Y na capacidade de adsorção as quais são bem maiores que as das zeólitas Ag(I)Y e 

NaY. 

Realizamos cálculos para obter a geometria do estado fundamental das estruturas modelo para a 

zeólita H-FAU na ausência de adsorvatos. Utilizamos os mesmos métodos empregados nos 

estudos da zeólita NaY, a saber ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) com os modelos 

2Cages-nT e Z40-nT com n=1 e 3. As estruturas obtidas estão ilustradas nas Figuras 4.3.1 e 

4.3.2.  
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Modelo 2Cages-1T Modelo 2Cages-3T 

 

Figura 4.3.1 Detalhe da estrutura na região do íon hidrogênio calculada com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p)) otimizadas nos modelos 2Cages na ausência de adsorvatos. 

 

 
 

Modelo Z40-1T Modelo Z40-3T 

 

Figura 4.3.2 Detalhe da estrutura na região do íon hidrogênio calculada com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p)) otimizadas nos modelos Z40 na ausência de adsorvatos.  

 

As zeólitas HY são bem interessantes pois possuem hidrogênios diretamente ligados aos átomos 

de oxigênio formando sítios ácidos de Lewis e possibilitando pontes de hidrogênio efetivas entre 

a zeólita e os adsorvatos. 

Das figuras 4.3.1 e 4.3.2 observamos que as distâncias O-H refletem bem as interações entre o 

cátion H
+
 e a zeólita Y. Por exemplo, a distância O-H nos modelos 2Cages são bem próximas 

daquelas nas moléculas de água ~0,96 Å. Ao considerar os primeiros vizinhos no modelo 

2Cages-3T obtêm-se uma distância de ligação maior 0,97 Å, que reflete a transferência de carga 

entre o H
+
 e os oxigênios dos tetraedros SiO4 vizinhos. 
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Nos modelos Z40 a distância OH são ligeiramente maiores do que aquelas observadas nos 

modelos 2Cages. De fato considerar o sistema adequadamente implica boa representação da 

transferência de carga entre o hidrogênio e os oxigênios da zeólita. No modelo Z40-1T a 

interação entre o hidrogênio e o oxigênio (O4) deve ser mais fraca que no modelo Z40-3T, pois 

os ângulos O4-H-O1 (O6-H-O9) são aproximadamente 90° e 99°, respectivamente, nos modelos 

Z40-1T e Z40-3T.  

Como o ângulo da ligação de hidrogênio no modelo Z40-3T é mais próximo do ângulo ótimo em 

ligações de hidrogênio OH-O (120°) e as distâncias OH-O é bem menor quando comparada ao 

modelo Z40-1T, podemos justificar as magnitudes relativas das interações de ligação de 

hidrogênio nos modelos Z40. 

A deformação do tetraedro de AlO4 é bem evidenciada quando comparamos os modelos Z40-3T 

e 2Cages-3T. No caso do modelo 2Cages não observamos a deformação efetiva do tetraedro mas 

no modelo Z40-3T o ângulo O-Al-O é bem mais fechado indicando a forte interação entre o 

hidrogênio ligado ao oxigênio e o oxigênio mais próximo. Isto é evidenciado também pelos 

grandes valores das distâncias OH-O no modelo 2Cages-3T quando comparamos com a estrutura 

Z40-3T.   

Estudou-se como ocorre a adsorção de tiofeno em zeólita HY em dois modos de coordenação do 

adsorvato. As estruturas para o tiofeno(5) na zeólita HY nos quatro modelos estudados de 

zeólita são apresentadas na Figura 4.3.3 e 4.3.4. 

  

Modelo 2Cages-1T Modelo 2Cages-3T 

Figura 4.3.3 Estruturas dos complexos tiofeno-HY obtidas das estruturas iniciais com modo de 

coordenação 5 
nos modelos 2Cages da zeólita.  
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Modelo Z40-1T Modelo Z40-3T 

Figura 4.3.4 Estruturas dos complexos tiofeno-HY obtidas das estruturas iniciais com modo de 

coordenação 5 nos modelos Z40 da zeólita.  

 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.3.5 Estruturas dos complexos tiofeno-HY obtidas das estruturas iniciais com modo de 

coordenação 1S nos modelos 2Cages.  

  

 

 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.3.6 Estruturas dos complexos tiofeno-HY obtidas das estruturas iniciais com modo de 

coordenação 1S nos modelos Z40 da zeólita.  
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Apresentamos os resultados para os dois modos de coordenação iniciais do tiofeno 1S e 



conjuntamente, pois observamos que existe apena um modo de coordenação (1S) importante 

para a adsorção de tiofeno em zeólita Y.  

Nas Figuras 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6 podemos observar a importância da escolha do 

modelo no entendimento do processo de adsorção de tiofeno em zeólitas, por exemplo, em 

modelos simples como o 2Cages-3T há a tendência em manter a estrutura no modo de 

coordenação fornecido inicialmente. Esta tendência é pouco pronunciada em modelos 2Cages-

1T, pelo fato de não considerarmos os tetraedros SiO4 vizinhos não permitindo que a zeólita se 

deforme muito, que seria resultado do efeito de borda, forçando o tetraedro AlO4 a se contrair.  

Não se observa interações do tipo ligação de hidrogênio entre os hidrogênios do anel 

aromático com os oxigênios da zeólita, isto de fato reflete que a interação entre os elétrons livre 

do enxofre com o hidrogênio ácido da zeólita HY é bem mais efetiva do que as interações fracas 

de ligações de hidrogênio do tipo CH-O.  

As interações mais importantes entre o adsorvato e a zeólita H-FAU devem ser as 

interações eletrostáticas entre o hidrogênio da zeólita e os elétrons livres do enxofre que estão 

deslocalizados no anel aromático. O tiofeno é uma base intermediária, no entanto, o enxofre 

nesta molécula possui características de uma base dura, pois os elétrons são delocalizados no 

anel, desta maneira o cátion H
+
 que é um ácido duro interage muito mais fortemente do que com 

os carbonos do anel tiofeno. O modo de adsorção do tiofeno é levemente inclinado em que as 

interações S-H são as mais importantes. 

A distância S-H comparando os modelos com estruturas de partida 1S e 5 são bem 

similares mostrando que de fato o modo de adsorção são os mesmos. Devemos atentar para o 

fato de que modelos 2Cages-3T mantêm as estruturas de partida desta maneira há diferenças 

razoáveis nas distâncias S-H neste caso.      

As regiões próxima ao cátion da zeólita HY na presença de tiofeno (1S e 5) são 

apresentadas nas Figuras 4.3.7 e 4.3.8.      



58 
 

  

Modelo 2Cages-1T Modelo 2Cages-3T 

 

Figura 4.3.7 Estruturas otimizadas para a zeólita HY na presença de tiofeno(5) nos modelos 

2Cages. 

 

  

Modelo Z40-1T Modelo Z40-3T 

 

Figura 4.3.8 Estruturas otimizadas para a zeólita HY na presença de tiofeno(5) nos modelos Z40. 

 

 

 

Modelo 2Cages-1T Modelo 2Cages-3T 

 

Figura 4.3.9 Estruturas otimizadas para a zeólita HY na presença de tiofeno(1S) nos modelos 

2Cages. 
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Modelo Z40-1T Modelo Z40-3T 

 

Figura 4.3.10 Estruturas otimizadas para a zeólita HY na presença de tiofeno(1S) nos modelos 

Z40. 

 
 

Comparando as estruturas das Figuras 4.3.1, 4.3.2 na ausência de adsorvato com as das Figuras 

4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6 na presença de tiofeno, pode-se observar que as ligações OH aumentam 

bem mais de tamanho evidenciando a transferência de carga entre o H
+
 e o anel tiofeno, em 

particular nos modelos 3T nos quais as distâncias O-H tornam-se ~0,99 Å. 

A deformação dos tetraedros é observada claramente apenas para o tetraedro de AlO4 no 

qual a zeólita HY altera os ângulos deste tetraedros para aumentar a interação entre o hidrogênio 

e os oxigênios da zeólita principalmente o oxigênio vizinho do tetraedro de AlO4 causando a 

diminuição deste ângulo quando consideramos os modelos mais realistas (Z40-3T). Nos modelos 

contendo apenas um tetraedro é observado este efeito de redução no ângulo O-Al-O, no entanto, 

esta deformação é permitida porque não há interações com os tetraedros vizinhos forçando a 

interação entre H-O neste tetraedro.  

Há um deslocamento elevado no ângulo da ligação de hidrogênio OH-O nos modelos 1T 

mostrando novamente que ocorre uma grande perturbação no perfil da ligação de hidrogênio 

para estabilizar a zeólita na presença do cátion. Este efeito se dá pela ausência dos tetraedros 

SiO4 vizinhos que interagem com o cátion H
+
 permitindo a maior estabilidade para a ligação de 

hidrogênio formada em ângulos mais próximos a 120°.  

Calculamos as energias de adsorção para a adsorção do tiofeno em modo 1S e 5 nos 

quatro modelos de zeólitas estudados e as energias de adsorção estão apresentadas na Tabela 

4.3.1 e 4.3.2. 
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Tabela 4.3.1 Energia de Adsorção para o tiofeno em modo de coordenação 5 (Eads
5

) em modelos de 

zeólita HY. 

Modelo E(zeo-tio) 
 

E(zeo) 
 

E(tio) Eads
5

 (Kcal/mol) 

       2Cages-3T -2130,852474 
 

-1578,176529 
 

-552,6699445 -3,766 

2Cages-1T -1098,612985 

 

-545,9370905 

 

-552,6701882 -3,581 

Z40-3T 
 

-2130,817942 
 

-1578,142629 
 

-552,6699913 -3,340 

Z40-1T 

 

  -1098,60559 

 

-545,9279062 

 

-552,6700420 -4,795 

 

Tabela 4.3.2 Energia de Adsorção para o tiofeno em modo de coordenação 1S (Eads
1S

) em modelos de 

zeólita HY. 

Modelo E(zeo-tio) 

 

E(zeo) 

 

E(tio) Eads
1S

(Kcal/mol)  

       

 

2Cages3T -2130,852906 

 

-1578,180193 

 

-552,6702717 -1,532  

2Cages-1T -1098,62802 
 

-545,9490265 
 

-552,6702076 -5,513  

Z40-3T 

 

-2130,815433 

 

-578,139676 

 

-552,6702355 -3,465  

Z40-1T 
 

-1098,607857 
 

-545,9329823 
 

-552,6699374 -3,098  

 

As energias de adsorção refletem a força da interação adsorvato-adsorvente e estão relacionadas 

com o calor de adsorção. Analisando a tabela 4.3.1 podemos observar algumas tendências como 

a boa convergência dos valores das energias quando comparamos os modelos. No entanto, o 

valor para o modelo Z40-1T é superestimado e isto se deve a alta concentração de cargas no 

cátion hidrogênio que neste modelo não interage com os átomos de oxigênio dos tetraedros 

vizinhos. 

É interessante observar o efeito das estruturas sobre as energias de adsorção, principalmente no 

caso dos modelos 2Cages-3T (Tabela 4.3.2), que na análise estrutural mostrou que conserva o 

tiofeno no modo de coordenação de partida. As energias de adsorção quando impomos adsorção 

do tiofeno em modo 1S no modelo 2Cages-3T são bem menores que as obtidas quando o 

tiofeno é adsorvido em modo 5. Os orbitais dz2 são preenchidos com um par de életrons livres 

que se posicionam perpendicularmente ao anel, desta maneira o sistema converge para uma 

posição em que estes orbitais estejam apontados na direção do cátion H
+
 levando o tiofeno a uma 
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posição mais inclinada, desta maneira a configuração inicial é bem menos estável levando a 

energias de adsorção menores que os demais modelos.       

Os valores da energias de adsorção obtidas com o modelo Z40-3T é são 3,34-3,46 kcal/mol 

quando se utilizam estruturas iniciais com coordenação 5 e 1S, respectivamente. Isto 

mostra que só existe um modo de coordenação do tiofeno quando se considera o modelo mais 

realista. Os resultados experimentais para a zeólita H-USY (Si/Al=195) que possuem apenas um 

alumínio por célula unitária mostram energias de adsorção de 7,9-11,2 kcal /mol, desta maneira 

nosso resultado apresenta um erro de 4,5 kcal/mol que é razoável, no entanto devemos ressaltar 

que os parâmetros para o hidrogênio no campo de força UFF são parametrizados para alcanos e 

isto pode ocasionar erros de metodologia na descrição das energias.   

É importante estudar também a adsorção de compostos sulfurados alifáticos em zeólitas, pois a 

busca por processos de ultradessulfurização cresce no mercado além de busca por células de 

combustíveis que buscam obter combustíveis totalmente livres de enxofre. 

Neste caso escolheu-se como compostos alifático o propanotiol e realizaram-se estudos similares 

àqueles da adsorção de tiofeno. Inicialmente realizaram-se cálculos de otimização de geometria 

sobre o sistema zeólita-propanotiol visando obter a geometria da interação destes compostos. As 

Figuras 4.3.11 e 4.3.12 apresentam as estruturas obtidas da otimização de geometria realizada 

utilizando ONIOM(PBE1PBE:UFF=QEQ). 

 

 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

 

Figura 4.3.11 Estruturas dos complexos propanotiol-HY obtidas das estruturas iniciais com modo 
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de coordenação 1S nos modelos 2Cages. 

 

 

 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

 

Figura 4.3.12 Estruturas dos complexos propanotiol-HY obtidas das estruturas iniciais com modo 

de coordenação 1S nos modelos Z40. 

 

Vale ressaltar nesta análise a força das interações quando comparamos os complexos de tiofeno-

zeólita com os de propanotiol. A flexibilidade da estrutura do propanotiol permite a melhor 

interação entre os elétrons do enxofre e o hidrogênio da zeólita e ainda proporciona interações 

efetivas dos hidrogênios metilênicos com os átomos de oxigênio da zeólita.  

Analisando os modelos vê-se que os modelos 2Cages apresentam distâncias S-H bem maiores do 

que nos modelos Z40. Podemos entender isto se considerarmos que a uma alta polarização de 

cargas sobre o propanotiol, principalmente, na ligação H-S. O enxofre possui uma densidade de 

carga negativa enquanto que o hidrogênio possui densidade de carga positiva. No caso das 

zeólitas NaY este hidrogênio poderia interagir via ligação de hidrogênio com o oxigênio da 

zeólita o que lhe conferia uma maior estabilidade. Neste caso o hidrogênio do tetraedro AlO4 

impede esta interação e isto enfraquece a ligação de hidrogênio entre o hidrogênio da zeólita e o 

enxofre. 

Nos modelos de 1T observa-se a formação de duas interações entre os hidrogênios de metilenos 

distintos e os oxigênios da zeólita, enquanto que em modelos com 3T ocorrem interações de um 

hidrogênio metilênico com dois oxigênios da zeólita. Estas interações são fracas no entanto 
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podem ajudar a estabilizar a estrutura. Os modelos 3T preferem aumentar a força da interação de 

hidrogênio a manter as interações CH-O. De fato a ligação de hidrogênio S-H é bem mais forte 

que interações CH-O, pois a ligação C-H menos polarizada impedindo um fluxo grande de 

elétrons na ligação CH-O.      

