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RESUMO 

 

A gasolina utilizada no Brasil pode ser modificada através do uso de aditivos 

que  melhorem o seu desempenho, mais especificamente seu índice de octanagem. 

Planejando a produção de derivados do petróleo que possam fazer esse papel, foi 

realizado um estudo termodinâmico da reação de reforma de um corte de nafta pesada 

(n-octano) visando a obtenção de duas classes de produtos com alto índice de 

octanagem: as isoparafinas (nesse caso o isooctano) e os aromáticos (nesse caso o 

Benzeno, Tolueno e os Xilenos). A análise foi conduzida através de simulações 

computacionais no software UniSim
®
. Observou-se que os produtos mais estáveis 

termodinamicamente são os BTX’s, com o benzeno e o tolueno apresentando maiores 

frações em altas temperaturas e os xilenos em baixas temperaturas. Por outro lado, o 

isooctano é desfavorecido termodinamicamente. Além disso, a produção de isômeros 

tri-ramificados se mostrou muito dificultada frente aos mono- e bi-ramificados. Podem 

ser visualizadas duas rotas possíveis quando se compara a razão H/C e a temperatura. 

Na primeira, buscam-se compostos com razão próxima do isooctano e baixas 

temperaturas (até 250 ºC) e na segunda, compostos com razão mais baixa e próxima do 

benzeno (BTX). Adicionalmente, verificou-se que a adição de hidrogênio na corrente de 

alimentação junto ao n-octano afeta negativamente o processo do ponto de vista 

termodinâmico. A existência de um catalisador é primordial para que se obtenham 

produtos cinéticos como o isooctano. 

 

Palavras-chave: n-Octano. Isooctano. BTX. Termodinâmica química. 

Octanagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Gasoline used in Brazil can be modified through additive use that improves its 

performance, more specifically its octane rating. By planning the production of 

petroleum derivatives that could play this role, it was performed a thermodynamic study 

of the reform reaction of a heavy naphtha cut (n-octane) aiming the acquisition of two 

product classes with high octane rating: isoparaffins (in this case isooctane) and 

aromatics (in this case Benzene, Toluene and Xylenes). The analysis was conducted 

through computer simulations in UniSim
®
 software. The most stable thermodynamic 

products observed were the BTX’s, with Benzene and Toluene showing higher fractions 

in high temperatures whereas Xylenes in low temperatures. On the other hand, isooctane 

is thermodynamically disadvantaged. In addition, tri-branched isomers production has 

proved to be very difficult before the mono- and bi-branched. Two possible routes can 

be visualized when comparing the H/C ratio and the temperature. In the first, products 

with a isooctane like ratio and low temperatures (until 250 ºC) are sought while in the 

second compounds with a lower and closer to the Benzene (BTX) ratio are sought. 

Furthermore, it was found that the addition of hydrogen in the n-octane feed stream 

adversely affects the process from the thermodynamic point of view. The existence of a 

catalyst is vital in order to obtain kinetic products such as isooctane. 

 

Keywords: n-Octane. Isooctane. BTX. Chemical thermodynamics. Octane 

rating. 
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1. INTRODUÇÃO 

O petróleo é uma fonte de energia não-renovável formado por uma mistura de 

hidrocarbonetos aromáticos, naftênicos e parafínicos. Essa mistura pode ser separada através 

de uma destilação das suas frações correspondentes com base na temperatura de ebulição de 

cada uma delas. As frações do petróleo têm propriedades específicas e reagem sob diferentes 

condições reacionais (pressão, temperatura, catalisador utilizado, etc.). As frações mais leves 

tendem a formar gases (C1-C4), as intermediárias formam naftas leves (C5-C7), nafta pesada 

(C7-C10) e gasóleo leve (C10-C20) e as pesadas formam o gasóleo pesado (C10-C20) e o asfalto 

(C20 e superiores) (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2006). 

Existe uma série de processos industriais associados ao petróleo. Um dos principais é a 

reforma catalítica da nafta, cujo objetivo é valorizar determinadas frações do petróleo 

baseadas em rearranjos na estrutura molecular de suas frações. Para que isso seja possível, são 

estudados os parâmetros reacionais que possibilitam tais rearranjos (temperatura, pressão, tipo 

de catalisador, etc.). A obtenção de produtos que apresentem um alto índice de octanagem é 

um dos propósitos da reforma, visto que a gasolina que será produzida com esses compostos 

apresentará um melhor desempenho frente às demais.  

Um dos produtos de grande interesse da reforma catalítica da nafta é o isooctano, dado 

que o mesmo possui um elevado número de octanagem, característica que é muito valorizada 

no mercado de combustíveis global. A gasolina que possui isooctano tem uma maior 

resistência à detonação, conferindo ao automóvel que a utiliza uma maior performance do seu 

motor. A obtenção desse composto ocorre por meio da isomerização de parafinas, uma das 

reações possíveis na reforma catalítica da nafta.  

O processo de isomerização ocorre geralmente em presença de catalisadores 

bifuncionais (ácido e metálico), onde o sítio metálico é responsável por desidrogenar a 

parafina à olefina e o sítio ácido é responsável por protonar a olefina a um íon, rearranjar esse 

íon e protoná-lo. Então, o sítio metálico recebe a nova isoolefina e a hidrogena à isoparafina, 

formando o novo composto (DELDARI, 2005). 

Outra classe de produtos de grande relevância na reforma são os compostos 

aromáticos leves. Entre eles, tem-se o benzeno, o tolueno e os xilenos (BTXs) de elevada 

pureza, que posteriormente são utilizados na indústria petroquímica. A produção de 

aromáticos ocorre na reforma segundo as reações de desidrogenação de compostos com 

cadeia fechada ou através da desidrociclização de alcanos. Ambos os processos podem 

ocorrer, mas o que vai determinar a ocorrência de um ou outro são parâmetros cinéticos e 

termodinâmicos (BARTHOLOMEW E FARRAUTO, 2006). 

Todo processo químico que envolve reações precisa considerar tanto os aspectos 

cinéticos quanto os aspectos termodinâmicos. Enquanto a termodinâmica fornece a 

espontaneidade do processo e as características associadas ao seu equilíbrio, a cinética oferece 

o produto de obtenção mais rápida, por meio de parâmetros como taxa e velocidade de reação.  
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No entanto, cabe destacar que este produto pode não ser o mais estável e, dependendo 

do processo avaliado, pode haver preferência na obtenção do produto cinético ao 

termodinâmico, e vice-versa. O aspecto fundamental é, então, reconhecer quais são as 

condições reacionais que fornecerão o produto desejado, seja ele um produto cinético ou um 

produto termodinâmico. 

A fim de verificar quais condições favorecem a formação de um determinado produto, 

são necessárias simulações, que podem ser de caráter experimental ou computacional. Na 

literatura está disponível uma série de softwares capazes de simular processos e fornecer os 

dados termodinâmicos dos mesmos. Esses softwares são capazes de simular processos até 

mesmo em escalas industriais. Isso contribui para uma grande redução nos custos com mão de 

obra, matéria prima e equipamentos.  