As estruturas de partida para o propanotiol em zeólita HY foram construidas impondo a ligação 

de hidrogênio S-H não se preocupando com o fato da ligação de hidrogênio O-H formada pelo 

hidrogênio do propanotiol e o oxigênio da zeólita. Utilizamos a mesma metodologia de cálculo 

de estrutura, ONIOM(PBE1PBE:UFF=QEQ), em que obtivemos as estruturas para o propanotiol 

adsorvida em zeólita modelo Z40-3T que é apresentada na Figura 4.3.13. 

 

Modelo Z40-3T(a) 

Figura 4.3.13 Estruturas dos complexos propanotiol-NaY obtidas das estruturas iniciais com modo de 

coordenação 1
S nos modelos Z40-3T(a). 

 

Esta estrutura apresenta ligações de hidrogênio entre o hidrogênio do propanotiol e os oxigênios 

da zeólita evidenciando as fortes interações do propanotiol com a zeólita HY, portanto deveria 

ser representativa na descrição da adsorção de propanotiol em zeólita HY. Deste modo 

consideramos esta estrutura também para os cálculos das energias de adsorção. 

Estudaram-se as mundança que ocorrem na estrutura da zeólita na presença do propanotiol. As 

estruturas obtidas através de cálculos ONIOM(PBE1PBE:UFF=QEQ) para a zeólita na presença 

de propanotiol são apresentadas nas Figuras 4.3.14 e 4.3.15. 
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Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

 

Figura 4.3.14 Estruturas otimizadas para a zeólita HY na presença de propanotiol nos modelos 

2Cages. 

 

 
 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.3.15 Estruturas otimizadas para a zeólita HY na presença de propanotiol nos modelos 

Z40. 

Novamente observa-se que os modelos 2Cages superestimam as ligações de hidrogênio entre o 

hidrogênio e o oxigênio do tetraedro AlO4. A força da ligação de hidrogênio S-H é bem mais 

acentuada no propanotiol comparada à adsorção do tiofeno, isto pode ser visto pelo 

enfraquecimento e conseqüente aumento das ligações O-H.  

A deformação do tetraedro de AlO4 é observada tanto nos modelos 2Cages quanto nos modelos 

Z40, no entanto o modelo 2Cages-3T deforma pouco este tetraedros pelo fato de superestimar as 

interações H-O (em que O pode ser oxigênio dos tetraedros AlO4 e SiO4).  

A mudança no ângulo O-Al-O nos modelos Z40 mostra a grande importância do ambiente 

químico na deformação da estrutura. Ao não se considerar o ambiente químico (modelo 2Cages) 

observamos que os efeitos sobre a estrutura são suavizados isto de fato reflete a necessidade das 

interações de longo alcance para que possa haver a deformação do tetraedro que são decorrentes 

das interações H-O intra-zeólita. 
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Calcularam-se as energias de adsorção para os quatro modelos de zeólita estudados e para a 

zeólita modelo [Z40-3T(a)] contendo propanotiol adsorvido levando em consideração as ligações 

e hidrogênio O-H e S-H. Os resultados são apresentados na Tabela 4.3.3. 

Tabela 4.3.3 Energia de Adsorção para o propanotiol em modelos de zeólita HY. 

Modelo E(zeo-tio) 

 

E(zeo) 

 

E(tio) Eads(Kcal/mol) 

       2Cages-3T -2095,21783 

 

-1578,177898 

 

-517,0287291 -7,03 

2Cages-1T  -1062,99226 

 

-545,9429747 

 

-517,0278546 -13,44 

Z40-3T 

 

-2095,18168 

 

-1578,140634 

 

-517,0273562 -8,59 

Z40-1T 

 

-1062,97885 

 

-545,9306877 

 

-517,0283836 -12,39 

Z40-3T(a) 

 

-2095.174388 

 

-1578.140505 

 

 -517.0206456 -8,32 

 

Analisando a tabela 4.3.2 é fácil observar a tendência a convergir a um valor em comum quando 

comparamos os modelos 1T e 3T. Os modelos com 1T mostram energias de adsorção mais altas 

que os modelos com 3T, isto era esperado, pois era sabido que estes modelos simples possuem 

pouca deformação na estrutura da zeólita.  

Os modelos com 3T apresentam energia de adsorção bem próximas, no entanto, o modelo mais 

simples superestima a energia de adsorção em aproximadamente 6 kcal/mol, esta diferença de 

energia pode ser atribuída às interações dos átomos da rede que são negligenciados no modelo 

2Cages. 

As energias de adsorção para o propanotiol nos modelos Z40-3T e Z40-3T9(a) diferem pouco 

entre si indicando que não há uma grande estabilização quando o propanotiol interage formando 

ligação de hidrogênio H-O. A diferença fica em torno de 0,28 kcal/mol que é muito baixa 

mostrando que na zeólita o propanotiol possui várias conformações que representam vários 

mínimos locais que podem ser quase equivalentes.    

Considerando os modelos Z40-3T como os mais realista em representar a estrutura e energias 

nos sistemas estudados obtemos a energia de adsorção que fica em torno de 34,75-35,94 kJ/mol 

que representam respectivamente os modelos Z40-3T(a) e Z40-3T. Resultados experimentais não 

foram encontrados para adsorção de mercaptanas em zeólita HY, portanto, não podemos 

comparar nossos resultados. Existem um resultado teórico para mercaptanas, mais 
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especificamente tert-butil mercaptana, em zeólita do tipo FAU (LEE, KIM, et al., 2008). Neste 

trabalho é calculada a energia de adsorção utilizando métodos DFT com funcional B3LYP e 

conjuntos de funções de base 6-311+G(2d,p) para a zeólita HY num sistema contendo apenas 

dois tetraedros. O valor da energia de adsorção varia entre 6,88 e 10,27 kcal/mol quanto se 

utilizam diferentes métodos. Nossos valores de energia de adsorção se mostram bem razoáveis 

estando no intervalo obtido para os cálculos. O uso de métodos com alto custo computacional 

nos cálculos de Lee et al., como métodos de perturbação de segunda ordem (MP2) e funções de 

base grandes faz com que haja diluição dos erros impostos pelo modelo.  

Este modelo utilizado por Lee et al. prevê estruturas totalmente distintas daquelas obtidas neste 

trabalho. Os ângulos dos tetraedros são bem conservados próximos a 109,7°, pois não há como 

os tetraedros se distorcerem sem perder a ponte de hidrogênio H-O formada entre o OH e O do 

tetraedro AlO4. O cátion H
+
 praticamente não sofre distorções no ângulo formando ligações de 

hidrogênios com ângulos praticamente a ângulos de 90°. 

No nosso caso substituímos o uso de bases extensas e métodos robustos por um melhor 

tratamento do sistema químico, que nos permitiu obter não somente energias adequadas, mas 

também informações estruturais importantes que não podem ser vistas em modelos simples.     

 

4.4 Zeólita Ag(I)Y 

O monocátion prata possui configuração eletrônica d
10

 estes elétrons d podem interagir 

com adsorvatos aromáticos sulfurados formando complexos . Mesmo em adsorvatos 

sulfurados alquílicos ocorre a formação de complexos entre o metal e o enxofre que possui 

elétrons d livres.  

A prata possui 18 elétrons na última camada e, portanto camada fechada d
10

, isto 

impediria a formação de complexos via orbitais d, pois o íon Ag
+
 teria camada fechada d

10
. Desta 

forma os orbitais 5s e 5p próximos em energia são responsáveis pela formação de complexos 

com adsorvatos sulfurados. 
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A complexação do monocátion prata com o tiofeno ou propanotiol deve ser analisada 

utilizando os conceitos de ácido-base moles e duros. O monocátion de prata é um ácido mole, 

pois apresenta alta polarizabilidade. Sabe-se que ácidos moles devem interagir melhor com bases 

moles. O tiofeno apresenta aromaticidade o que delocaliza os elétrons livres do enxofre tornando 

a molécula uma base dura, já no caso do propanotiol os elétrons livres do enxofre são bem 

localizados nos orbitais d e podemos classificar a molécula como uma base mole.  

A formação de complexos entre o cátion prata com os compostos sulfurados aromáticos 

acontece através dos orbitais d do metal com simetria adequada que podem interagir com os 

orbitais  do tiofeno (Figura 4.4.1). Em compostos alifáticos as interações são via complexos  

d-d em que os orbitais d do enxofre interagem com os orbitais d do metal, no entanto, vale 

ressaltar que a força desta interação é menor dado que no sistema aromático o fluxo de elétrons é 

mais elevado aumentando o fluxo de elétrons ligante-metal. 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.4.1 Esquema de interação de um orbital d do metal M duplamente ocupado, com os orbitais p 

desocupados de um ligante X. Em (a) temos o ligante X agindo como doador  e em (b) ligante X agindo 

como aceptor  (Adaptado de (JEAN, 2005)).  

A interação via complexo  ocorre pela interação dos orbitais d e/ou p do metal com os orbitais d 

e/ou p do ligante com simetria adequada causando a formação de orbitais moleculares de menor 

energia estabilizando as ligações.  
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Se as energias dos orbitais do ligante são maiores que à dos orbitais do metal temos a formação 

de complexo  com ligante doador-, ou seja, os orbitais moleculares de menor energia 

formados estão mais próximos do metal sendo assim os orbitais do ligante estão doando elétrons. 

Se as energias dos orbitais do ligante são menores que à dos orbitais do metal temos a formação 

do complexo  com ligante receptor-, ou seja, os orbitais moleculares de menor energia se 

localizam próximos aos orbitais do ligante sendo assim os orbitais do metal estão recebendo 

elétrons. 

Resultados experimentais mostram que complexos  favorecem a adsorção de 

compostos aromáticos sulfurados, como o tiofeno. Os trabalhos de Hernandez-Maldonado 

mostram que a zeólita AgY é muito eficiente na remoção de enxofre quando este se encontra em 

mistura com o benzeno, no entanto, a rápida saturação dos sítios de adsorção diminui a eficiência 

desta zeólita. Esta seletividade evidencia a complexação com o enxofre o que não acontece no 

caso do benzeno. 

Entender o processo de adsorção de tiofeno em zeólitas Ag(I)Y é importante, pois esta 

apresenta altas taxas de adsorção quando estudamos curvas de competição com compostos 

aromáticos e perde em relação as outras zeólitas apenas pelo fato de saturar muito rapidamente 

os sítios de adsorção. Para entender como acontece a adsorção de tiofeno em zeólitas Ag(I)Y 

realizaram-se cálculos com o método ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ). Para átomos 

pesados como a prata é conveniente utilizar pseudo-potencial relativístico como o SDD que é 

utilizado no tratamento de todos os átomos. Ressaltamos que a base SDD utiliza bases de 

Dunning-Huzinaga (D95) para todos os átomos, esta base peculiarmente não inclui polarização, 

no entanto, possui maior flexibilidade quando comparadas as bases de Pople usuais.  

Obtivemos a estrutura da zeólita Ag(I)Y na ausência de adsorvatos utilizando os quatro 

modelos apresentados nas Figuras 4.4.2 e 4.4.3.      
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Modelo 2Cages-1T Modelo 2Cages-3T 

Figura 4.4.2 Estruturas da zeólita Ag(I)Y na ausência de adsorvatos nos modelos 2Cages. 

 

 

 

Modelo Z40-1T Modelo Z40-3T 

Figura 4.4.3 Estruturas da zeólita Ag(I)Y na ausência de adsorvatos nos modelos Z40. 

É evidente a dependência do modelo utilizado na representação da estrutura da zeólita 

Ag(I)Y. Modelos simples contendo um tetraedro (1T) não conseguem representar bem a 

deformação do tetraedro AlO4 pelo fato dos tetraedros SiO4 vizinhos serem mais importantes na 

estabilização da interação do cátion com o tetraedro AlO4. Ao interagir com os tetraedros 

vizinhos a prata diminui a carga positiva pelo fluxo de elétrons através das interações com os 

elétrons do oxigênio permitindo a maior deformação do tetraedro AlO4 na estrutura. 

Considerando o tamanho dos modelos utilizados pode-se observar que modelos 2Cages 

representam relativamente bem a interação do cátion com a zeólita apresentando resultados para 

a distância Ag-O (em que O é um oxigênio do tetraedro AlO4) um pouco menores comparados 

aos modelos Z40. De fato o cátion de prata é bem polarizável apresentando uma interação 

eletrostática bem mais suave quando comparado aos metais alcalinos, como o sódio estudado 

neste trabalho.  
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Modelos Z40 apresentam distâncias menores entre a prata e os oxigênios do tetraedro 

AlO4, pois neste modelo consegue-se representar as interações de longo alcance que ajudam a 

estabilizar o complexo AgY. 

Assim como no caso da zeólita NaY observa-se a tendência a simetria das interações Ag-

O quando o modelo se torna mais realístico. De fato as forças eletrostáticas dominam as 

interações nestes sistemas causando a deformação dos tetraedros vizinhos, assim como 

deslocando o cátion para que seja estabelecida a melhor interação entre eles. Os modelos simples 

1T não conseguem reproduzir esta deformação, pois o efeito sentido pelos átomos tratados 

quanticamente é um efeito de campo gerado por cargas pontuais enquanto que nos modelos 3T a 

maior parcela das interações do cátion com a zeólita são representadas pelas interações diretas 

entre os orbitais da prata e os átomos de oxigênio da zeólita.  

Nota-se, portanto que mesmo na presença de tetraedros vizinhos tratados quanticamente 

não se podem utilizar modelos simples (<500 átomos) como é largamente utilizado na literatura.  

O processo da adsorção de tiofeno em zeólita Ag(I)Y foi estudado utilizando os mesmos 

modelos de zeólita anteriores, aos quais foram inseridos a molécula do tiofeno na posição I da 

zeólita. Para obter as estruturas da zeólita na presença do tiofeno em dois modos de coordenação 

iniciais (5 e 1S) utilizou-se o método ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) as estruturas 

são apresentadas nas Figuras 4.4.4 e 4.4.5. 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.4.4 Estruturas otimizadas para os complexos tiofeno(5)-Ag(I)Y nos modelos 2Cages. 

 



71 
 

 
 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.4.5 Estruturas otimizadas para os complexos tiofeno(5)-Ag(I)Y nos modelos Z40. 

 

As estruturas dos complexos tiofeno-Ag são bem distintas quando comparamos os modelos 

2Cages e Z40. O tiofeno é colocado em modo 5, e quando a energia é minimizada a estrutura 

muda para o modo 2 com o cátion prata. Este tipo de interação é encontrado na literatura para 

complexos de cobre (I) com compostos aromáticos de nitrogênio (LIU, GUI e SUN, 2008), mas 

não foram encontrados trabalhos na literatura evidenciando a complexação com o cátion de prata 

(I). 

A prata em geral possui números de coordenação baixos e tende a formar agregados entre si. Os 

modelos 2Cages prevêem a formação de um complexo quase quadrado plano entre o cátion prata 

(I) e os carbonos do anel  e os oxigênios do tetraedro AlO4. Ao aumentarmos o sistema para Z40, 

a distância Ag-O aumenta e ocorre a deformação na coordenação quadrado plana. Esta 

deformação ocorre para que haja desdobramento dos orbitais d que podem estabilizar ainda mais 

o complexo formado. 