No campo experimental, também existe um grande número de artigos científicos que 

comprovam como a cinética das reações envolvidas nos processos pode ser alterada com a 

utilização de diferentes tipos de catalisadores. (YIN et al. (2013), SPARKS et al. (1994), 

RIBEIRO (2005), QI (2007), MANUALE (2013), entre outros). 

Nesse contexto, esse trabalho visa esclarecer como o n-octano se comporta 

termodinamicamente quando se deseja produzir isooctano ou BTX, indicando quais seriam as 

condições operacionais capazes de atingir um bom rendimento para ambos (temperatura, 

pressão e composição). Para realização dos cálculos e simulações necessários, será utilizado o 

software UniSim
®
.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Histórico do BTX e isooctano  

 

Com a criação dos automóveis no século XX, a humanidade teve sua realidade 

transformada. O tráfego de produtos, informações e pessoas aumentou exponencialmente. 

Para atender a essa demanda, engenheiros ao redor do mundo mobilizaram-se para construir 

veículos cada vez mais econômicos e potentes. No entanto, vários problemas começaram a 

ocorrer. Entre eles, a pré-ignição dos motores, também conhecida como detonação. Isso 

ocorria quando o combustível da câmara motora queimava antes da vela de ignição pegar 

fogo, o que causava uma queda de rendimento do motor, acompanhada de ruídos elevados, 

superaquecimento do motor e erosão da superfície da câmara de combustão. Esse problema 

foi crucial para o desenvolvimento da indústria automobilística e a impediu de expandir por 

muito tempo. 

Para resolução dessa adversidade, cientistas começaram a estudar combinações de 

hidrocarbonetos derivados da nafta para saberem quais causavam o problema da detonação e 

como seria possível evitá-lo. Foi descoberto que, ao usar o isooctano como um dos 

componentes da gasolina, o problema era cessado. Ele permite que os motores atuem sob altas 

taxas de compressão, aumentando sua potência e eficiência.  

Durante a pesquisa, os cientistas também descobriram que o n-heptano era o maior 

causador dessa detonação, enquanto o isooctano era o menor e, assim, criaram uma escala de 

medição do número de octanagem baseada na combinação dos dois componentes, na qual o n-

heptano representa o valor 0 e o isooctano, o valor 100. Entretanto, certos componentes 

podem ultrapassar essa faixa de valores. Gasolinas atuais, com aditivos diversos, superam a 

barreira dos 100, tendo em vista que possuem melhor performance que o isooctano. Segundo 

Aidu et al. (2005), os aditivos aromáticos representam até 15-30% da gasolina comercial em 

alguns países, como a China, para garantir um elevado índice de octanagem. 

A Tabela 1 apresenta o número de octanagem de vários hidrocarbonetos. É possível 

perceber que olefinas e aromáticos possuem alta octanagem bem como parafinas ramificadas 

(iso-parafinas). Por outro lado, parafinas lineares possuem baixa octanagem (TOTEN et al., 

2003).  

Uma vez que existem restrições ambientais atualmente para o teor de olefinas e 

aromáticos, uma alternativa viável seria a substituição dessas por iso-parafinas, a fim de tentar 

resgatar ao combustível a octanagem perdida ao impedir o uso dos compostos supracitados 

(BARATA-SILVA et al., 2014). 
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Tabela 1: Número de octanagem de alguns hidrocarbonetos.  

Composto Grupo Número de Octanas 

N-pentano N-parafina 61,8 

N-hexano N-parafina 24,8 

N-heptano N-parafina 0 

2,2-dimetil-1-butano Iso-parafina 91,8 

2,2-dimetil-1-pentano Iso-parafina 89 

2,2,4-trimetil-1-pentano 

(isooctano) 

Iso-parafina 100 

1-penteno Iso-olefina 152 

2,4,4-trimetil-1-penteno Iso-olefina 164 

Ciclopentano Ciclo-parafinas 141 

Ciclohexano Ciclo-parafinas 110 

Benzeno Aromático 106 

Tolueno Aromático 124 

Fonte: adaptado de FAHIM et al., 2012. 

Atualmente, as escalas mais utilizadas são a RON (Research Octane Number) e a 

MON (Motor Octane Number), nas quais se analisam os motores carregados e em rotações 

baixas (até 3000 rpm) e em plena carga e rotações altas, respectivamente. Ambas foram 

construídas baseando-se na relação entre o heptano e o isooctano. O Brasil utiliza uma média 

aritmética das duas escalas para aferir a qualidade de sua gasolina, o chamado IAD (índice 

antidetonante) (PETROBRAS DISTRIBUIDORA, 2017). 

Com relação aos aromáticos, segundo Sweeney e Bryan (2000), a produção de BTX 

(Benzeno, Tolueno e Xilenos) data da Segunda Guerra mundial, quando os mesmos eram 

produzidos pela queima do carvão mineral. Esses compostos sempre tiveram uma ligação 

estreita com a gasolina por possuir anéis aromáticos que contribuem muito para o aumento do 

seu número de octanagem e, portanto, para a performance de motores. Mesmo que 

industrialmente a quantidade produzida de BTX frente à de gasolina seja consideravelmente 

menor, a produção dos aromáticos vem ganhando mercado nos últimos anos pela importância 

que individualmente possuem em escala comercial. Ainda assim, espera-se que níveis de BTX 

na gasolina venham a diminuir, principalmente pela legislação concernente ao benzeno, que 

provou ser um perigo para a saúde, podendo inclusive causar câncer (BARATA-SILVA et al., 

2014). A Figura 1 ilustra o destino e aplicação de cada produto derivado da produção 

individual de benzeno, tolueno e xileno. 
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Figura 1: Aplicações dos derivados dos BTX (adaptado de Sweeney e Bryan, 2000). 

 

2.2 Reforma catalítica da nafta 

 

A nafta, um composto de parafinas, cicloalcanos e aromáticos, representa um dos 

cortes de destilação do petróleo que possui menor quantidade de octanas. Portanto, ela precisa 

ser reformada para produzir combustível de alta-octanagem. Para isso, é necessário que ocorra 

a formação de compostos ramificados e/ou aromáticos, que contribuirão para o aumento do 

número de octanagem da mesma. Na Tabela 2 são ilustrados os tipos de reação da nafta e 

algumas das suas características principais, como a atividade relativa e as condições 

reacionais que a favorecem. E na Tabela 3 são expostos importantes dados termodinâmicos 

sobre as principais reações de reforma da nafta. 

Segundo Bartholomew e Farrauto (2006), pela visualização da Tabela 2, fica evidente 

que as reações de desidrogenação com altas atividades relativas (parâmetro que compara a 

atividade de uma reação frente às demais) são as mais favoráveis cineticamente se forem 

consideradas condições habituais de reforma catalítica (500 ºC e pressão moderada). Além 

disso, pelo fato de suas constantes de equilíbrio serem altas (vide Tabela 3), elas também são 

altamente favorecidas termodinamicamente e operam perto da condição de equilíbrio. As 

reações de isomerização, por sua vez, são favoráveis cineticamente a 500 ºC, mas sofrem 

limitações de equilíbrio, visto que suas constantes de equilíbrio se aproximam da unidade. O 

hidrocraqueamento, que não é desejável nesse processo, possui baixa taxa de atividade 

relativa e é pouco importante cineticamente a 500 ºC. Por fim, a desidrociclização, que é um 

processo desejável (visto que contribui para a formação de compostos aromáticos que 

possuem um alto índice de octanas), é o menos favorável cineticamente embora seja favorável 
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termodinamicamente a altas temperaturas de reação. Portanto, tanto o hidrocraqueamento 

como a desidrociclização não são favoráveis a operar perto do equilíbrio. 

 

Tabela 2: Tipos de reações e sua caracterização.  

 

Fonte: adaptado de Bartholomew e Farrauto (2006). 

  

Tabela 3: Dados termodinâmicos de reações que podem ocorrer na reforma da nafta. 

Reação Tipo de reação Kp (atm) ΔHr(cal/mol) 

Ciclohexano          -> Benzeno + 3H2 Desidrogenação 6 x 10
5 

52800 

Metilciclohexano  -> Tolueno + 3H2 Desidrogenação 2 x 10
6 

51500 

Metilciclopentano -> Ciclohexano Isomerização 0,086 -3800 

Metilciclopentano -> Benzeno + 3H2 Desidrogenação 5,2 x 10
4 

49000 

N-hexano               -> 1-hexeno + H2 Desidrogenação 0,037 31000 

N-hexano               -> 2-metilpentano Isomerização 1,14 -1400 

N-hexano               -> 3-metilpentano Isomerização 0,76 -1100 

N-hexano               -> Benzeno + 4H2 Desidrogenação 0,78 x 10
5 

63600 

N-hexano + H2      -> Butano + Propano Hidrocraqueamento 3,1 x 10
3 

-12300 

N-hexano + H2      -> N-hexano + metano Hidrocraqueamento 1,2 x 10
4 

-14800 
Fonte: adaptado de Bartholomew e Farrauto (2006) apud Parera e Figoli (1995). 

Este conjunto de reações é de grande interesse para os pesquisadores. Para muitos 

autores, caso a reação de craqueamento seja posterior à de isomerização, existe a 
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possibilidade de limitá-la. No entanto, um número maior de carbonos e também de 

ramificações sugere que a quebra da molécula é facilitada. Dessa maneira, os isômeros com 

apenas uma ramificação seriam obtidos mais facilmente, visto que para produzi-los há um 

risco menor de competição com o craqueamento (MACHADO, 2015; DELDARI, 2005; 

GUISNET e RIBEIRO, 2004; STEIJNS e FROMENT, 1981).  

Há também que se destacar o papel do hidrogênio nesse processo. Ele  é usado na 

indústria principalmente para remoção de impurezas, como enxofre, nitrogênio, oxigênio e 

cloro de correntes materiais de processos, principalmente os catalíticos. Na reforma, é usado 

para proteção do catalisador e nas etapas de conversão de olefinas a alcanos e de aromáticos a 

cicloalcanos e do hidrocraqueamento de alcanos, aromáticos e cicloalcanos. Nessas etapas, o 

hidrogênio está no processo denominado hidrotratamento (FAHIM, 2010). 

Vê-se, a seguir, dois exemplos de possíveis reações envolvendo o hidrogênio dos 

processos mencionados acima: 

Hidrogenação de olefinas 

C5H10 + H2 = C5H12 

Hidrogenação de aromáticos 

C6H6 + 3H2 = Ciclohexano 

 

2.2.1 Isomerização do n-octano 

 

Segundo Machado (2015), a termodinâmica do equilíbrio da reação de isomerização 

do n-octano mostrou que a formação de isômeros tri-ramificados, como o composto 2,2,4 tri-

metil-pentano (isooctano), é desfavorecida em relação à formação de mono-ramificados. 

Outro detalhe refere-se ao fato da reação ser exotérmica (∆H
0
 = -16.10³ J/mol), sendo o 

aumento de temperatura, portanto, prejudicial ao equilíbrio. Consequentemente, sob 

condições de temperaturas mais baixas, a formação de compostos mais ramificados e com 

maior número de octanagem é facilitada. Essas evidências estão destacadas nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2: Variação da fração molar dos principais isômeros do n-C8 com a temperatura 

(MACHADO, 2015). 

 

 

Figura 3: Distribuição termodinâmica do n-octano considerando um grupo dos seus 

isômeros específicos (MACHADO, 2015). 

Ainda conforme Machado (2015), o mecanismo de isomerização das n-parafinas e das 

reações de craqueamento posterior à ativação da molécula (que ocorre pela formação de íon 

n-alquilcarbênio, que dará origem à formação dos isômeros) poderiam ser representados pela 

Figura 4, na qual as etapas representam: A: hidrogenação–desidrogenação no sítio metálico; 

B: protonação-desprotonação no sítio ácido; C: adição do próton para formar o íon alquil-

carbônio no sítio ácido; D: desidrogenação para formação do íon alquil-carbênio; E: 
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competição entre adsorção/dessorção do alceno e íon carbênio no sítio ácido; F: rearranjo do 

íon carbênio; G: craqueamento do íon carbênio.  

 

   Figura 4: Modelo de isomerização de parafinas (DELDARI, 2005). 

Para Manuale et al. (2013), na isomerização de n-octano sob catalisadores poli-

heteroácidos (nesse caso o ácido fosfotúngstico ou H3Pw12O40) suportados em zircônia e 

promovidos com platina e césio, a maioria dos produtos formados são parafinas e isoparafinas 

normais, com destaque para as isoparafinas i-C4, i-C5 e i-C8 enquanto i-C6 e i-C7 são 

negligenciáveis. A formação de compostos cíclicos não chega a 3% e a maioria dos isômeros 

de C8 formados são monoramificados numa escala de 5:1 para os multiramificados. 

Compostos com mais de 8 carbonos não foram detectados. A Tabela 4 mostra a seletividade a 

parafinas normais e isoparafinas e para os produtos principais da conversão do n-octano 

segundo cada catalisador, sendo HPA o ácido fosfotúngstico e os outros, derivações do 

mesmo suportados em zircônio e/ou promovidos com metais como Pt (Platina) e Cs (Césio). 

A Figura 5 ilustra o mecanismo proposto para essa reação etapa a etapa.  

Tabela 4: Seletividade para a hidroconversão do n-octano sob diferentes catalisadores.  