A complexação do cátion Ag
+ 

com os átomos de carbono do tiofeno é assimétrica em que o 

átomo mais próximo ao enxofre é mais estabilizado. Isto deve ocorrer pela diferença nas 

densidades eletrônicas nestes dois sítios. Cálculos de carga para o tiofeno realizados previamente 

utilizando três modelos de carga (Mulliken, ChelpG e NBO) mostraram que estes sítios possuem 

densidades de carga tais que o carbono próximo ao enxofre é o mais negativamente carregado, 

tornando-o mais básico e fortalecendo a ligação Ag-C. 

 O índice de aromaticidade de Bird (KRYGOWSKI, 2001) para o tiofeno no modelo Z40-

3T é de 20,8, que é três vezes menor que para o tiofeno em fase gás 66. Esta diminuição se deve 
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a grande deformação do anel com a complexação que causa diminuição da aromaticidade. Esta 

deformação por ser muito alta indica uma forte ligação da prata com o tiofeno. 

 As estruturas das zeólitas na presença de adsorvatos podem variar significativamente 

dependendo da interação do adsorvato. Para melhor visualizarmos estas mudanças apresentamos 

nas Figuras 4.4.6 e 4.4.7 os detalhes das estruturas das quatro zeólitas modelos estudadas na 

presença de tiofeno (2).  

 

 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.4.6 Detalhes das estruturas da zeólita Ag(I)Y na presença de tiofeno (2) nos modelos 

2Cages. 

 

 

 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.4.7 Detalhes das estruturas da zeólita Ag(I)Y na presença de tiofeno(2) nos modelos Z40. 

 

Na ausência de adsorvato os modelos 2Cages (Figura 4.4.2) apresentam distorções do tetraedro 

AlO4 bem maiores que aquelas para a zeólita na presença do tiofeno 2. Para os modelos Z40 na 

ausência de adsorvatos a estrutura para o tetraedro AlO4 é bem mais conservada após a adsorção.  
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Se observarmos as Figuras 4.4.2 e 4.4.3 e compararmos as distâncias Ag-C com as distâncias 

Ag-O podemos observar que ocorre aumento das distâncias Ag-O que estão em posição trans à 

menor ligação Ag-C.  

Este efeito é denominado efeito trans e é bem observado em complexos do tipo ML4. Nekrasov e 

Grinberg (QUAGLIANO, 1952) fornecem uma visão qualitativa deste efeito considerando as 

polarizabilidades. Na Figura 4.4.8 são apresentados dois complexos MX4 e MYX3, em que no 

primeiro os ligantes são idênticos e consequentemente possuem polarizabilidades iguais e 

nenhum dipolo é induzido sobre o metal. Quando adicionamos o ligante Y com polarizabilidade 

diferente de X não há compensação entre os ligantes e um dipolo é induzido sobre o cátion. Este 

dipolo induzido estabiliza o ligante Y enfraquecendo a ligação sobre o ligante X na posição 

trans. 

 

Figura 4.4.8 Representação de Nekrasov e Gringberg para o efeito trans em complexos tetracoordenados 

MX4 e MYX3 (Adaptado de (QUAGLIANO, 1952)). 

O monocátion prata possui uma alta polarizabilidade o que maximiza o efeito trans. A razão pela 

qual o átomo mais próximo do enxofre apresenta uma ligação menor com o metal é explicada 

pela presença do efeito trans que estabiliza a ligação com este carbono mais polarizável em 

detrimento da ligação Ag-O em posição trans.      

Nos modelos 2Cages é evidente a pouca mudança do tetraedro AlO4 na presença do tiofeno. 

Como se discutiu no caso dos outros cátions o efeito da interação com o tiofeno sempre 

enfraquece a interação cátion-zeólita, no entanto, no caso do sódio e do hidrogênio estas 

interações não envolviam ligações via complexo . No monocátion de prata a formação do 

complexo  implica num fluxo de elétrons Ag-tiofeno que estabiliza esta estrutura, desta 

maneira, a transferência de carga é o fator mais importante o que garante uma menor diferença 
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entre os dois modelos, haja vista que o efeito do ambiente se torna secundário neste caso o que 

explica o fato da pequena mudança na estrutura da zeólita.    

A prata se complexa de maneira não equivalente aos oxigênios do tetraedro AlO4 nos 

modelos Z40 mostrando que o complexo quadrado plano que poderia ser formado não é estável 

levando o complexo a uma forma deformada que estabiliza melhor as interações. 

As interações com os tetraedros vizinhos são bem distintas quando comparamos a zeólita 

na presença e na ausência de tiofeno. No caso da ausência de tiofeno observa-se que no modelos 

mais realístico Z40-3T as interações com os oxigênios vizinhos são quase simétricas assim como 

as interações com os oxigênios do tetraedro AlO4. Quando há adsorção de tiofeno este modifica 

estas interações estabilizando uma estrutura assimétrica em que a interação via complexo é 

priorizada frente à estabilização dos oxigênios da zeólita.   

As energias de adsorção são mostradas na Tabela 4.4.1. 

Tabela 4.4.1 Energia de Adsorção para tiofeno(

) em modelos de zeólita Ag(I)Y. 

Modelo E(zeo-tio) 

 

E(zeo) 

 

E(tio) Eads(Kcal/mol) 

       2Cages-3T -2277,017241 

 

1724,386258 

 

552,5982981 -20,51 

2Cages-1T   -1244,949486 

 

-692,309199 

 

552,5982293 -26,39 

Z40-3T 

 

-2276,949041 

 

1724,312738 

 

552,5955715 -25,56 

Z40-1T 

 

  -1244,906947 

 

692,2740765 

 

552,5975661 -22,15 

 

As energias de adsorção são bem mais altas que no caso das zeólitas NaY e HY 

evidenciando a força da complexação com o sistema formado. O valor da energia de adsorção 

considerando o modelo mais realístico Z40-3T é de 25,56kcal/mol que está em boa concordância 

com os resultados experimentais obtidos por Yang et al. (YANG, 2001) de 21,4 kcal/mol e os 

obtidos por Takahashi et al. de 21,3-21,5kcal/mol (TAKAHASHI, 2002) que é determinado a 

partir das isotermas de adsorção experimental.  

A adsorção do tiofeno em modo de coordenação 1S também foi estudada com os 

mesmos métodos e as estruturas estão apresentadas nas Figuras 4.4.9 e 4.4.10.  
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Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

 

Figura 4.4.9 Estruturas dos complexos tiofeno(1S)-Ag(I)Y nos modelos 2Cages. 

 

 
 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

 

Figura 4.4.10 Estruturas dos complexos tiofeno(1S)-Ag(I)Y nos modelos Z40. 

Analisando as estruturas para o complexo  tiofeno-Ag pode se observar que os modelos 

2Cages apresentam a diminuição da ligação S-Ag com o aumento do número de tetraedros, 

enquanto que nos modelos Z40 ocorre o contrário. Os efeitos dos tetraedros  vizinhos são muito 

importantes no estudo da estrutura da zeólita assim como os efeitos eletrostáticos do ambiente 

químico.  

Não considerar o efeito do ambiente químico nem o efeito dos tetraedros vizinhos leva a 

uma mudança estrutural do cátion prata que apresenta distâncias de ligação S-Ag de 2,49 Å no 

modelo 2Cages-1T. Quando adiciona-se o efeito dos átomos vizinhos (2Cages-3T) assim como 

quando se adiciona o efeito do ambiente químico (Z40-1T) observa-se que há uma diminuição 

gradativa da distância de ligação sendo mais pronunciado o efeito dos tetraedros vizinhos. O 
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efeito conjunto destas interações é apresentado no modelo Z40-3T na qual a distância de ligação 

encontra-se entre os valores de distâncias de ligação para os outros sistemas modelo mostrando 

também que os efeitos são correlacionados. 

Calculamos o índice de aromaticidade de Bird para o tiofeno em zeólita Ag(I)Y no 

modelo Z40-3T e obtivemos o valor de 46 que está pouco abaixo que o valor obtido para o 

tiofeno isolado 66. O indice de aromaticidade para o tiofeno 
1
S é duas vezes maior que para o 

modo 
5
 já citado, desta forma nosso cálculo mostra que o complexo 

5
 possui maior interação 

Ag-tiofeno quando comparado ao complexo 
1
S.  

Observa-se mudanças significativas na estrutura da zeólita quando comparamos os 

modelos estudados. Para análise mais detalhada das estruturas das zeólitas modelos apresenta-se 

as estruturas com os ângulos e distâncias nas Figuras 4.4.11 e 4.4.12. 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.4.11 Detalhes das estruturas otimizadas para a zeólita Ag(I)Y na presença de tiofeno(1S) 

nos modelos 2Cages. 

 

 

 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.4.12 Detalhes das estruturas otimizadas para a zeólita Ag(I)Y na presença de 

tiofeno(1S) nos modelos Z40. 
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A mudança no modo de coordenação do cátion prata é evidente quando comparamos os 

modelos 1Te 3T. Os modelos 3T mantêm o cátion prata tetracoordenado em que dois ligantes 

são os oxigênios do tetraedro AlO4 e os outros dois são os carbonos do tiofeno.  

No modelo 2Cages-1T ocorre a quebra de uma das ligações Ag-O deixando o monocátion prata 

com número de coordenação dois. Já no modelo Z40-1T, as distâncias Al-O são bem distintas e a 

ligação com distância 2,46 Å está provavelmente rompida. 

 A inserção do efeito dos tetraedros vizinhos corrige bem esta anomalia como é mostrado no 

modelo 2Cages-3T. Este fato mostra que a interação da prata com os oxigênios dos tetraedros 

SiO4 contribui para a estabilização do complexo de adsorção tiofeno-Ag(I)Y, apesar dos elétrons 

livres dos oxigênios ligados ao silício apresenta baixa densidade eletrônica quando comparados 

aos oxigênios do tetraedro AlO4, a interação eletrostática entre os oxigênios e o cátion prata 

parece representar parcela significativa na estabilização da estrutura do íon prata. 

Os tetraedros SiO4 pouco mudam quando há interação com o tiofeno. Já o tetraedro de AlO4 

sofre distorções consideráveis pois os cátions de compensação tendem a interagir mais 

fortemente com esta região que concentra alta densidade de carga negativa. 

Lee et al. (LEE, KIM, et al., 2008) estudando a adsorção de compostos organossulfurados 

em zeólitas obtiveram estruturas para zeólitas do tipo FAU utilizando modelos 

2T[Ag(OH)3SiOAl(OH)3] e o método DFT B3LYP/6-311+G(2d,p). Estas estruturas mostram 

pouca deformação do tetraedro AlO4 (ângulo O-Al-O = 102,2°) e localização do cátion prata em 

regiões mais próximas do tetraedro de SiO4, no entanto, cabe ressaltar que o modelo utilizado 

possui poucos átomos e não inclui efeitos da rede cristalina, desta forma os tetraedros tendem a 

se deformar pouco pois as interações são equilibradas pela deformação dos ângulos Al-O-Si 

permitidas pela grande flexibilidade do modelo utilizado.   

Nos modelos 2Cages a deformação do tetraedro AlO4 é subestimada pela falta das interações 

longo alcance na construção do modelo. Os modelos Z40 exibem deformações do tetraedro AlO4 

bem superiores indicando que o fator ambiente químico influencia significativamente na 

estrutura da zeólita. 
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A simetria das interações entre o cátion prata e os oxigênios do tetraedro AlO4 é mostrada 

quando utilizamos modelos mais realísticos (Z40). Modelos 2Cages mostraram grandes 

assimetrias das interações Ag-O indicando que o efeito do ambiente químico é importante na 

representação da estrutura da zeólita. 

Esta modo de coordenação parece ser estabilizado de forma a não permitir a conversão 

para os outros modos de coordenação como o 2. 

Os valores das energias de adsorção para o tiofeno (1S) em zeólita Ag(I)Y são 

apresentados na Tabela 4.4.2. 

Tabela 4.4.2 Energia de Adsorção para tiofeno (1S) em modelos de zeólita Ag(I)Y. 

Modelo E(zeo-tio) 

 

E(zeo) 

 

E(tio) Eads(Kcal/mol) 

       2Cages-3T -2277,012874 

 

 -1724,38493 

 

552,6024561 -15,99 

2Cages-1T  -1244,919008 
 

-692,2860112 
 

552,6019213 -19,50 

Z40-3T 

 

-2276,972222 

 

-1724,343451 

 

552,6023061 -16,61 

Z40-1T 
 

  -1244,911694 
 

-692,2853878 
 

552,6021311 -15,17 

 

Observamos que as energias de adsorção para o tiofeno neste modo de coordenação são 

bem menores que as encontradas para o modo 2 indicando este último como o modo 

preferencial de adsorção do tiofeno em zeólita Ag(I)Y. Isto possivelmente se deve ao fato dos 

pares de elétrons do enxofre não estarem muito disponíveis para coordenação com o cátion prata, 

pois devem participar da conjugação e aromaticidade do anel. 

A energia de adsorção considerando o modelo mais realista  Z40-3T é de 16,61 kcal/mol. Este 

valor é bem mais baixo que o observado para o tiofeno(2) (25,56 kcal/mol), no entanto, pode 

explicar variações nas medidas de calor de adsorção obtidas experimentalmente, já que pode 

ocorrer este tipo de interação quando há quase saturação dos sítios de adsorção ou em sistemas a 

altas pressões, possivelmente pela diminuição da repulsão estérica e do volume ocupado na 

cavidade da zeólita. 

Os metais de transição como a prata são conhecidos por se ligar facilmente a compostos 

sulfurados acredita-se, portanto que a adsorção de mercaptanas em zeólitas contendo cátions 
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destes metais possa exibir energias de adsorção bem maiores do que em outros tipos de cátions 

utilizados comumente como os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Tendo em vista estes fatores 

se realizou o estudo da adsorção de propanotiol em zeólita Ag(I)Y utilizando os mesmos 

métodos e modelos que no caso do estudo da adsorção de tiofeno. As estruturas obtidas para os 

complexos propanotiol-Ag(I)Y são apresentadas nas Figuras 4.4.13 e 4.4.14. 

  

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.4.13 Estruturas para o propanotiol em zeólita Ag(I)Y nos modelos 2Cages. 

 

  

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.4.14 Estruturas para o propanotiol em zeólita Ag(I)Y nos modelos Z40. 

 

Pode–se observar nos modelos 2Cages que a distância C-S aumenta quando comparadas à 

obtidas com os modelos Z40 mostrando que a interação entre o cátion prata e o propanotiol é 

mais efetiva quando as interações de longo alcance são permitidas.  