Seletividade para os produtos (%) 

Catalisador Snp(%) Sip(%) C3 iC4 nC4 iC5 nC5 iC8 

HPA 31,6 65,9 14,4 39,1 13,8 16,3 3,4 10,4 

HPA/Z 29,6 68,4 14 46,6 12,7 17,3 2,9 4,6 

Pt-HPA 34,9 63,9 14,4 35,4 16,1 17 4,4 11,5 

Cs-HPA 35 62,8 13,9 34 15,8 16,8 3,9 12 

Pt-HPA/Z(A) 35,5 61,9 11,9 38,5 18 13,3 5,6 10,1 

Pt-HPA/Z(B) 34,5 62,9 10,8 39,1 17 14,8 6 9 

Pt/WZ 35 63,3 10,3 35,9 15,9 11,8 4,9 15,6 
Fonte: adaptado de Manuale et al., 2013. 
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Figura 5: Mecanismo proposto para a reação de hidroconversão do n-octano (adaptado de 

Manuale et al., 2013). 

Olhando agora sob o ponto de vista das condições reacionais mais interessantes para 

que a isomerização ocorra, T. Adžamić et al. (2011), na isomerização do n-hexano sobre 

catalisadores de Pt/SO4-ZrO2, observaram que a temperatura e a LHSV (sigla para velocidade 

espacial de líquido por hora, expressa em fluxo mássico de alimentação por massa de 

catalisador por hora) são determinantes para uma boa conversão em produtos com alta 

octanagem e baixa taxa de reações de craqueamento. Fica evidente que baixas velocidades 

espaciais e temperaturas menores que 160 ºC são ideais para uma boa conversão, formação de 

produtos com alta octanagem e a não formação de produtos devido a reações de 

craqueamento. Os principais produtos são os isômeros 2MP (2-metil-pentano) e o 3MP (3-

metil-pentano), os secundários e, neste caso, os mais importantes, devido a sua alta 

octanagem, são os 2,2 e 2,3 DMB (dimetil-butano), que são altamente influenciados pela 

velocidade superficial do processo. Veem-se, abaixo, os dados obtidos no experimento sobre 

como a velocidade espacial influencia na conversão e na produção de cada produto 

supracitado, pelas Figuras 6 e 7. 

 

Figura 6: Efeito da velocidade espacial (LHSV) da conversão do n-hexano sob catalisador de 

Pt/SO4-ZrO2 em diferentes temperaturas (ADŽAMIĆ et al., 2011). 
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Figura 7: Efeito da velocidade espacial (LHSV) na conversão do n-hexano à 2-metil-pentano 

(2MP), 3-metil-pentano (3MP), 2,2-dimetil-butano (2,2DMB) e 2,3-dimetil-butano (2,3 

DMB) em diferentes temperaturas (adaptado de Adžamić et al., 2011). 

 

2.2.2 Ciclização do n-octano 

 

Após a avaliação do processo de ciclização do n-octano, Danuthai et al. (2006) 

observaram em seus experimentos que o tolueno foi o produto que apresentou maior 

rendimento, seguido por aromáticos de fórmula molecular C8 e benzeno em todos os 

catalisadores analisados. Isso sugere que a desidrogenação direta do n-octano não ocorreu, 

visto que a mesma produziria preferencialmente etilbenzeno e o-xileno. Entre os C8 

aromáticos, m- e p-xileno foram os produtos principais em todos os catalisadores. Isso indica 

que a aromatização direta do n-octano não ocorre sob as condições investigadas (500 
o
C, 1 

atm). Após analisar a Figura 8 e a Tabela 5, é possível verificar que, mesmo no início, com a 

produção de benzeno e tolueno sendo baixos, os aromáticos C8 ainda não estavam sendo 

formados. Além disso, a presença do Zn não afeta a distribuição de aromáticos, sendo o 

tolueno ainda o produto principal.  
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Figura 8: Análise da seletividade como função da conversão total do n-octano sob os 

catalisadores HZSM-5 (36) e 0,3 Zn/HZSM (36). Condições reacionais: 500 
o
C, 1 atm, razão 

H2/C8 = 6 (adaptado de Danuthai et al., 2006). 

Tabela 5: Distribuição de produtos da aromatização do n-octano sob vários catalisadores. 

Condições reacionais: 500 
o
C, 1 atm, razão H2/C8 = 6, WHSV = 5h

-1 
t = 10 min. 

Catalisadores 

 

HZSM-5 

(10) 

HZSM-5 

(36) 

HZSM-5 

(50) 

HZSM-5 

(100) 

0,3Zn/HZSM-

5 (36) 

Conversão 99,2 97,6 90 48,3 82,7 

Seletividade do produto 

(wt%) 

 

Metano 3,2 1,5 1,2 0,6 2,9 

Etano 6,7 4,6 3,8 3,8 4,6 

Etileno  7,5 9,6 8,3 8,7 6,2 

Propano  30,3 25,7 24,8 14 13,5 

Propileno 9,1 13,5 13,9 26 11,2 

C4 11,7 16 16,9 14 24,2 

Butenos 3,8 6,3 7,8 17,6 6 

C5 2 3,9 5,1 11,1 4,7 

C6 0,2 0,5 1 2,5 0,6 

Benzeno  4,6 2,3 2 0,2 4,5 

Tolueno 12,4 8,5 8,1 0,9 12,7 

Etil-benzeno 0,5 0,3 0,4 0 0,6 

M-, p-xilenos 6,5 6 5,8 0,6 6,9 

o-xileno 1,5 1,3 0,9 0 1,4 

C8 aromáticos 8,5 7,6 7,1 0,6 8,9 

Aromáticos totais  25,5 18,4 17,2 1,7 26,1 
   Fonte: adaptado de Danuthai et al., 2006. 
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Outra consideração é que, mesmo com a diminuição da produção de benzeno e tolueno 

com o passar do tempo, o total de aromáticos aumenta. Isso sugere que eles poderiam estar 

sendo usados para a produção de aromáticos C8. 

Baseado nos resultados preliminares, o caminho da reação poderia ser o proposto: o n-

octano seria craqueado a pequenas olefinas, seguido pela oligomerização e posterior 

ciclização. Além disso, a desproporcionalização do tolueno e a alquilação do benzeno também 

fariam parte do processo de produção de aromáticos C8 (DANUTHAI et al., 2006). 

Para Carvalho (2003), a isomerização está intimamente ligada à ciclização e ocorre 

antes da desidrociclização. Levando em conta a isomerização do n-octano, pode-se formar 2-

metilheptano e 3-metilheptano e, como produto minoritário, o 4-metilheptano. Caso a 

ciclização ocorra fechando diretamente o anel com 6 carbonos, o n-octano produziria uma 

mistura de o-xileno com etilbenzeno, o 2-metilheptano produziria apenas o m-xileno, o 3-

metilheptano uma mistura de p-xileno, o-xileno e etilbenzeno e o 4-metilheptano apenas o m-

xileno. A Figura 9 sugere o possível mecanismo de ciclização: 

 

Figura 9: Esquema de ciclização do n-octano e seus isômeros via fechamento do anel C6 

(CARVALHO, 2003). 