No modelo 2Cages-3T observa-se uma ligação de hidrogênio SH-O bem curta, e, portanto 

deveria estabilizar consideravelmente o complexo Ag-propanotiol. No entanto, este efeito 

parece ser devido ao fato de não considerarmos um ambiente químico maior. Realizamos o 
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cálculo partindo de uma estrutura em que existe ponte de hidrogênio SH-O e observamos a 

inversão desta para a interação Ag-S. Isto mostra que o complexo Ag-S é preferencial, pois ao 

adicionarmos o efeito do ambiente (Z40-3T) há uma preferência em estabelecer uma interação 

mais efetiva entre o cátion e o enxofre do propanotiol. É razoável afirmar que o fluxo de elétrons 

via interação  é mais efetivo que o fluxo via ligação de hidrogênio, pois os elétrons do enxofre 

são compartilhados diretamente com o cátion e não com o oxigênio da zeólita pertencente ao 

tetraedro SiO4 que como foi visto possui uma densidade eletrônica baixa em relação aos oxigênio 

do tetraedro AlO4.    

As estruturas da região próxima ao cátion da zeólita Ag(I)Y na presença de propanotiol são 

apresentadas nas Figuras 4.4.15 e 4.4.16.  

  

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.4.15 Estruturas da região próxima ao cátion da zeólita Ag(I)Y na presença de propanotiol 

nos modelos 2Cages. 

 

  

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.4.16 Estruturas da região próxima ao cátion da zeólita Ag(I)Y na presença de propanotiol 

nos modelos Z40. 
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Pode-se observar nas Figuras (4.4.15 e 4.4.16) que a estrutura da zeólita é mais dependente do 

modelo utilizado do que no caso da adsorção do tiofeno. Neste caso a interação com o 

propanotiol permite apenas modos de coordenação 
1
S que como vimos no caso do tiofeno é 

menos favorável energeticamente desta maneira o cátion prata procura obter estabilidade 

formando preferencialmente complexos com número de coordenação dois.  

A diferença nos modos de coordenação do cátion prata quando comparamos a adsorção de 

tiofeno e propanotiol em zeólita Ag(I)Y é nítida mostrando no caso do tiofeno uma preferência 

pelo modo tetracoordenado, e para o propanotiol a formação de complexos bicoordenado que são 

os mais comuns para a prata. 

 A interação do cátion com o adsorvato é o fator primordial para a ação das zeólitas trocadoras de 

cátion. Sendo a prata um cátion versátil que pode interagir fortemente com ambos tiofeno e 

propanotiol é um material promissor para o uso na ultradessulfurização de combustíveis. 

As energias de adsorção para o propanotiol em zeólita Ag(I)Y estão apresentadas na Tabela 

4.4.3. 

Tabela 4.4.3 Energia de Adsorção para o propanotiol em modelos de zeólita Ag(I)Y. 

Modelo E(zeo-tio) 

 

E(zeo) 

 

E(tio) Eads(Kcal/mol) 

       2Cages-3T -2241,353637 

 

-1724,38493 

 

-516,9676857 -20,31 

2Cages-1T   -1209,259355 

 

-692,2860112 

 

-516,9673435 -17,56 

Z40-3T 

 

  -2241,324866 

 

-1724,343451 

 

-516,9678729 -22,28 

Z40-1T 

 

  -1209,29464 

 

-692,2853878 

 

-516,9686969 -25,91 

 

A diferença entre as energias de adsorção para os modelos de três tetraedros é de 

aproximadamente 2 kcal/mol. Considerando o modelo mais realista (Z40-3T) a energia de 

adsorção é de 22,28 kcal/mol.  

Estes resultados são bem próximos das energias de adsorção para o tiofeno e qualitativamente 

razoáveis se compararmos aos resultados teóricos obtidos por Lee et al. (LEE, KIM, et al., 2008) 

para a adsorção de mercaptanas em zeólitas Ag-FAU que mostram energias de adsorção para o 

dimetil sulfeto (C2H4S) da ordem de 80-99 kJ/mol. 
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As energias de adsorção para o propanotiol em zeólita Ag(I)Y são bem maiores que as energias 

para as zeólitas NaY e HY. O fato do cátion prata apresentar orbitais d e p com energias 

adequadas permite a formação de um complexo enquanto que no caso dos cátions sódio e 

hidrogênio não era possível e apenas interações eletrostáticas eram importantes. 

 

4.5  Zeólita Cu(I)Y 

As zeólitas Cu(I)Y podem ser consideradas como os mais promissores materiais para adsorção 

seletiva, pois apresentam alta eficiência na adsorção de tiofeno atuando via interações  além de 

possuir um alto fator de separação em relação ao benzeno atingindo índices de dessulfurização 

de 99% (de 297,2 para 0,032 ppm). No entanto, a capacidade de adsorção ainda não é alta o 

suficiente para viabilizar seu uso na dessulfurização de combustíveis em refinarias (RANG, 

2006). 

O íon cobre (I) assim como o íon prata (I) apresentam configuração eletrônica d
10

 formando 

complexos via interação ou ainda formando ligações do tipo pela interação entre os orbitais 

pz dos ligantes com o orbital s vazio do cátion cobre. Outro fator importante são as 

polarizabilidades: o íon cobre apresenta raio iônico menor que o cátion prata permitindo uma 

melhor inclusão no ambiente zeolítico, e sua menor polarização que lhe garante uma maior 

concentração de carga aumentando a interação eletrostática com o centro negativo na zeólita. 

Entender como o cátion cobre (I) perturba o ambiente de zeólitas do tipo faujasitas (FAU) é 

importante para racionalizar e modelar o processo de adsorção. Então realizamos cálculos para 

determinar as estruturas de zeólitas Cu(I)Y utilizando dois modelos: Z40 e 2Cages e método 

ONIOM-2D PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ com diferentes números de tetraedros na camada high 

1T e 3T. Realizamos ainda os mesmos cálculos utilizando a base 6-31G(d,p). No entanto os 

resultados foram bem similares e são apresentados em anexo (Figura A1 e A2). As estruturas 

obtidas estão ilustradas nas Figuras 4.5.1 e 4.5.2.  
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Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.5.1 Estruturas ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) para a zeólita Cu(I)Y  utilizando 

modelos 2Cages. 

 

  

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.5.2 Estruturas ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) para a zeólita Cu(I)Y  utilizando 

modelos Z40. 
 

As Figuras 4.5.1 e 4.5.2 mostram que os modelos 2Cages apresentam menor contração do 

tetraedro (AlO4) quando comparados aos modelos Z40, sendo então o arranjo dos tetraedros 

influenciado pelo tamanho do sistema modelo utilizado um modelo contendo mais átomos deve 

manter uma maior rigidez da estrutura, permitindo desta maneira um melhor rearranjo dos 

tetraedros (AlO4), em contrapartida modelos mais simples como é o caso dos modelos 2Cages 

são muito afetados por rearranjos locais, pois a estrutura possui maior flexibilidade levando a 

ângulos O-Al-O subestimados em relação aos obtidos com modelos Z40. A análise dos ângulos 

Al-O-Si nos modelos contendo três tetraedros (3T) revelam a mesma tendência na diminuição do 

ângulo quando aumentamos o número de tetraedros no sistema modelo que pode ser explicado 

da mesma maneira que leva à contração dos tetraedros (AlO4). 

Assim como para os cátions Ag
+
 e Na

+
 notamos que há uma tendência em tornar simétricas as 

interações do cátion Cu
+
 com os oxigênios da zeólita. Os modelos 2Cages não conseguem 
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representar bem esta tendência, pois os efeitos de borda levam a uma polarização da interação do 

cátion diferenciando os oxigênios do tetraedro AlO4 além de diferenciar os tetraedros SiO4, no 

caso dos modelos 2Cages-3T. Os modelos Z40 não diferenciam nem os oxigênios do tetraedro 

AlO4 nem os tetraedros vizinhos SiO4 esta equivalência nas interações garante a maior interação 

eletrostática compensando as cargas negativas na zeólita. 

Estudamos a adsorção de tiofeno na zeólita Cu(I)Y partindo de duas estruturas iniciais uma em 

que o íon cobre é coordenado com os cinco átomos da molécula do tiofeno o que caracteriza uma 

hapticidade 5 ou 5, e outro em que o íon cobre se coordena através de uma ligação direta Cu-S 

denominado 1S, ou seja, o cátion cobre possui hapticidade 1 (Figura 4.5.3). 

 

Figura 4.5.3 Modos de coordenação do tiofeno. M1 simboliza o modo de coordenação 1S e M5 

simboliza o modo de coordenação 5.     

Para estudar a adsorção de tiofeno (5) na zeólita Cu(I)Y realizamos cálculos com o método 

ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) para determinação da estrutura. As estruturas obtidas 

estão ilustradas nas Figuras 4.5.4 e 4.5.5. 

  

Modelo 2cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.5.4 Estruturas do tiofeno (5) adsorvido na zeólita Cu(I)Y obtidas utilizando método ONIOM 

(PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) nos modelos 2Cages. Distâncias em Å. 
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Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.5.5 Estruturas do tiofeno (5) adsorvido na zeólita Cu(I)Y obtidas utilizando método ONIOM 

(PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) nos modelos Z40. Distâncias em Å. 

 

Analisando as estruturas dos complexos tiofeno (5)-zeólita podemos observar que a 

interação com o carbono mais próximo do enxofre é sempre a mais forte que é observado pela 

diminuição da distância de ligação Cu-C. A adição de tetraedros vizinhos deve ser importantes 

apenas na determinação da posição do cátion cobre na zeólita. Notamos que o modo de 

coordenação inicial 5 se torna 2 após a relaxação da estrutura.  

Cálculos de cargas com o método ChelpG mostram que os átomos de carbono próximos ao 

enxofre possuem cargas parciais mais negativas que os demais carbonos estabelecendo desta 

forma fluxo de carga mais efetivo aumentando a força da interação e consequente diminuição da 

distância Cu-C. 

Calculamos o índice de aromaticidade de Bird para o tiofeno na zeólita modelos (Z40-3T) que 

possui valor de 47 bem menor que o valor 66 obtido para o tiofeno em fase gás. Isto mostra que 

há uma redução na aromaticidade do anel pela deformação para uma geometria não-plana.  

Nas Figuras 4.5.6 e 4.5.7 podemos analisar as estruturas da zeólita na presença de tiofeno 

coordenado inicialmente em 5. 
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Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.5.6 Estruturas do tiofeno(5) adsorvido na zeólita Cu(I)Y nos modelos 2Cages. Distâncias em 

Å. 

 

 
 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.5.7  Estruturas do tiofeno(5) adsorvido na zeólita Cu(I)Y nos modelos Z40. Distâncias em Å. 

 

Analisando as Figuras 4.5.6 e 4.5.7 verificamos que o sistema cristalino tende a 

simetrizar as interações do cátion cobre com os átomos da zeólita. A deformação dos tetraedros é 

caracterizada pelo aumento do ângulo Si-O-Al que se ajusta para manter as interações 

equalizadas quando comparamos estes resultados aos da zeólita na ausência do adsorvato. A 

estrutura em geral se mantém ocorrendo apenas uma leve assimetria nas ligações Cu-O que é 

causada pela assimetria da interação com os carbonos do tiofeno. 

Na análise da adsorção do tiofeno 1S observamos que a deformação do tetraedro é bem maior 

pois o cátion cobre possui modo de coordenação mais estável quando é coordenado a quatro 

ligantes formando uma estrutura quase-tetraédrica. 

Diferentemente do caso da zeólita sem adsorvato, a adsorção de tiofeno é dependente do 

conjunto de funções de base utilizado. Por exemplo, os resultados obtidos com o conjunto de 
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funções de base SDD (Figura 4.5.6) podem ser comparados com as estruturas obtidas utilizando 

funções de base 6-31G(d,p) em anexo (Figura A3) mostrando que a função de base 6-31G(d,p) 

superestima as interações caracterizada pelas menores distâncias Cu-O. 

Acreditamos que a base SDD por ser relativamente pequena e sem funções de 

polarização se torna muito sensível aos  efeitos de borda como no caso dos modelos 2Cages. Em 

anexo podemos observar que interações em modelos Z40 são muito bem descritas mostrando que 

a correção dos efeitos de borda é importante para minimizar os erros na descrição da estrutura. 

Calculamos as energias de adsorção para o tiofeno adsorvido em zeólita Cu(I)-FAU 

utilizando dois conjuntos de funções de bases distintos 6-31G(d,p) e SDD para o funcional 

PBE1PBE na camada high do método ONIOM. Apresentamos na Tabela 4.5.1 os resultados para 

a energia de adsorção calculada utilizando ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ).  

Tabela 4.5.1 Energia de adsorção para o tiofeno no modo inicial de coordenação 5 em modelos de 

zeólita Cu(I)Y obtidos com o método ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ). 

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

 Higha ONIOM High ONIOM  High ONIOM 

2Cages-3T -2327,34 -2390,56 -1774,68 -1837,87 -552,60 -37,27 -55,08 

2Cages-1T -1295,28 -1359,96 -742.63 -807,25 -552,60 -36,17 -68,86 

Z40-3T -2327,30 -2526,36 -1774,64 -1973,67 -552,60 -35,93 -55.71 

Z40-1T -1295,25 -1495,12 -742,60 -943,01 -552,60 -32,35 -70,11 

 

Os resultados para a energia de adsorção utilizando a base 6-31G(d,p) apresentaram erros 

acima de 70 kcal/mol em relação a energia de adsorção experimental (20.8-22.4 kcal/mol) e por 

este motivo não se incluiu este resultados. Vale notar que as funções de base 6-31G(d,p) 

possuem coeficientes fixos nos orbitais dando menor flexibilidade e diminuindo a capacidade de 

descrição do método. Bases D95 são as bases utilizadas no cálculo SDD, sendo mais flexíveis 

por permitirem coeficientes distintos nos orbitais, no entanto, não possuem funções de 

polarização. A flexibilidade da base parece conferir uma melhor representação das interações 

zeólita-adsorvato. De fato as funções de polarização inseridas no conjunto 6-31G devem estar 

                                                             
a Energias obtidas por métodos PBE1PBE/SDD considerando apenas os átomos da camada high no método 

ONIOM. 
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superestimando as interações, haja vista, que poucas funções contraídas são utilizadas no 

tratamento dos elétrons d o que compromete a descrição energética.  

A energia de adsorção experimental para o tiofeno em zeólita Cu(I)Y é de 20,8-22,4 

kcal/mol (TAKAHASHI e YANG, 2002) (YANG, 2001). O valor da energia de adsorção 

utilizando ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) no modelo mais realista (Z40-3T) foi de 51,6 

kcal/mol que apresenta um erro maior que 100% em relação ao valor experimental. No entanto, 

quando consideramos somente o cálculo com os átomos da camada high, a energia de adsorção é 

de 35,93 kcal/mol que ainda apresenta um erro significativo comparada ao resultado 

experimental.  

Liu et al. (XU, GAO, et al., 2007) utilizando métodos DFT com funcional PBE1PBE com 

conjunto de funções de base DNP e pseudopotencial de seminucleo (DSSP) mostraram  que  o 

modo 1S do tiofeno apresenta energia de adsorção do tiofeno no intervalo obtido 

experimentalmente. Observou ainda que o modo 5
 
através do anel apresentam energias de 

adsorção 7 kcal/mol maiores que o modo 1S.  