Por fim, uma informação interessante observada por Yin et al. (2013), é de que o 

hidrocarboneto que será aromatizado determinará quais serão as faixas otimizadas de 
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temperatura e o limite termodinâmico para que não ocorra craqueamento térmico em excesso. 

Hidrocarbonetos mais leves são mais propensos a suportar maiores temperaturas (propano, 

550 °C), diferentemente do n-octano que, a temperaturas maiores que 500 °C, forma 

hidrocarbonetos menores, que são craqueados e, assim, diminuem a formação de aromáticos. 

 

2.3 Os catalisadores 

 

Os catalisadores utilizados nas reações de reforma (mais especificamente, na etapa de 

isomerização), são distintos quimicamente e bifuncionais. Eles possuem uma função ácida 

responsável por catalisar as mudanças nas estruturas sofridas na isomerização e uma função 

desidrogenativa que requer um sítio metálico. Os catalisadores da reforma contém comumente 

Pt como o componente metálico e uma estrutura modificada de alumina como a fonte de 

acidez, verificada pela presença de Cl
-
, por exemplo, em sua estrutura. Vários estudos foram 

divulgados com o objetivo de encontrar promotores que otimizassem a ação catalítica, seja 

por diminuição da formação de coque ou pelo aumento da seletividade e estabilidade da 

operação a baixas pressões. 

Considerando a etapa de isomerização, frequentemente são utilizados catalisadores à 

base de zeólitas do tipo ZSM-5 (sigla para zeólita pentasil da Socony Mobil, empresa que 

hoje é a ExxonMobil). Isso se deve à descoberta, durante os anos 80, de que a mesma pode ser 

usada para isomerizar xilenos e converter etil-benzeno em benzeno em fase vapor com 

mínima perda de xileno. Essa reação ocorria numa faixa de temperatura de 315-370 ºC 

(CATALYTICA ASSOCIATES, 1984).  

Essa descoberta levou ao desenvolvimento de um processo de produção comercial 

mundial para produção de p-xileno, com benzeno, tolueno e etano como produtos secundários 

(CATALYTICA ASSOCIATES, 1984; CHEN et al., 1989).  

O sucesso da zeólita ZSM-5 comparada a outras é aparentemente explicado pelo 

tamanho dos poros da mesma, que são significativamente maiores que de outras 

(BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2006). 

Descobriu-se, no entanto, que o processo de isomerização em si ocorre no equilíbrio 

em sítios catalíticos zeolíticos ou não, e não são influenciados pelo tamanho dos poros. 

Portanto, não possuem efeitos de seletividade da forma. Isso pode corroborar para uma teoria 

de que a reação foi limitada pelo equilíbrio termodinâmico. Com o passar dos anos, várias 

patentes de aditivos para zeólitas foram criadas com o objetivo de aumentar a seletividade 

para outros produtos, como os xilenos. 

Segundo Sparks et al. (1994), catalisadores com sítios mono e bifuncionais de Pt 

produzem uma série de produtos vindos do n-octano. A diferença entre eles é, essencialmente, 

a taxa e seletividade na produção de aromáticos versus produtos lineares de C1 a C7. De 

maneira geral, o bifuncional fornece ambas: taxa mais rápida e um melhor caminho de 

seletividade para produção de aromáticos vindos de alcanos. Ele fornece uma distribuição 
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quase de equilíbrio de metil-heptanos enquanto o monofuncional fornece predominantemente 

isômeros vindos da hidrogenólise de alquil-ciclopentanos. O catalisador não-ácido de Pt 

produz aromáticos pela formação direta de anéis com 6 carbonos. Já o ácido produz uma 

mistura de aromáticos derivados do C8 que é próxima à mistura do equilíbrio termodinâmico 

devido a reações de isomerização que procedem a ciclização catalítica metálica e a ciclização 

catalítica ácida. 

A Tabela 6 ilustra o fato de que, ao utilizar catalisadores com sítio ácido, tem-se uma 

distribuição quase homogênea de produtos aromáticos vindos do C8, enquanto quando não são 

utilizados sítios ácidos, tem-se predominantemente etil-benzeno e o-xileno. Isso comprova 

que, com sítios ácidos, temos a ciclização de isômeros de alcanos C8 e com sítios não ácidos 

tem-se uma ciclização direta do n-octano. Isso sugere que existem dois caminhos para 

produção de isoalcanos, um seria o bifuncional e o outro um monofuncional ativado pela 

função metálica do catalisador. 

Tabela 6: Distribuição de aromáticos obtida do n-octano usando catalisadores a base de Pt 

com suporte ácidos e não-ácidos. 

Catalisador Conversão C8 aromáticos, %mol 

Etil-benzeno o-xileno m-xileno p-xileno 

0.6 wt. % Pt-Al2O3 

(COP) 

30,7 20 31,7 32,7 15,6 

1.0% wt. % Pt-

Al2O3 (UCI) 

33,8 25,6 31,4 29,3 13,7 

1.0% wt. % Pt-SiO2 

(SIL) 

31,1 53,2 38,5 7,3 1 

1.0% wt. % Pt-

Al2O3-K (NAA) 

30,3 47,5 45 7,5 0 

equilíbrio - 9,3 22,1 47,7 20,9 
Fonte: adaptado de Sparks et al., 1994. 

De acordo com Jongpatiwutaa et al. (2005), o estudo da aromatização de n-octano sob 

catalisadores de Pt suportados com potássio em zeólitas de diferentes tamanhos de poros 

feitos a 500 °C mostrou que o catalisador Pt/K-LTL foi o que apresentou melhor performance 

de aromatização entre todos. No entanto, devido à hidrogenólises secundárias, os aromáticos 

produzidos foram convertidos a benzeno e tolueno. Dessa maneira, mesmo apresentando uma 

atividade menor, o catalisador de Pt/SiO2 resultou na maior seletividade para aromáticos 

vindos do C8. Uma análise detalhada mostrou que o catalisador Pt/K-LTL possui uma 

dispersão de Pt consideravelmente maior que que os outros. Isso se justifica na sua estrutura 

zeolítica que estabiliza os pequenos aglomerados de platina localizados nos canais exteriores 

da zeólita. A Tabela 7 mostra a distribuição de produtos na aromatização do n-octano. 
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Tabela 7: Distribuição dos produtos da aromatização do n-C8 em catalisadores de Pt/SiO2 

(Platina/Óxido de silício) e Pt/zeólita após 10h de corrente. Condições de reação: 500 
o
C, 

H2/n-C8 = 6, WHSV = 5h
-1

. 