Nossos resultados para o modo de adsorção 2 considerando apenas a camada high corrobora 

com os resultados para o modo 5
 
de Liu. De fato o modelo utilizado por Liu et al. continha 

apenas seis tetraedros para representar a zeólita, apesar de tratar bem o sistema utilizando 

métodos DFT com funcionais PBE e bases DNP (double-numerical com polarização) com 

restrição de spin e pseudopotenciais de seminucleo (DSPP).  

Mostramos neste trabalho que os efeitos de borda são fatores essenciais na determinação da 

estrutura do adsorvato em zeólitas. O fato de Liu et al. não conseguirem obter configurações 2, 

como foi observado neste trabalho, pode ser reflexo do modelo que eles utilizaram para a zeólita.  

Observamos que nosso modelo utilizando o método ONIOM não consegue descrever bem as 

energias de adsorção. Acreditamos que o problema pode estar na utilização do método UFF para 

tratar a camada low neste sistema, pois parâmetros para íon cobre neste campo de força são 

muito pobres por serem obtidos para complexos de organofosfinas não conseguindo assim 

representar um complexo  como é o caso do complexo Cu-Tiofeno.  
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O método low é quem define o erro no método ONIOM, assim se este método não consegue 

representar bem o sistema, o erro na energia da camada low é adicionado diretamente na 

correção da extrapolação causando resultados inconsistentes. Vale ressaltar que o método 

ONIOM, em príncipio, assume que a escolha do método low foi feita de modo que os erros na 

camada low cancelassem na extrapolação.  

No entanto, os resultados para a estrutura da zeólita interagindo com o tiofeno são descritos de 

maneira adequada mostrando assim que este método é adequado para o estudo da adsorção de 

tiofeno em zeólitas. 

Estudamos a adsorção de tiofeno considerando outro modo de coordenação o 1S, em que o 

cobre se liga unicamente ao enxofre, utilizando o método ONIOM (PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ) para obtenção das estruturas moleculares. As estruturas obtidas com este 

método são apresentadas nas Figuras 4.5.8 e 4.5.9. 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.5.8 Estruturas dos complexos tiofeno(1S)-Cu(I)Y obtidas utilizando método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos 2Cages. 
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Modelo Z40-3T Modelo Z40-3T 

Figura 4.5.9 Estruturas dos complexos tiofeno(1S)-Cu(I)Y obtidas utilizando método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

Nas estruturas apresentadas para os complexos 1S observamos que a inclinação do anel 

possibilita uma maior interação eletrostática entre o cobre e os elétrons . Quando analisamos os 

modelos de 3T e 1T observamos que a distância Cu-S diminui quando aumentamos o tamanho 

do sistema modelo (2Cages para Z40) com três tetraedros na camada high. O contrário é 

observado quando analisamos os modelos com apenas um tetraedro na camada high. 

  O índice de aromaticidade de Bird para o tiofeno na zeólita modelo (Z40-3T) é igual a 

103,2 que é bem maior que o valor 66 para o tiofeno em fase gás. Isto pode ser explicado pelo 

efeito da complexação do cátion cobre com o enxofre que diminui as distâncias interatômicas 

aumentando a aromaticidade.  

As Figuras 4.5.10 e 4.5.11 possibilitam uma análise mais detalhada da estrutura da zeólita 

na presença do tiofeno coordenado em 1S. 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.5.10 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de tiofeno(1S) obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos 2Cages. 
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Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.5.11 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de tiofeno(1S) obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

Comparando estas estruturas com as das Figuras 4.5.1 e 4.5.2 podemos observar o efeito 

do adsorvato na modificação da estrutura local do sítio de adsorção. A presença do tiofeno leva a 

uma assimetria nas interações do cátion cobre com os oxigênios do tetraedro AlO4 evidenciada 

pela mudança nas distâncias Cu-O. Isto mostra a tendência do cobre em formar uma nova ligação 

com o oxigênio do tetraedro AlO4 estabelecendo o modo de coordenação 4 que apresenta 

geometria quase-tetraédrica que estabiliza melhor a estrutura do complexo de cobre.  

Os ângulos Al-O-Si são pouco alterados mostrando que não há modificação efetiva na 

estrutura dos tetraedros vizinhos. No entanto, os ângulos do tetraedro AlO4 são mais contraidos 

mostrando a tendência do cobre em interagir com três oxigênios do tetraedro AlO4.  

Podemos observar que a assimetria é mais perceptível quando adicionamos os tetraedros 

vizinhos que parecem manter a estrutura do tetraedro AlO4 estável possibilitando a maior 

contração deste em detrimento dos tetraedros SiO4. O efeito de borda não permite a deformação 

do tetraedro AlO4 impedindo o cobre de obter geometrias quase tetraédricas que são observadas 

apenas no modelo Z40-3T. O modelo Z40-1T por não apresentar tetraedros vizinhos que 

permitam uma melhor establização do tetraedro AlO4 conferem ao cobre interações eletrostáticas 

que levam a formação da ligação Cu-O2 neste caso. 

As estruturas experimentais para zeólitas Cu(I)Y apesar de serem confusas permitem 

estabelecer dois sítios de ocupação dos cátions: um em SII formando uma camada na supergaiola 
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e em posições SI em que comumente se ligam a três a quatro oxigênios. Não encontramos na 

literatura as distâncias e os ângulos médios para comparação com os nossos resultados. 

  Realizamos os mesmos cálculos utilizando os conjuntos de funções de base SDD que 

apresentaram resultados similares aos obtidos com o conjunto de funções 6-31G(d,p) e 

observamos apenas uma ligeira diminuição nos ângulos dos tetraedros mostrando a tendência de 

sítios ácidos em zeólita Cu(I)-FAU se contrairem permitindo ao cobre a melhor saturação das 

coordenações. As estruturas são apresentadas em anexo. 

A energia de ligação ou energia de adsorção é calculada no nosso trabalho pela diferença entre a 

energia da zeólita+adsorvato com as energias da zeólita e do adsorvato separados. Estas energias 

podem ser correlacionadas diretamente com os calores de adsorção obtidos experimentalmente. 

Os cálculos da energia de adsorção foram realizados com as mesmas funções de base e método 

utilizados nos cálculos de obtenção da estrutura molecular, a saber ONIOM(PBE1PBE/6-

31G(d,p) ou SDD:UFF=QEQ). Na Tabela 4.5.2 são apresentadas as energias de adsorção obtidas 

com conjuntos de função de base SDD. 

 Tabela 4.5.2 Energias de adsorção do tiofeno no modo inicial de coordenação 1S em modelos da 

zeólita Cu(I)Y obtidos com o método ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ). 

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

 Highb ONIOM High ONIOM  High ONIOM 

2Cages-3T -2327,34 -2390,53 -1774,71 -1837,88 -552,60 -31,49 -21,69 

2Cages-1T -1295,27 -1359,92 -742.63 -807,25 -552,60 -41,48 -23,32 

Z40-3T -2327,29 -2526,34 -1774,66 -1973,69 -552,60 -32,60 -20,33 

Z40-1T -1295,25 -1495,13 -742,62 -943,03 -552,60 -59,49 -21,05 

 

Foi observado que utilizar bases 6-31G(d,p) para a obtenção das energias de adsorção 

produzem erros da ordem de 30 kcal/mol. A explicação neste caso é a mesma utilizada para a 

adsorção de tiofeno em modo inicial de coordenação 5. Neste caso há uma diminuição do erro 

em relação ao modo 5, pois as interações com os elétrons  do anel aromático não estão 

presentes e apenas a interação com os orbitais p e d do enxofre são importantes. 

                                                             
b Energias obtidas por métodos PBE1PBE/SDD considerando apenas os átomos da camada high no método 

ONIOM. 
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O valor da energia de adsorção calculada com o método ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) 

quando consideramos o modelo mais realista (Z40-3T) é de 32,6 kcal/mmol que superestima a 

energia de adsorção experimental, 20,8-22,4. Da mesma maneira que no caso do tiofeno em 

modo de adsorção 1S os parâmetros UFF para o cobre parecem ser inadequados para tratar este 

tipo de interação. No entanto, se considerarmos as energias de adsorção calculadas apenas 

utilizando os átomos da camada high no modelo mais realista, calculadas com PBE1PBE/SDD, 

temos um valor de 20,3 kcal/mol que se encontra na faixa de energia de adsorção de tiofeno em 

zeólita Cu(I)Y experimental. Desta maneira observamos novamente que utilizando os átomos da 

camada high podemos obter energias de adsorção em boa concordância com os resultados 

experimentais e com o método ONIOM de duas camadas conseguimos obter adequadamente as 

estruturas do adsorvato e da zeólita quando ocorre a adsorção. 

Estudamos a adsorção de propanotiol na zeólita Cu(I)Y utilizando os mesmos métodos que no 

caso do tiofeno. Os resultados obtidos com o conjunto de bases 6-31G(d,p) (Figuras A9-A12) 

são similares aos resultados com o conjunto de funções de base SDD. Sendo assim apresentamos 

as estruturas obtidas utilizando o método ONIOM (PBBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) nas Figuras 

4.5.12  e 4.5.13. 

 

  

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.5.12 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) nos modelos Z40. 
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Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura 4.5.13 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

Observa-se nas Figuras 4.5.12 e 4.5.13 que praticamente todos os modelos parecem 

descrever bem a interação propanotiol-zeólita Cu(I)Y, pois há pouca variação nas distâncias 

envolvidas. No entanto, cabe ressaltar que a ligação S-H é bem mais curta nos modelos Z40 do 

que nos modelos 2Cages, ou seja, o efeito de borda confere ao cátion uma carga mais elevada 

enfraquecendo a ligação S-H e uma distância Cu-S menor, evidenciando uma maior interação 

eletrostática entre eles. Nos modelos Z40 este comportamento não é observado, pois o cátion 

sofre interações de muitos corpos reduzindo a densidade de carga sobre ele causando uma menor 

distância Cu-S refletida também na menor distância S-H caracterizando a maior estabilidade 

nesta ligação. 

A interação Cu-S com propanotiol é mais forte do que com o tiofeno, pois neste caso ambos o 

cátion cobre (I) e o enxofre da mercaptana possuem interação ácido-base mole-mole. Todos os 

modelos representam adequadamente esta interação, apesar de modelos menos robustos como os 

modelos 2Cages superestimarem ligeiramente as ligações de S-H.  

Apresentamos as estruturas da região próxima ao cátion na zeólita Cu(I)Y na presença de 

propanotiol nas Figuras 4.5.14 e 4.5.15 . 

 



95 
 

  

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura 4.5.14 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) nos modelos 2Cages. 

 

 
 

Modelo Z40-3T; Modelo Z40-1T 

Figura 4.5.15 Estruturas para as zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método 

ONIOM (PBE1PBE/SDD:UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

A adsorção de propanotiol em zeólita Cu (I)Y parece afetar pouco a estrutura da zeólita 

conforme comparação dos ângulos dos tetraedros na estrutura na ausência (Figuras 4.5.1 e 4.5.2) 

e na presença de propanotiol (Figuras 4.5.14 e 4.5.15). As distâncias Cu-O aumentam na 

presença do propanotiol, devido à complexação do cátion Cu (I) com o enxofre da mercaptana.  

Modelos 2Cages apresentam tetraedros menos deformados que no caso dos modelos Z40, o que 

também foi observado na análise das outras zeólitas. Acreditamos que este efeito é decorrente do 

tamanho do sistema modelo escolhido, pois escolhendo um modelo com poucos átomos 

introduzimos maior flexibilidade aos tetraedros que podem se acomodar às perturbações sem 

alterações significativas da estrutura. Entretanto, quando o modelo possui elevado número de 

átomos (Z40) torna-se mais rígido, e, portanto, mais próximo do ambiente cristalino, impedindo 
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que os ângulos dos tetraedros próximos ao cátion de compensação de carga se mantenham 

próximos a 109° ocorrendo assim a deformação buscando a menor energia da estrutura.   

Há pouca diferença nas distâncias Cu-O mostrando que a simetria das ligações é preferida 

quando não há efeitos de complexação nas interações dos cátions de compensação de carga com 

a zeólita. 

Calculamos as energias de adsorção para o propanotiol em zeólita Cu (I)Y com o método 

ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d, p) ou SDD: UFF=QEQ). Assim como no caso do tiofeno 

observamos que os conjuntos com polarização 6-31G(d, p) superestimam as energias de 

adsorção. Desta maneira apresentamos na Tabela 4.5.3 os resultados obtidos com os conjuntos 

SDD high e com a energia extrapolada ONIOM, pois este conjunto de funções de base se 

mostrou mais adequados no tratamento deste sistema. 

Tabela 4.5.3 Energias de adsorção do propanotiol em modelos de zeólita Cu(I)Y calculadas com o 

método ONIOM (PBE1PBE/SDD: UFF=QEQ). 

Modelo E (zeo-tio) E (zeo) E(tio) Eds(kcal/mol) 

 Highc ONIOM High ONIOM  High ONIOM 

2Cages-3T -2291,75 -2354,99 -1774,73 -1837,95 - 516,97 -32,02 -41,57 

2Cages-1T -1259,66 - 1324,32 -742.64 -807,27 -516,97 -32,36 -51,99 

Z40-3T - 2291,67 - 2490,81 -1774,66 -1973,75 -516,97 -27,46 -51,61 

Z40-1T - 2290,96 - 2490,36 -742,62 -1973,28 -516,97 -28,08 -71,02 

 

Como observado anteriormente o caso da adsorção do tiofeno na zeólita Cu(I)Y a energia 

extrapolada ONIOM parece superestimar muito a energia de adsorção pelo mesmo motivo 

discutido anteriormente. As energias de adsorção obtidas utilizando apenas a camada high são 

bem mais condizentes com a adsorção de mercaptanas em zeólitas Y, pois se compararmos os 

resultados obtidos para as zeólitas anteriormente estudadas (NaY, AgY e HY) observamos que a 

energia de adsorção decresce na ordem  CuY > AgY > NaY > HY. Esta ordem decrescente está 

em boa concordância com os tipos de interação presentes na adsorção de mercaptanas em 

                                                             
c Energias obtidas por métodos RPBE1PBE/SDD considerando apenas os átomos da camada high no método 

ONIOM. 
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zeólitas, pois complexos  possuem interações bem mais fortes quando comparadas a interações 

predominantemente eletrostáticas.   

Não encontramos resultados experimentais para este sistema, no entanto podemos comparar estes 

resultados para a adsorção de compostos do tipo mercaptanas em zeólita AgY, pois o cátion prata 

forma o mesmo tipo de complexo , e são da ordem de 20 kcal/mol. Esperávamos energias de 

adsorção maiores para o cátion cobre, pois este parece ser um ácido mole mais efetivo que a 

prata, possivelmente pela melhor sinergia entre os orbitais 3d e 3p do cobre com os orbitais 3d e 

3p do enxofre.  

 

 4.6 Simulação Computacional das Isotermas de Adsorção 

Ju et al (JU, ZENG, et al., 2006) realizaram simulações computacionais do tiofeno em 

silica-FAU e zeólita NaY em diferentes temperaturas utilizando potenciais de Lennard-Jones 

para tratar as interações de van der Waals e somatórios de Ewald para calcular as interações 

eletrostáticas utilizando uma célula unitária obtida de resultados experimentais. Um grave 

problema observado neste artigo está na escolha das cargas parciais colocadas sobre os átomos. 

A zeólita NaY é eletricamente neutra o que não é observado quando utilizamos as cargas obtidas 

por Ju et al., de fato estas cargas parecem ter sido obtidas para ajustar a isoterma simulada aos 

resultados experimentais. Várias cargas parciais podem ser associadas aos átomos de modo que o 

sistema seja eletricamente neutro e ainda represente as curvas experimentais para a isoterma de 

adsorção. Propusemos um ajuste preliminar de cargas utilizando as cargas para os átomos da 

zeólita obtidas no estudo de zeólitas catiônicas Na-MFI e Na-MOR (ZENG e JU, 2009). Vale 

ressaltar que neste trabalho de (ZENG e JU, 2009) o sódio é tratado como não-polarizável com 

carga +1.  

Utilizamos uma caixa de simulação 2x1x1 em que replicamos a célula unitária 2 vezes na 

direção do vetor a, e temperaturas de 393 e 453 K. Estas temperaturas foram escolhidas 

principalmente porque estão acima do ponto de ebulição do tiofeno (357 K) e propanotiol 

(340,95 K) e foram utilizadas nas determinações experimentais das isotermas de adsorção do 

tiofeno e propanotiol na zeólita NaY. O raio de corte para as interações eletrostáticas e de 
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Lennard-Jones são de 30 Å e 13 Å, respectivamente. As isotermas de adsorção para o tiofeno em 

zéolita NaY obtidas são apresentadas nas Figuras 4.6.1. 
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Figura 4.6.1- Isotermas de adsorção, em escala monolog, simulada e experimental (obtidas utilizando o 

modelo de Langmuir-Freundlich) (TAKAHASHI, 2002) para o tiofeno em zeólita NaY nas temperaturas 

393 K e 453 K. 

 

Observarmos que para a zeólita NaY o perfil da isoterma assim como o ponto de 

saturação são bem representados. Na temperatura 453 K temos uma melhor representação da 

isoterma de adsorção pelo fato de que esta temperatura se situa bem acima da temperatura de 

ebulição deste modo as moléculas têm maior energia cinética fazendo com que as equações para 

os gases ideais utilizadas na simulação sejam mais adequados.  

Observamos também que ocorre um leve aumento do ponto de saturação quando 

aumentamos a temperatura, isto se deve ao fato da ocupação de sítios menos expostos, como o 

sítio SI, no entanto, este aumento é pouco perceptível, pois ocorre dessorção das moléculas de 

tiofeno nestes sítios de baixa interação. Vale ressaltar que no caso da zeólita NaY a diferença 

entre as energias de adsorção dos modos 
5
 e 

1
S é de apenas 2 kcal, desta forma moléculas 

ligadas em modo 
1
S são dessorvidas mais facilmente causando esta leve diferença nos pontos 

de saturação. As Figuras 4.6.2(a) e 4.6.2(b) mostram fotos da simulação computacional da 

adsorção de moléculas de tiofeno em pressões de 0,1 e 1 atm, respectivamente e T=393 K. 
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(a) (b) 

Figura 4.6.2 Fotos da densidade de distribuição de tiofeno em zeólita NaY a pressões de 0,1 atm (a) e 1 

atm (b) e T= 393 K. As esferas em vermelho representam o átomo de oxigênio, em cinza os átomos de 

silício, em marrom os átomos de carbono e em roxo os cátions sódio.  

    

Em pressões abaixo de 0,01 atm há uma boa concordância com os resultados 

experimentais, no entanto, desvios maiores são observados em altas pressões. De fato o mapa 

eletrostático para o oxigênio é bem mais negativo, devido ao aumento da carga parcial em 

relação àquela proposta por Ju et al.. Isto impõe uma menor aceitação na inserção de tiofeno na 

zeólita NaY em pressões elevadas, pois a molécula de tiofeno possui vários centros negativos 

sendo repelidos pelos oxigênios. Os desvios na curva simulada ocorrem pelo fato de que mesmo 

em baixas pressões (0,01 atm) a probabilidade de aceitação no método GCMC já é muito baixa 

≈1%. Desta forma o sistema fica restrito a uma região pequena do espaço de fases e a 

amostragem se torna falha causando erros nas medidas das propriedades médias.  

 A adsorção em zeólitas catiônicas é localizada próxima aos centros ácidos, ou seja, próximo aos 

cátions de compensação de carga. Se não há uma representação razoável das interações 

eletrostáticas e de van der Waals entre os cátions e o adsorvato não pode haver representação 

razoável das isotermas de adsorção. 

O fato do sistema utilizado por Ju et al. possuir carga líquida de +43|e| impõe ao 

adsorvato um ambiente bem mais positivo possibilitando assim uma maior taxa de adsorção em 

baixas pressões e a melhor descrição do processo.  
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Representar as interações em sistemas químicos utilizando equações simples com poucos 

parâmetros, como as de Lennard-Jones e o potencial de Coulomb, é difícil e exige uma 

determinação adequada dos parâmetros para que possamos ter resultados independentes do 

adsorvato, dada a experiência na simulação de alcanos em zeólita (KHASHIMOVA, KEIL e 

KHOLMATOV, 2008) (SMIT, 1995).   

Obtivemos as isotermas de adsorção para o propanotiol na zeólita NaY nas temperaturas 

393 K e 453 K utilizando os mesmos parâmetros para a zeólita que no caso da adsorção de 

tiofeno. Utilizamos os parâmetros de Lennard-Jones obtidos por (JU, ZENG e YAO, 2004) para 

o etanotiol para representar o propanotiol no nosso sistema em que as cargas foram obtidas 

utilizando método PBE1PBE/6-31G(d,p) com modelo ChelpG para o ajuste das cargas ao 

potencial eletrostático. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4.6.3. 
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Figura 4.6.3 Isotermas de adsorção, em escala monolog, simulada do propanotiol em zeólita NaY nas 

temperaturas 393 K e 453 K. 

 

Observamos que ocorre diminuição da quantidade adsorvida quando aumentamos a 

temperatura do sistema. Esta é uma característica distinta da adsorção de tiofeno em zeólita NaY 

possivelmente porque apenas um modo de adsorção é permitido. Desta maneira diferenças no 

ponto de saturação se devem ao fato da dessorção em temperaturas mais altas. No caso do 

propanotiol a dessorção em sítios pouco interagentes ocorre mais facilmente, pois a temperatura 

está bem acima do ponto de ebulição do propanotiol, por outro lado o propanotiol deve ocupar 

sítios menos expostos devido a sua flexibilidade. 
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A saturação do propanotiol é elevada e praticamente equivalente à adsorção de tiofeno. 

De fato observamos que as energias de adsorção para o propanotiol eram maiores que as energias 

de adsorção de tiofeno em zeólita NaY caracterizando assim uma melhor interação com a zeólita 

explicado pela interação acido duro base duro gerada na interação do cátion com o propanotiol.  

Nas Figuras 4.6.4 (a) e 4.6.4 (b) são apresentadas fotos das simulações da adsorção de 

propanotiol em zeólita NaY em pressões de 0,1 e 1 atm, respectivamente e temperatura de 393 

K. 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.6.4 Fotos da densidade de distribuição de propanotiol em zeólita NaY a pressões de 0,1 atm (a) 

e 1 atm (b) e T= 393 K. As esferas em vermelho representam o átomo de oxigênio, em cinza os átomos de 

silício, em marrom os átomos de carbono e em roxo os cátions sódio.  

 

Realizamos os mesmos cálculos de simulação computacional GCMC da adsorção de 

tiofeno em zeólita HY nas temperaturas 393 e 453 K. Os parâmetros de Lennard-Jones e as 

cargas atômicas utilizadas para a zeólita e adsorvatos são os mesmos utilizados nas simulações 

da zeólita NaY. Assim como a carga sobre o cátion hidrogênio que foi colocada como +1, desta 

maneira consideramos este cátion como totalmente não-polarizável.  

Além da zeólita HY realizamos as mesmas simulações para as zeólitas H-USY que são derivadas 

da zeólita HY em que a razão Si/Al é igual a 195 caracterizando assim um sistema quase-silíceo 

com apenas um centro ácido por célula unitária. Os parâmetros de carga neste caso foram 

adaptados de modo a obtermos carga neutra para a zeólita, para isto ajustamos a carga do silício, 

pois este átomo pouco interage com o adsorvato na zeólita. 
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As isotermas de adsorção do tiofeno nas zeólitas H-USY e HY foram obtidas em duas 

temperaturas 393 K e 453 K e estão ilustrados nas Figuras 4.6.5 e 4.6.6, respectivamente. 

 

 

Figura 4.6.5 Isotermas de adsorção simulada e ajuste experimental de Langmuir-Freundlich para o 

tiofeno em zeólita H-USY em duas temperaturas 393K e 453K. 
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Figura 4.6.6 Isotermas de adsorção simulada do tiofeno em zeólita HY em duas temperaturas 393K e 

453K. 

Na adsorção de tiofeno em zeólita H-USY observamos que o resultado da simulação 

possui um grande desvio na região da saturação, no entanto, consegue representar bem as regiões 

de baixa pressão.  

Ju e colaboradores (JU, ZENG, et al., 2006) utilizam os resultados experimentais da 

zeólita H-USY para ajustar os parâmetros da isoterma de adsorção de tiofeno em silica-FAU. 

Seu ajuste é muito bom e as cargas utilizadas sobre os átomos da zeólita são menores que as 

utilizadas em nosso trabalho, o que sugere que o efeito eletrostático imposto nos nossos cálculos 

seja a causa dos grandes desvios na isoterma de adsorção. 
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Os efeitos da temperatura nas isotermas de adsorção para a zeólita H-USY são 

significantes a baixas pressões, no entanto em altas pressões se tornam insignificantes, pois 

existe apenas um sítio preferencial na zeólita. Sendo assim as principais interações que mantêm o 

adsorvato no ambiente da zeólita não são devidas aos cátions de compensação que são expostos 

ao adsorvato ocasionando a suavização dos efeitos da temperatura, principalmente a altas 

pressões. Desta forma nestes sistemas é importante obter boas cargas para o silício para a melhor 

descrição das isotermas de adsorção.  

Nas isotermas de adsorção para a zeólita HY (Figura 4.6.6) observamos um efeito da 

temperatura bem mais pronunciado, pois neste sistema os cátions H
+
 estão presentes em posições 

específicas propiciando uma adsorção localizada. Desta forma alguns sítios menos expostos, que 

são ocupados em altas pressões podem ser desocupados quando há aumento da temperatura. 

Não encontramos dados experimentais das isotermas de adsorção do tiofeno em zeólita 

HY. No entanto, comparando estas isotermas com aquelas obtidas para a zeólita H-USY 

observamos que há uma diminuição significativa da quantidade de tiofeno adsorvido 

possivelmente pela fraca interação do tiofeno com o cátion e a imposição de um modo de 

coordenação específico (1S), como foi mostrado no item 4.2, que reduz as possibilidades de 

adsorção em relação à zeólita H-USY que apresenta apenas um centro ácido por célula unitária 

ocasionando uma adsorção mais física que depende apenas das distâncias zeólita-adsorvato. A 

capacidade da zeólita H-USY é mais elevada em pressões bem mais altas do que na zeólita HY, 

pois as interações específicas com os hidrogênios da estrutura aumentam a energia de adsorção 

facilitando a adsorção. 

Realizamos as mesmas simulações para o propanotiol em zeólita H-USY assim como em 

zeólita HY em duas temperaturas 393 e 453 K. Os resultados das simulações estão apresentados 

na Figura 4.6.7. 
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Figura 4.6.7 Isotermas de adsorção simulada para propanotiol em zeólita HY e H-USY em duas 

temperaturas 393 K e 453 K. 

Nas isotermas de adsorção de propanotiol em zeólitas HY (Figura 4.6.7) ocorre a 

saturação em pressões mais baixas que na zeólita H-USY em baixas temperaturas (393 K). Em 

temperaturas mais elevadas (453 K) perdemos este efeito e as isotermas de adsorção são 

equivalentes, isto acontece porque a energia de adsorção em zeólita HY é baixa ocasionando alta 

taxa de dessorção, tornando as capacidades de adsorção das zeólitas HY e H-USY equivalentes 

em altas temperaturas.  

 

Este resultado é interessante para a indústria petroquímica, pois vários trabalhos têm sido 

publicados recentemente buscando a produção de novas zeólitas de troca iônica nas quais dois ou 

mais cátions de compensação de cargas distintos fazem parte da estrutura. Acredita-se que esta 

mistura de cátions com propriedades distintas possam garantir uma capacidade de adsorção 

maior assim como uma alta energia de adsorção para os compostos sulfurados frente aos 

compostos alifáticos e aromáticos presentes nos combustíveis.  

As zeólitas H-USY e HY são interessantes para a troca iônica, pois o hidrogênio ligado 

diretamente ao oxigênio da zeólita gera um ácido de Lewis forte, que em condições adequadas 

pode catalisar o rompimento C-S no processo de hidrodessulfurização catalítica assim como 

pode juntamente com outros cátions estabilizar compostos sulfurados na zeólita em proporções 

maiores que compostos aromáticos e alifáticos.  

Estudamos a adsorção de tiofeno e propanotiol na zeólita AgY utilizando os parâmetros 

de Lennard-Jones e cargas que foram apresentados no procedimento computacional. Vale 
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ressaltar que neste sistema utilizamos carga +1 sobre a prata o que caracteriza este cátion como 

não-polarizável já que estes modelos não-polarizáveis são muito utilizados na literatura. 

Na Figura 4.6.8 apresentamos as isotermas de adsorção para o tiofeno. 
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Figura 4.6.8 Isotermas de adsorção simulada e experimental para o tiofeno em zeólita Ag(I)Y nas 

temperaturas 393 K e 453 K. 

Nossos resultados para a adsorção de tiofeno em zeólita AgY comparados aos resultados 

de ajuste de Langmuir-Freundlich obtidos experimentalmente se mostraram em bom acordo. As 

curvas experimentais para a adsorção de tiofeno em zeólita AgY não atingem a saturação nas 

pressões usuais para adsorção de tiofeno em zeólitas Y.  

Nossas simulações mostram que deve haver saturação em pressões entre 1 e 5 atm, já que 

as curvas tendem a saturação em regiões próximas a 1 atm. Alguns desvios são observados em 

baixas pressões no caso da simulação em 453 K, de fato, como já comentado no caso da 

adsorção de tiofeno em zeólita NaY a amostragem se torna um fator importante nesta região, 

pois em nossos cálculos em pressões baixas como 10
-2

 atm a probabilidade de aceitação é da 

ordem de 0,1%
 
- 1% caracterizando assim uma amostragem localizada no espaço de fases que 

causa desvios nas propriedades médias calculadas. 

A omissão da polarização na prata parece não afetar significativamente a isoterma de adsorção. 