 Pt/SiO2 Pt/K-LTL Pt/K-BEA Pt/K-MAZ Pt/K-

FAU 

Conversão  16,2 37,7 12,1 8 7,2 

Seletividade dos 

produtos, %wt 

     

C1-C5 7,4 29,4 10,3 19,8 17,2 

C6-C7 0,9 1,2 5,1 6,7 4,9 

Octenos 42,6 3,9 55,1 56,9 40,1 

Benzeno 0 27,7 0,1 1,7 3,8 

Tolueno 0 26,8 1,8 2,1 19,7 

Etil-benzeno 22,3 6,5 14,9 6,8 10 

M-,P-xileno 1,5 1,4 1,7 2 0 

O-xileno 24,7 3 11,4 4,8 4,3 

Aromáticos Totais 48,5 65,3 28,6 15,4 37,8 

C8 Aromáticos Totais 48,5 10,9 26,7 11,6 14,3 
Fonte: adaptado de Jongpatiwutaa et al. (2005). 

Segundo Yin et al. (2013), o uso de um catalisador é essencial para a aromatização. 

Sem ele há apenas a formação de produtos derivados do craqueamento térmico, como a 

termodinâmica já prevê. Além disso, ele determina qual será a seletividade na formação dos 

aromáticos. Caso seja usado o catalisador de Pd/C (Paládio/Carbono), por exemplo, serão 

formados mais aromáticos derivados do mecanismo de ciclização de anéis com seis membros 

(etil-benzeno, o-xileno, benzeno e estireno) do que o de anéis com cinco membros (m-xileno 

e p-xileno). Esses mecanismos são rotas catalíticas que promovem o rearranjo molecular a fim 

de promover a ciclização da molécula original. Por fim, quanto menor a velocidade espacial 

maior será a conversão. Essas informações estão evidenciadas na Tabela 8. 

Tabela 8: Conversão e seletividade total de aromáticos do n-octano na sua aromatização sob 

Pd/C em várias velocidades espaciais. Condições reacionais: P= 100 kPa, T= 500 Cº, H2/n-C8 

razão molar= 2, 30 minutos na corrente. 

  Velocidade espacial (h^-1) 

  0,8 1 2 4 8 16 Infinito 

Conversão (%) 88,5 58,3 54,4 31,9 19,2 17,3 17,1 

Seletividade dos aromáticos (%) 

      

  

Benzeno 9,6 3,8 6,6 2 0,5 0,2 0 

Tolueno 11,6 6,8 7,8 3,7 1,2 0,6 0 

Etil-benzeno 12,6 22 20,7 14,7 8 4,8 0 

m- e p- xileno 1,6 1,4 1,7 1,3 0,5 0,2 0 

o-xileno 18 25,5 21,2 15,7 8,4 4,9 0 

Proporção de aromáticos (%) 47,2 34,7 31,5 11,9 3,6 1,8 0 
Fonte: adaptado de Yin et al., 2013. 
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O controle da razão molar H2/n-C8 é fundamental, pois uma corrente inferior à 

necessária de hidrogênio pode desativar o catalisador, além de diminuir a conversão. Porém, 

em excesso, pode mudar o equilíbrio reacional, aumentar o hidrocraqueamento, formando 

hidrocarbonetos menores. E, por fim, a formação de hidretos metálicos, e, com isso, o 

possível envenenamento do catalisador. 

Agora, voltando à análise do ponto de vista da isomerização, Chico e Corna (2007) 

observaram que na hidroisomerização do n-octano catalisada por diferentes estruturas 

zeolíticas com tamanho de poros largos (12 MR), foi observado que a topologia de canal, a 

composição química, o tamanho do cristal e propriedades de absorção são de grande 

importância para melhorar a atividade e seletividade da isomerização. Zeólitas 

betananocristalinas (30 nm) com poros largos (0,66 x 0.67 nm e 0.56 x 0.56 nm), e alta razão 

silício alumínio (Si/Al=16) foram os melhores catalisadores para produzir isômeros 

multiramificados. As reações de craqueamento também ocorrem aliadas com a isomerização. 

A distribuição dos produtos vai depender da constante da taxa e energias de ativação da 

isomerização, dessorção e craqueamento relativas. A taxa de isomerização do n-octano de 

produtos monoramificados foi vista como mais rápida que a de craqueamento de produtos bi-

ramificados e que a taxa de isomerização de mono- para produtos bi-ramificados. Poderiam 

ser obtidos produtos com maior conversão de alcanos bi-ramificados através de unidades de 

destilação e reciclo ou usando reatores de membrana.  

De acordo com Manuale et al. (2013), os catalisadores estudados mostram um padrão 

de seletividade quantos aos produtos (propano, isobutano, n-butano, isopentano, n-pentano, 

isooctano) semelhantes. Os resultados propõem um mecanismo de transformação simples, na 

qual o n-octano é isomerizado em um sítio ácido para formar o isooctano monoramificado. 

Parte desse produto pode ser novamente isomerizada no mesmo sítio ácido. Deste modo, o 

isooctano biramificado é craqueado para formar principalmente o iso-butano enquanto os 

outros isooctanos monoramificados são craqueados para formar pares do tipo (i-C4 e n-C4) e 

(i-C5 e n-C3).  

No processo de isomerização, a etapa de protonação que ocorre no sítio ácido se trata 

na verdade de um sítio ácido de Brönsted enquanto a desprotonação ocorre num sítio ácido de 

Lewis. Manuale et al. (2013) verificou isso e estudou também como a concentração dos sítios 

ácidos de Brönsted influencia na melhora da octanagem em termos do índice RON (Research 

Octane Number). Ficou claro que a acidez de Brönsted apresentou uma relação quase 

linearmente proporcional ao aumento de octanagem. Essa relação está evidenciada na Figura 

10: 
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Figura 10: Ganho de RON como função da acidez de Brönsted dos catalisadores (adaptado de 

Manuale et al., 2013). 

Num estudo conduzido analisando a aromatização de n-octano sobre catalisadores 

HZSM-5 e HZSM-5 promovidos com Zn em pressão ambiente e temperatura de 500 °C,  

Danuthai et al. (2006) verificou que a adição do Zn na zeólita HZSM-5 resultou numa perda 

significativa da densidade dos sítios ácidos de Brönsted, como pode ser visualizado pela 

Tabela 9. Isso se deve ao fato desses sítios terem sido convertidos a sítios de Lewis com essa 

adição. Além disso, observa-se que, quanto maior a razão Si/Al, menor a acidez de Brönsted; 

o que é consistente com a teoria de que o teor de alumínio contido na matriz da zeólita cria a 

acidez de Brönsted.  

Tabela 9: Análise das caraterísticas dos catalisadores. 

Catalisadores Si/Al 

(razão 

molar) 

Carga 

de Zn 

(wt%) 

Área 

específica 

(m
2
/g) 

Tamanho da 

partícula 

(µm) 

Acidez de 

Brönsted 

(µmol/gcat) 

HZSM-5 (10) 10 - 413 ~1 582 

HZSM-5 (36) 36 - 377 ~3 382 

HZSM-5 (50) 50 - 496 ~3 266 

HZSM-5 (100) 100 - 439 ~3 163 

0.3Zn/HZSM-5 

(36) 

36 0.3 364 ~3 218 

Fonte: adaptado de Danuthai et al., 2006. 
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Por outro lado, a adição de Zn aumenta significativamente a seletividade de 

aromáticos. Isso pode ser justificado pelo aumento da atividade na desidrogenação levando a 

uma maior disponibilidade de olefinas, que são intermediárias a aromatização. Mesmo assim, 

seletividades menores foram verificadas frente a outros produtos, o que pode sugerir que esses 

produtos são consumidos em outras etapas do processo, levando a uma produção final maior 

de aromáticos. A Figura 11 ilustra esta explicação. 