A prata é polarizável, no entanto, na formação do complexo  o tiofeno deve atuar como um 

receptor fraco, fato este que é mostrado pelo aumento na aromaticidade (vide seção 4.4.2). Assim 

o fluxo de elétrons é pequeno e a mudança na carga do cátion deve ser pequena. 
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No trabalho de Takahashi et al. (TAKAHASHI, 2002) eles utilizaram cargas obtidas da 

equilibração QEQ da mesma forma que nos cálculos de otimização de geometria que realizamos 

no nosso trabalho. Entretanto, cuidados no uso da equilibração de cargas devem ser tomados no 

tratamento de complexos  No caso do benzeno que é levemente mais polarizável que o tiofeno 

o fluxo de elétrons doados deve ser maior levando a uma menor carga sobre o cátion prata desta 

forma a carga utilizada por Takahashi e Yang parece ser mais realista e simula parcialmente os 

efeitos de polarização do cátion.  

Realizamos os testes com cargas QEQ utilizadas sobre o cátion prata assim como para os 

outros cátions estudados e não observamos curvas consistentes com as curvas experimentais 

desta forma decidimos que esta metodologia deve ser utilizada com cuidado, pois se trata de um 

artifício para a obtenção da carga do sistema.    

Realizamos a simulação das isotermas de adsorção para o propanotiol em zeólita AgY e 

os resultados destas simulações estão apresentados na Figura 4.6.9. 
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Figura 4.6.9  Isotermas de adsorção simulada para o propanotiol em zeólita Ag(I)Y nas temperaturas 393 

K e 453 K. 

Observamos nas isotermas de adsorção para o propanotiol em zeólita AgY (Figura 4.6.9) 

que há fraca dependência da saturação com a temperatura. No entanto, a saturação é alcançada 

mais rapidamente em temperaturas mais baixas (393 K) pois a elevação da temperatura causa 

desocupação de sítios pouco interagentes. 



107 
 

Não encontramos resultados experimentais para comparar nossas simulações das 

isotermas de adsorção do propanotiol em nenhuma das zeólitas estudadas. Desta forma podemos 

apenas inferir que estes resultados possam ser confiáveis, pois nossas simulações para a adsorção 

de tiofeno em zeólita AgY estão em boa concordância com os dados experimentais. Desta forma 

consideramos que nossa metodologia para a escolha das cargas e dos parâmetros de Lennnard-

Jones são adequados. 

Realizamos várias tentativas para estudar a zeólita Cu(I)Y, no entanto, nenhuma delas 

apresentaram resultados coerentes com os dados experimentais. Neste caso a caracterização do 

material é falha, pois possui uma desordem aparente maior que no caso dos outros sistemas 

estudados, além da tendência de formar agregados ionicos, em geral, de Cu2 à Cu8 dependendo 

do ambiente químico da zeólita (GURIN, BOGDANCHIKOVA e PETRANOVSKII, 2001). 

Podem ainda ocorrer estruturas de pares ionicos do tipo Cu-O-Cu como acontece no caso de 

cátions Cu
2+

. Assim as aproximações que realizamos para a estrutura como, por exemplo, 

considerar a posição dos cátions iguais a da zeólita NaY devem causar erros significativos.  

Além de aprimorarmos as  cargas atômicas e os parâmetros de Lennard-Jones para a 

zeólita Cu(I)Y, é necessário o melhoramento da amostragem MCGM destes sistemas partindo de 

diferentes configurações do espaço de fases ou então utilizando algoritmos distintos para a 

inserção e remoção de partículas.     
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5. CONCLUSÕES  

 

Na análise estrutural da adsorção de propanotiol e tiofeno nas zeólitas MY (M = Na
+
, H

+
, Ag

+
 e 

Cu
+
) utilizando o método ONIOM (QM:MM) com duas camadas, concluímos que modelos com 

poucos átomos tanto na região localizada da adsorção (“quantum mechanics”) quanto no 

ambiente cristalino (“molecular mechanics”) fornecem estruturas que podem ser inadequadas 

para o processo de adsorção. Mostramos que ao considerarmos um agregado com maior número 

de átomos  (MM) reduzimos os efeitos de borda e consequentemente conseguimos identificar 

estruturas de adsorção que representam propriedades termodinâmicas, como a energia de 

adsorção em bom acordo com os resultados experimentais e computacionais. Mostramos ainda 

que um agregado com pelo menos três tetraedros na camada quântica é necessário para uma 

descrição adequada das interações específicas. 

Para o cobre observamos que funções de base SDD descrevem de maneira mais adequada o 

ambiente químico devido a sua flexibilidade, enquanto que conjutos de funções de base 6-

31G(d,p) superestimam as energias de adsorção em mais de 100%, possivelmente pelo fato da 

rigidez dos coeficientes serem fixos e das funções de polarização. 

Observamos que as energias de adsorção crescem na ordem H
+ 

< Na
+ 

< Ag
+
 ≈ Cu

+
 que estão em 

bom acordo com os resultados experimentais e teóricos. Vale ressaltar que para o propanotiol a 

seqüencia da energia de adsorção obtida foi a mesma e estes resultados são reportados pela 

primeira vez. 

As isotermas de adsorção do tiofeno em diferentes temperaturas nas zeólitas MY (M = Na
+
, H

+
 e 

Ag
+
) estão em boa concordância com os resultados experimentais e apresentam resultados semi-

quantitativos do perfil e ponto de saturação das isotermas, sem a necessidade de ajustes das 

cargas para valores pouco usuais. Estes resultados foram obtidos utilizando o método de Monte 

Carlo Grã-Canônico. Também para a adsorção do propanotiol os resultados são originais. Os 

resultados para o cobre não se mostraram aceitáveis possivelmente devido às estruturas utilizadas 

não serem adequadas. Sendo assim são necessários estudos posteriores para determinação da 

estrutura e conseqüente obtenção das isotermas em zeólitas Cu(I)Y.  



109 
 

6. PERSPECTIVAS 

 

Alguns aspectos metodológicos e de modelos podem ser ainda testados e/ou aprimorados: 

1) Calcular as energias de adsorção utilizando métodos ONIOM 

(MP2/base:UFF=QEQ) e ONIOM (PBE1PBE/base:UFF=QEQ) com  as 

estruturas já determinadas com base =cc-pVDZ  6-311G(d,p), por exemplo. 

2) Determinar cargas atômicas utilizando modelos de carga ChelpG em zeólitas MY 

(M = Na
+
, H

+
, Ag

+
 e Cu

+
) na ausência e presença do adsorvato com o método 

ONIOM (PBE1PBE6-31G(d,p):UFF=QEQ). 

3) Obter curvas de energia potencial para a interação dos cátions Na
+
, H

+
, Ag

+
 e Cu

+
 

com a zeólita. Desta forma poderemos ajustar potenciais clássicos, como o 

potencial de Buckingham (12-6), para obter os parâmetros necessários para 

obtenção das posições médias ou mais prováveis dos cátions e nas simulações das 

isotermas de adsorção.. 

4) Determinar as posições dos cátions Na
+
, H

+
, Ag

+
 e Cu

+
 nas zeólitas levando em 

consideração o caráter dinâmico destes frente à adsorção utilizando métodos de 

amostragem do tipo “parallel-tempering” ou “replica-exchange” em temperaturas 

de interesse experimental. Desta forma poderíamos considerar o movimento do 

cátion na presença de um adsorvato. 

5) Concluir os estudos da adsorção do tiofeno em zeólitas MY (M = Ni
2+

, Zn
2+

 e 

Cu
2+

) obtendo estruturas, energias de adsorção e isotermas para estes materiais. 

6) Estudar a inclusão de outros cátions (Ce
4+

, H
+
, Ni

2+
, Co

2+
 etc) em zeólitas Cu

+
 e 

Ag
+
 que apresentaram maior capacidade de adsorção visando tornar estes novos 

materiais mais adequados para a indústria petroquímica.  

7) Estudar a difusão de tiofeno e propanotiol em zeólitas utilizando métodos de 

simulação computacional.  

8) Realizar cálculos de deslocamento químico (NICS) no centro do anel do tiofeno 

para aferir a mudança no grau de aromaticidade devido à adsorção. 
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9) Estender o modelo Z40-3T para outros adsorvatos de interesse como os derivados 

de benzo e dibenzotiofeno. 

10) Aplicar a metodologia ONIOM (PBE1PBE/6-31G(d,p) para outros adsorventes, 

especialmente materiaiss porosos híbridos orgânico-inorgânicos como MOF’s 

(“Metal Organic Frameworks”) e polímeros de coordenação.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

7.   

Referências 
 

ADAMO, C.; BARONE, V. Toward reliable density functional methods without adjustable parameters: The 

PBE0 model. J. Chem. Phys., 1999. 

AMBROZIN, A. R. P. Corrosão metálica associada ao uso de combustíveis minerais e biocombustíveis. 

Quim. Nova, São Paulo, v. 32, 2009. 

BABICH, I. V.; MOULIJN, J. A. Science and technology of novel processes for deep desulfurization. Fuel, 

Delft, The Netherlands, v. 82, n. 6, p. 607–631, 2003. 

BHANDARI, V. M. E. A. Desulfurization of diesel using ion-exchanged zeolites. Chem. Eng. Sci., v. 61, p. 

2599-2608, 2006. 

BROOK, R. D. et al. Air Pollution and Cardiovascular Disease: A Statement for Healthcare Professionals 

From the Expert Panel on Population and Prevention Science of the American Heart Association. 

Circulation, v. 109, p. 2655-2671, 2004. 

CAMPOS, A. C.; LEONTSINIS, E. Petróleo & Derivados: obtenção, especificações, requisitos e 

desempenho. In: CAMPOS, A. C.; LEONTSINIS, E. Petróleo & Derivados: obtenção, especificações, 

requisitos e desempenho. São Paulo: Técnica Ltda, 1990. Cap. 6, p. 81-104. 

CAMPOS, A. C.; LEONTSINIS, E. Petróleo & Derivados: obtenção, especificações, requisitos e 

desempenho. In: CAMPOS, A. C.; LEONTSINIS, E. Petróleo & Derivados: obtenção, especificações, 

requisitos e desempenho. São Paulo: Técnica Ltda, 1990. Cap. 10, p. 157-179. 

CHAER, M. A. Estrutura Cristalográfica cedida. [S.l.]. 

CHEN, Z. et al. Deep desulfurization of FCC gasoline by selective adsorption over nanosized zeolite-based 

adsorbents. React. Kinet. Catal., v. 97, p. 1-6, 2009. 

CHOI, S. G.; LEE, S. H. Preliminary Molecular Dynamics Simulation Studies of H-Y zeolites in a Non-Rigid 

Zeolite Framework. Bull. Korean. Chem. Soc., v. 20, p. 445-450, 1999. 

CORMA, A. From Microporous to Mesoporous Molecular Sieve Materials and Their Use in Catalysis. 

Chem. Rev., Valencia, Espanha, v. 97, n. 6, p. 2373–2420, October 1997. 

CRAMER, C. J. P. Essentials of Computational Chemistry Theories and Models. 2º. ed. [S.l.]: Wiley 

Interscience, 2004. 

DECROOCQ, D. In: ______ Catalytic Cracking of Heavy Petroleum Fractions. Paris, France: Editions 

Technip, 1984. p. 20. 



112 
 

DEGNAN JR, T. F. Applications of zeolites in petroleum refining. Top. Catal., v. 13, p. 349-356, 2000. 

DIAS, E. et al. Inverse GC Investigation of the Adsorption of Thiophenic Compounds on Zeolites. 

Cromatography, v. 64, p. 207-213, 2006. 

DOCKERY, D. W.; POPE, C. A. Acute Respiratory Effects of Particulate Air Pollution. Annu. Rev. Public 

Health, v. 15, p. 107-132, 1994. 

DUNLEAVY, J. Sulfur as a Catalyst Poison. Platinum Metals Rev, v. 50, n. 2, p. 110, 2006. 

FAIZ, A.; WEAVER, C. S.; WALSH, M. P. Air polution from motor vehicle: Standards and Technologies for 

Controlling Emissions. In: FAIZ, A. E. A. Air polution from motor vehicle: Standards and Technologies for 

Controlling Emissions. Washigton D.C: The International Bannk, 1996. Cap. 1, p. 1-9. 

FRANCO, M. et al. Rearrangement, nucleophilic substitution, and halogen switch reactions of alkyl 

halides over NaY Zeolite: formation of the bicyclobutonium cation inside the zeolite cavity. J. Am. Chem. 

Soc., p. 1592-1600, 2008. 

FRISCH, M. J. et al. Gaussian 03, Revision C.02. Gaussian, Inc. Wallingford CT. 2004. 

GARIBEH, M. Microwave reactor engineering of zeolites synthesis. Massachussets Institute of 

Technology, Department of Chemical Engineering. [S.l.]. 2009. 

GRAY, K. A. M. G.; SQUIRES, C. H. Biodesulfurization of fossil fuels. Curr Opin Microbiol, v. 6, p. 229-235, 

2003. 

GRUPTA, A.; CLARK, L. A.; SNURR, R. Q. Grand canonical Monte Carlo simulations of nonrigid molecules: 

siting and segregation in silicalite seolite. Langmuir, v. 16, p. 3910-3919, 2000. 

GURIN, V. S.; BOGDANCHIKOVA, N. E.; PETRANOVSKII, V. P. Self-assembling of silver and copper small 

clusters within the zeolite cavities: prediction of geometry. Mater. Sci. Eng. C, v. 18, p. 37-44, 2001. 

HERNÁNDEZ-MALDONADO, A. J. et al. Desulfurization of transportation fuels by π-complexation 

sorbents: Cu(I)-, Ni(II)-, and Zn(II)-zeolites. Appl. Catal. B Environ., v. 56, p. 111-126, 2005. 

HERNÁNDEZ-MALDONADO, A. J.; YANG, R. T. Desulfurization of Liquid Fuels by Adsorption via π 

Complexation with Cu(I)−Y and Ag−Y Zeolites. Ind. Eng. Chem. Res., Michigan, v. 42, p. 123-129, 2003. 

HERNÁNDEZ-MALDONADO, A. J.; YANG, R. T. Desulfurization of Commercial Jet Fuels by Adsorption via 

π-Complexation with Vapor Phase Ion Exchanged Cu(I)−Y Zeolites. Ind. Eng. Chem. Res., v. 43, p. 6142-

6149, 2004. 

HTTP://WWW.DIESELNET.COM/STANDARDS/US/LD_T2.PHP, acessado em 25/05/2010 ás 3:54. 

www.dieselnet.com, 2010. Acesso em: 25 maio 2010. 

HTTP://WWW.EURACTIV.COM/EN/TRANSPORT/EURO-5-EMISSIONS-STANDARDS-CARS/ARTICLE-

133325. www.euractiv.com, 2010. Acesso em: 25 maio 2010. 



113 
 

HUMBEL, S.; SIEBER, S.; MOROKUMA, K. The IMOMO method: Integration of different levels of 

molecular orbital approximations for geometry optimization of large systems: Test for n‐butane 

conformation and SN2 reaction: RCl+Cl−. J. Chem. Phys., v. 105, p. 1959-1968, 1996. 