      

Figura 11: Conversão total de n-octano e seletividade total a aromáticos como funções 

da quantidade de sítios ácidos presentes em diferentes catalisadores (Adaptado de Danuthai et 

al., 2006). 

Foi observado também, mediante outras análises, que o Zn preferencialmente forma 

produtos mais estáveis, transformando moléculas como etano e propano em olefinas, o que 

sugere que ele elimina intermediários visando à produção de estáveis como aromáticos e 

metano. 

A atividade catalítica é melhor nos instantes iniciais, visto que os sítios ácidos do 

catalisador são responsáveis pelo craqueamento, oligomerização e ciclização. Por isso, quanto 

mais baixa a razão Si/Al (Silício/Alumínio), maior a quantidade de sítios ácidos e melhor a 

atividade catalítica no que compete a seletividade de aromáticos. 

No estudo de Montini (2005), foi possível analisar como a seletividade dos aromáticos 

produzidos (benzeno, tolueno, etilbenzeno, e xilenos) varia em função do tempo de reação, 

como pode ser visualizado pela Figura 12.  
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Figura 12: Seletividade aos aromáticos totais obtidos na reforma do n-octano em 

função do tempo de reação (MONTINI, 2005). 

Averiguando a Figura 12, observa-se que houve uma maior formação de aromáticos, 

que são os produtos de interesse, no catalisador 0,7% Pt/NH4KL em todos os tempos de 

reação do que no catalisador 0,7% Pt/HKL, cujos valores quase dobraram de um catalisador 

para outro. Isso seria explicado pelo fato do catalisador 0,7% Pt/HKL possuir cristais de 

platina mais dispersos do que o catalisador 0,7% Pt/NH4KL, o que indica que a reação de 

hidrocraqueamento está ocorrendo com menor frequência no catalisador 0,7% Pt/NH4KL. 

Assim, a produção de aromáticos é favorecida.  

Por fim, Carvalho (2003) verificou em suas pesquisas que o estanho parece inibir os 

sítios que isomerizam o n-octano, sugerindo que um mecanismo de desidrociclização, baseado 

no fechamento do anel de seis carbonos direto do n-octano para formar etilbenzeno e o-xileno, 

é beneficiado e quando não há estanho, o mecanismo segue com a geração maior de m-xileno 

e p-xileno. 

 

2.4 Análise cinética e termodinâmica 

 

2.4.1 Análise termodinâmica  

 

Entende-se que a termodinâmica é uma área da química capaz de prever concentrações 

de reagentes e produtos no equilíbrio químico, uma vez que a maioria das reações é 

reversível. Para isso, ela se utiliza de parâmetros como a temperatura e pressão para calcular 

as concentrações através de equações específicas. De posse dessas concentrações, é possível 

calcular a constante de equilíbrio que será usada pelo modelo cinético para calcular os seus 

parâmetros. 
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A temperatura e a pressão influenciam o equilíbrio termodinâmico, contudo muitas 

reações não o alcançam rapidamente, visto que sua velocidade de reação está intimamente 

ligada a parâmetros cinéticos, como a energia de ativação, que pode variar em função dos 

catalisadores utilizados, o que poderia favorecer certo tipo de produto em detrimento de 

outros.  

Para calcular a concentração do produto de uma reação, utiliza-se a constante de 

equilíbrio Keq, que pode ser descrita pela equação de Guldberg e Waage. Para tal, deve-se 

supor uma reação do tipo reação aA + bB = cC + dD. A constante de equilíbrio é dada pela 

Equação 2.4.1: 

                                               Keq= [A]
a
[B]

b
/[C]

c
[D]

d                                                                           
(2.4.1) 

 

Contudo, é necessário saber como obtê-la na ausência dos dados das concentrações e 

coeficientes estequiométricos. Para isso, Guldberg e Waage utilizaram a variação da energia 

livre de Gibbs em seus estudos e encontraram a seguinte relação sob a forma da Equação 

2.4.2: 

 

                                                           Ln Keq= ΔG/RT                                                       (2.4.2) 

 

Segundo Smith et al. (2007), a energia de Gibbs mede a espontaneidade de uma reação 

através do deslocamento, em relação ao equilíbrio, de um estado de energia maior para um 

estado de energia menor, dado um sistema reversível, fechado e sob pressão e temperatura 

constantes. Portanto, uma representação dessa variação entre os estados de energia pode ser a 

da Equação 2.4.3: 

 

                                           ΔG = ∑ nG
 
(produtos) - ∑ nG

 
(reagentes)                               (2.4.3) 

 

Ao variar uma das condições supracitadas, o equilíbrio tende a novo rearranjo. A 

equação de Gibbs que rege o equilíbrio de reagentes ou produtos, dado um número ni de mols 

de cada um dos componentes, está representada na Equação 2.4.4:     

                                   G= ∑ ni Gi = ∑ (G 
0
 +   ln(fi

^
/fi

0
))                                     (2.4.4) 

Onde: 

Gi= energia livre de Gibbs do componente i da mistura nas condições de operação  

Gi
0
= energia livre de Gibbs do componente i da mistura nas condições padrão 

ni= coeficiente estequiométrico do componente i da mistura 
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fi
0
= fugacidade do componente i da mistura nas condições padrão  

fi
^
 = fugacidade do componente i da mistura nas condições de operação 

 

Por fim, a energia livre de Gibbs para cada componente nas condições padrão, Gi
0
, 

pode ser explicitada na Equação 2.4.5 de forma a observar melhor sua relação com a 

temperatura: 

                                                     Gi
0 

= a+b*T+c*T
2
+d*T

3                                         
                    (2.4.5) 

Para o sistema se encontrar no equilíbrio termodinâmico, é necessária que sua energia 

total de Gibbs seja a mínima possível, ou seja, que sua derivada seja zero.  

A combinação das equações anteriores é inserida em softwares de simulação, como o 

que será apresentado e usado nesse trabalho, e, mediante a cálculos computacionais, o valor 

da constante de equilíbrio pode ser encontrado. Assim, pode-se determinar e estudar as 

condições reacionais desejadas para a reação de isomerização do n-octano sob qualquer 

temperatura a fim de otimizar a produção de isooctano ou BTX.  