HYNE, J. B. Desulfurization of Fossil Fuels. In: ______ Chemistry for Energy. [S.l.]: ACS Symposium Series, 

v. 90, 1979. Cap. 5, p. 45-65. 

IRVINE, R. L. 5730860, 1998. 

JEAN, Y. Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes. In: JEAN, Y. Molecular Orbitals of Transition 

Metal Complexes. [S.l.]: Oxford University Press, 2005. Cap. 3, p. 100-108. 

JORGENSEN, W. L.; MADURA, J. D.; SWENSON, C. J. Optimized Intermolecular Potential Functions for 

liquid Hydrocarbons. J. Am. Chem. Soc., v. 106, p. 6638-6646, 1984. 

JU, S. et al. Computer Simulation of the Adsorption of Thiophene in All-silica and Na-Y. Langmuir, v. 22, 

p. 8353-8358, 2006. 

JU, S. G.; ZENG, Y. P.; YAO, H. Q. Computer simulation of the adsorption of ethanethiol in silicalite of MFI 

and MOR. J. Phys. Chem, v. 121, p. 9098-9102, November 2004. 

KADUK, J. A.; FABER, J. Crystal structure of zeolite Y as a function of ion exchange. The Rigaku Jorunal, v. 

12, 1995. 

KELLER, W. D. Clays. In: GRAYSON, M. Kirk Othmer Concise Encyclopedia of Chemical Technology. New 

York: Wiley-Interscience, 1985. p. 283. 

KHASHIMOVA, D.; KEIL, F. J.; KHOLMATOV, K. Alkanes in Zeolites- Molecular Simulations, Empirical 

Isotherms, Mixtures. J. Univ. Chem. Technol. Metallurgy, v. 43, p. 335-344, 2008. 

KRYGOWSKI, T. M. E. C. K. Structural Aspects of Aromaticity. Chem. Rev., v. 101, p. 1385-1419, 2001. 

LABORDE-BOUTET, C. et al. Selectivity of thiophene/toluene competitive adsorptions onto zeolites. 

Influence of the alkali metal cation in FAU(Y). Ind. Eng. Chem. Res., v. 45, p. 8111-8116, 2006. 

LEE, D. et al. Adsorption Properties of Organosulfur Compounds on Zeolites Clusters: A Density 

Functional Theory Calculation Study. J. Phys. Chem., v. 112, p. 18955-18962, 2008. 

LEWARS, E. Computational Chemistry: Introduction to the theory and applications of molecular and 

quantum mechanics. [S.l.]: Kluwer Academic Publishers, 2003. 

LIU, D.; GUI, J.; SUN, Z. Adsorption structures of heterocyclic nitrogen compounds over Cu(I)Y zeolite: A 

first principle study on mechanism of the denitrogenation and the effect of nitrogen compounds on 

adsorptive desulfurization. J. Mol. Catal. A: Chemical, v. 291, p. 17-21, 2008. 

MA, L.; YANG, R. T. Heats of Adsorption from Liquid Solutions and from Pure Vapor Phase: Adsorption of 

Thiophenic Compounds on NaY and 13X Zeolites. Ind. Eng. Chem. Res., v. 46, p. 4874-4882, 2007. 



114 
 

MA, X. E. A. Ind. Eng. Chem. Res., v. 33, p. 218-222, 1994. 

MA, X. et al. Deep desulfurization of diesel fuel by a novel integrated approach. Am. Chem. Soc. Div. 

Fuel. Chem. Prep., v. 46, n. 2, p. 648-649, 2001. 

MA, X.; SAKANISHI, K.; MOCHIDA, I. Hydrodesulfurization Reactivities of Various Sulfur Compounds in 

Diesel Fuels. Ind. Eng. Chem. Res., v. 33, p. 218-222, 1994. 

MA, X.; SUN, L.; SONG, C. A new approach to deep desulfurization of gasoline diesel fuel and jet fuel by 

selective adsorption for ultra-clean fuels and for fuel cell applications. Catal. Today, v. 77, n. 1-2, p. 107-

116, December 2002. 

MCKILLOP, A. World Car and Land Transport Fleet. World Car and Land Transport Fleet, 2007. 

Disponivel em: <http://www.serendipity.li/fe/car_fact_sheet.htm>. Acesso em: 23 ago. 2010. 

MEIER, W. M. Zeolites and zeolite-like materials. Pure & Appl. Chem., v. 58, p. 1323-1328, 1986. 

MEYERS, R. A. Hydrogen Processing. In: MEYERS, R. A. Handbookf of Petroleum Refining. 3º. ed. [S.l.]: 

McGraw-Hill Professional, 2004. Cap. 14, p. 14.1-14.14. 

MICHLMAYR, M. J., 1980. 

MICHLMAYR, M. J. Selective process for removal of thiophenes from gasoline using a silver-exchanged 

faujasite-type zeolite. 4188285, February 1980. 

MOROKUMA, K. ONIOM and its applications to Mateerial Chemistry and Catalysis. Bull. Korean.Chem. 

Soc, v. 24, p. 797-801, 2003. 

MOROKUMA, K. ONIOM and Its Applications to Material Chemistry and Catalyses. Bull. Korean Chem. 

Soc., v. 24, p. 197-801, 2003. 

NG, F. T. T. . R. A.; OHASI, T.; JIANG, M. A study of the adsorption of thiophenic sulfur compounds using 

flow calorimetry. Appl. Catal. B Environ., v. 56, p. 127-136, 2005. 

NICHOLLS, J. H.; LUHNING, R. W. Heavy Oil Sand In-Situ Pilot Plants in Alberta (Past and Present). 

Presented at the Canada/Venezuela Oil Sand Symposium 77. Edmonton. 1977. 

NUNTANG, S.; PRASASSARAKICH, P.; NGAMCHARUSSRIVICHAI, C. Comparative Study on Adsorptive 

Removal of Thiophenic Sulfurs over Y and USY Zeolites. Ind. Eng. Chem. Res., v. 47, n. 19, p. 7405-7413, 

2008. 

PURDY, G. A. In: ______ Petroleum Refining- Treating In Petroleum. New York : McGraw-Hill, 1958. p. 

215. 

QUAGLIANO, J. V. E. S. L. The Trans Effect in Complex Inorganic Compounds. Chem. Rev., v. 50, p. 201-

260, 1952. 



115 
 

RANG, H. Oil Shale, v. 23, n. 2, p. 164-176, 2006. 

RAPPÉ, A. K. UFF, a full periodic table force field for molecular mechanics and molecular dynamics 

simulations. J. Chem. Soc., v. 114, p. 10024-10035, 1992. 

RAPPÉ, A. K.; GODDARD III, W. A. Charge equilibration for molecular dynamics simulations. J. Phys. 

Chem., v. 95, p. 3358-3363, 1991. 

ROBSON, H. Verified synthesis of zeolitic materials. 2º. ed. [S.l.]: Elsevier Science, 2001. 

ROSENBACH JR, N.; MOTA, C. J. A DFT-ONIOM study on the effect of extra-framework aluminium on USY 

zeolite acidity. Appl. Catal. A General, p. 54-60, 2008. 

ROUQUEROL, J. Recommendations for the characterization of porous solids. Pure & Appl. Chem, v. 66, 

p. 1739-1758, 1994. 

SALEM, A. S. H. Naphtha desulfurization by adsorption. Ind. Eng. Chem. Res., Dharan, v. 33, p. 336, 

1994. 

SALEM, A. S. H.; HAMID, H. S. Removal of sulfur compounds from naphtha solutions using solid 

adsorbents. Chem. Eng. Technol., v. 20, p. 342, 1997. 

SATOKAWA, S. E. A. Hydrogen Production by Steam Reforming of Ethanol over Co/La1-xSrxBO3 (B = Al, 

Cr, Mn, Fe) Catalysts. J. Jpn. Petrol. Inst., v. 53, n. 2, p. 83-87, 2010. 

SCHNEIDER, P. Adsorption-Isotherms Of Microporous Mesoporous Solids Revisited. Appl. Catal. A, v. 

129, p. 157-165, 1995. 

SHERWOOD, P. Hybrid Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Approaches, Modern Methods and 

Algorithms of Quantum Chemistry Proceedings. 2º. ed. Jülich: John von Neumann Institute for 

Computing, NIC series, v. 3, 2000. p. 2285-305. 

SHI, X.; BARTELL, L. S. Electron diffraction and Monte Carlo studies of liquids 1: Intermolecular 

interactions for benzene. J. Phys. Chem., v. 92, p. 5667-5673, 1988. 

SIEPMANN, J. L.; KARABORNI, S.; SMIT, B. Simulating the critical behaviour of complex fluids. Nature, v. 

365, p. 330-332, 1995. 

SINGH, A. P.; SINGH, P. C.; SINGH, V. N. Removal of 1-butanethiol from diesel oil by red mud. Ind. Eng. 

Chem. Res., Varanasi, India, v. 27, n. 11, p. 2101–2104, 1988. 

SINGH, K. S. W. Adsorption Methods for the Characterization of Porous materials. Science, v. 76-77, p. 3-

11, 1998. 

SMIT, B. Grand canonical Monte Carlo simulations of chain molecules: adsorption isotherms of alkanes 

in zeolites. Mol. Phys., v. 85, p. 153-172, 1995. 



116 
 

SMITH, B.; DAAN, F. Understanding Molecular Simulation. [S.l.]: Academic Press Elsevier, 2002. Cap. 5, p. 

126-133. 

SNURR, R. Q. E. A. Prediction of adsorption of aromatic hydrocarbons in silicalite from grand canonical 

Monte Carlo simulations with biased insertions. J. Phys. Chem., v. 97, p. 13742-13752, 1993. 

SPEIGHT, J. G. The Desulfurization of Heavy Oils and Residua. In: SPEIGHT, J. G. The Desulfurization of 

Heavy Oils and Residua. 2º. ed. New York , Basel: Marcel Dekker, inc., 1999. Cap. 1. 

SPEIGHT, J. G. The Chemistry and Technology of Petroleum. In: SPEIGHT, J. G. The Chemistry and 

Technology of Petroleum. 4º. ed. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2006. Cap. 1. 

STEWART, J. J. P. Application of localized molecular orbitals to the solution of semiempirical self-

consistent field equations. Int. J. Quant. Chem., v. 58, p. 133-146, 1996. 

TAKAHASHI, A. New Sorbents for Desulfurization by π-Complexation: Thiophene/Benzene Adsorption. 

Ind. Eng. Chem. Res., v. 41, p. 2487-2496, 2002. 

TAKAHASHI, A.; YANG, R. T. New Adsorbents for Purification: Selective Removal of Aromatics. AIChE 

Journal, v. 48, p. 1457-1468, 2002. 

TOMLISON, M. In Chemistry for Energy. Washington D.C: [s.n.], 1979. Cap. 5. 

TURRO, N. J. From Boiling Stones to Smart Crystals: Supramolecular and Magnetic Isotope Control of 

Radical-Radical Reactions in Zeolites. Acc. Chem. Res., v. 33, p. 637-646, 2000. 

VASANT, E.. F. European Patent Appl., v. 275, p. 855, 1988. 

VELU, S.; MA, X.; SONG, C. Selective Adsorption for Removing Sulfur from Jet Fuel over Zeolite-based 

Adsorbents. Ind. Eng. Chem. Res., v. 42, p. 5293-5304, 2003. 

VREVEN, T.; MOROKUMA, K. Hybrid Methods: ONIOM(QM:MM) and QM/MM. In: SPELLMEYER, D. C. 

Annual Reports in Computational Chemistry. [S.l.]: Elsevier, v. 2, 2006. Cap. 3, p. 35-53. 

WEBER, G. et al. Adsorption Equilibrium of Light Mercaptans on Faujasites. Adsorption, v. 11, p. 183-

188, 2005. 

WEITKAMP, J. Removal of thiophene impurities from benzene by selective adsorption in zeolite ZSM-5. J. 

Chem. Soc., Chem. Commun., p. 1133-1134, 1991. 

WEITKAMP, J. Zeolites and catalysis. Solid States Ionics, v. 131, p. 175-188, 2000. 

XU, R. et al. From Zeolites to Porous MOF Materials: The 40th Anniversary of International Zeolite 

Conference. In: XU, R. E. A. From Zeolites to Porous MOF Materials: The 40th Anniversary of 

International Zeolite Conference. [S.l.]: Elsevier, v. 170, 2007. p. 1699-1704. 



117 
 

YANG, R. H. In: ______ Adsorbents: Fundamentals and Applications. [S.l.]: Wiley Interscience, 2003. Cap. 

10, p. 386. 

YANG, R. T. New Sorbents for Desulfurization of Liquid Fuels by π-Complexation. Ind. Eng. Chem. Res., v. 

40, p. 6236-6239, 2001. 

YANG, R. T. New Sorbents for Desulfurization by π-Complexation: Thiophene/Benzene Adsorption. Ind. 

Eng. Chem. Res., v. 41, p. 2487-2496, 2002. 

ZDRAKOV, B. D. Pore classification in the characterization of porous materials: A perspective. Cent. Eur. 

J. Chem., v. 5, p. 385-395, 2007. 

ZENG, Y.; JU, S. Adsorption of thiophene and benzene in sodium-exchanged MFI e MOR type zeolites: A 

molecular simulation study. Separation ans Purification Technology, v. 67, p. 71-78, 2009. 

ZHAO, Y.; TRUHLAR, D. G. Benchmark Data for Interactions in Zeolite Model Complexes and Their Use for 

Assessment and Validation of Electronic Structure Methods. J. Phys. Chem, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

8. ANEXO 

 Estruturas Zeólita Cu(I)Y 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura A1- Estruturas ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) da zeólita Cu(I)Y na ausência de 

adsorvatos utilizando modelos 2Cages. 

 

 
 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura A2- Estruturas ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) da zeólita Cu(I)Y na ausência de 

adsorvatos utilizando modelos Z40. 
 

 

  

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura A3- Estruturas ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) da zeólita Cu(I)Y  na presença de 
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tiofeno (
2
) utilizando modelos 2Cages. 

 

  

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura A4 Estruturas ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) para a zeólita Cu(I)Y na presença 

de tiofeno (2) utilizando modelos Z40. 
 

 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura A5 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de tiofeno(1S) obtidas com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

 
 

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 
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Figura A6 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de tiofeno(1S) obtidas com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura A7 Estruturas do complexo Cu(I)Y-propanotiol obtidas com o método ONIOM(PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos 2Cages. 

 

  

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura A8 Estruturas do complexo Cu(I)Y-propanotiol obtidas com o método ONIOM(PBE1PBE/6-

31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 
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Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura A9 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

  

Modelo Z40-3T Modelo Z40-1T 

Figura A10 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

 

 
 

Modelo 2Cages-3T Modelo 2Cages-1T 

Figura A11 Estruturas das zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método ONIOM 

(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos 2Cages. 
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Modelo Z40-3T; Modelo Z40-1T 

Figura A12 Estruturas para as zeólitas Cu(I)Y na presença de propanotiol obtidas com o método 

ONIOM(PBE1PBE/6-31G(d,p):UFF=QEQ) nos modelos Z40. 

 

 

 

 

 

 

 