Para a realização de tais estudos, é necessário escolher o software a ser utilizado e qual 

o pacote termodinâmico mais indicado para o estudo, baseado nas condições do processo e 

nas substâncias envolvidas. O software possui em seu banco de dados os coeficientes da 

equação da energia livre de Gibbs padrão (Gi
0
) de cada componente existente no programa e, 

com eles e a temperatura, é possível calcular a energia de cada um. Além disso, também é 

preciso saber como o software calcula a fugacidade dos compostos, e isso depende do pacote 

termodinâmico escolhido. O Unisim
®

 fornece os seguintes pacotes principais para estudo: 

NRTL, SRK, Peng-Robinson, UNIQUAC, entre outros. Sabe-se que, no caso de estudos com 

sistemas envolvendo hidrocarbonetos e aplicações petroquímicas, a equação de Peng-

Robinson tem mais aplicabilidade, pois ela já é suficientemente útil para sistemas não ideais e 

com pressões elevadas, que é o caso do estudo (HAMID, 2010). 

Aliado a isso, tem-se a opção de utilizar o reator de Gibbs dentro do software, que 

minimiza a energia total de Gibbs no sistema reacional a fim de prever a reação de equilíbrio 

termodinâmico. O conhecimento da estequiometria da reação não é requerido dado que o 

próprio software se encarrega de prevê-la. Portanto, basta fornecer as espécies participantes 

da reação e a temperatura do sistema reacional para que o reator minimize a energia do 

sistema e conceda informações relevantes para o estudo, como a fração molar dos produtos 

nas condições analisadas. 

 

2.4.2 Análise cinética  

 

A cinética química é a responsável pelo estudo das velocidades das reações envolvidas 

num processo e dos fatores que as influenciam. Alguns parâmetros são necessários para seu 
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estudo e conhecimento detalhado, como o tipo de reação (homogênea ou heterogênea, simples 

ou complexa), o catalisador utilizado (fase, características físicas, presença de promotores, 

possível desativação), a fase do processo (monofásico, bifásico ou trifásico) e o mecanismo 

das reações envolvidas (etapas detalhadas de como a reação se processa). 

 Segundo Schmal (1982), outro parâmetro importante para análise é a taxa de reação, a 

qual fornece um entendimento de como a reação se processa de fato. Ela pode ser 

determinada através de estudos com curvas cinéticas da variação do número de moles com o 

tempo ou monitorando a variação da conversão, composição, temperatura, pressão ou 

concentração com o tempo (depende do tipo de sistema reacional). Esses dados são 

compilados em gráficos e exibidos para estudo. É importante destacar também que, nos 

sistemas mais complexos, a equação da taxa nem sempre representa o processo de fato, pois 

pode haver reações intermediárias ou fenômenos de superfície que dificilmente são medidos. 

As taxas de reações experimentais são, em geral, equações aproximadas, válidas para sistemas 

limitados de reação. 

No presente estudo, serão avaliadas reações complexas heterogêneas, que são reações 

que se processam em mais de uma etapa e estão localizadas numa interface das fases gasosa 

(reagentes) e sólida (catalisadores). Fogler (2002) propôs uma sequência de etapas reacionais 

que ordenam esse processo. São elas: 

1. Transferência de massa dos reagentes do interior da fase fluida para a superfície 

externa da partícula de catalisador;  

2. Difusão do reagente da entrada do poro, até a superfície interna do catalisador;  

3. Adsorção dos reagentes sobre a superfície catalítica;  

4. Reação na superfície do catalisador;  

5. Dessorção dos produtos da superfície catalítica; 

6. Difusão dos produtos do interior da partícula até a entrada do poro na superfície 

externa; 

7. Transferência de massa dos produtos, da superfície externa até o interior da fase 

fluida.  

Dentre essas etapas, geralmente assume-se que as difusivas (1, 2, 6 e 7) são muito 

mais rápidas que as outras etapas, de maneira que a velocidade da reação global não é 

limitada pelas difusivas, salvo quando há problemas difusivos.  

Pontes (1997) considerou como modelo de seu estudo a molécula de n-octano e 

estudou sua reforma catalítica usando as etapas de isomerização e craqueamento como etapas 

do processo. Além disso, ele considerou a adsorção de todos os grupamentos possíveis nos 

sítios catalíticos. As equações das taxas de isomerização e craqueamento foram adaptadas 

apenas para o processo de isomerização e são apresentadas pelas Equações 2.4.6, 2.4.7 e 

2.4.8:  

                              1 =  1
0
* xp(− 1/ * )*((   8 −   8/   8→  8)/ )                                   (2.4.6) 

                                     2 =  1
0
* xp(− 2/ * )*((   8∗  2)/ )                                             (2.4.7) 
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                                 = (1 +    8*   8 +    8   8 +   7−*P 7−)^2                                         (2.4.8) 

r1: taxa de reação de isomerização; 

r2: taxa de reação de craqueamento; 

θ: concentração de sítios ativos livres para a reação;  

A1
0
 e A2

0
: constantes de reação; 

E1 e E2: energias de ativação das reações; 

T: temperatura; 

   8: pressão parcial de n-parafina;   

   8: pressão de parcial iso-parafina;  

   8→  8: constante de equilíbrio da reação;  

  2: pressão parcial de hidrogênio;  

  7−,    8 e    8: pressões parciais de leves (craqueados), isooctanos e n-octano 

respectivamente;  

  7−,    8 e    8: constantes de adsorção dos leves, isooctanos e n-octano respectivamente.   

Os parâmetros encontrados por Pontes (1997) são apresentados na Tabela 10. A 

determinação dos mesmos foi feita mediante a uma análise de concentrações após a reação e 

de parâmetros como a temperatura e a pressão. Foram utilizados os métodos numéricos 

Simplex e Levemberg-Marquardt, no software Matlab.  

Tabela 10: Parâmetros da reação de isomerização e craqueamento de n-octano sobre Pt-Re/γ-

alumina clorada.  

 A
0
 (mol

h-1
*gcat

-1 
atm

-1
) E (J/mol) 

Isomerização (r1) (mol h
-1

.gcat
-1

) 2,53 x 10
7 

73.800 

Craqueamento (r2) (mol h
-1

.gcat
-1

) 2,57 x 10
13

 167.000 

Componente da reação global K Adsorção (atm
-1

) 

Leves 0,36 

N-octano 6,233 

Isooctano 17,482 
Fonte: Pontes (1997) 

Segundo Machado (2015), numa análise da isomerização do n-octano, as constantes 

cinéticas encontradas foram: de isomerização, k1 = 0,053 mol (kgcat h kgf/cm²)
-1

, de 

craqueamento de k2 =21,65 mol (kgcat h kgf/cm²)
-1

, de equilíbrio de adsorção do grupamento 

n-octano de KnC8 = 1,55, de equilíbrio de adsorção do grupamento de isooctanos KiC8= 22,85 

e a de equilíbrio de adsorção do grupamento de leves KC7 = 0,33, apresentando uma boa 
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representatividade dos dados. A razão de hidrogênio/n-octano foi igual a 6, a seletividade aos 

ramificados em função da pressão, na faixa de 10 a 20 kgf/cm² a 300 ºC, não foi alterada, 

mantendo-se no mesmo patamar de aproximadamente 55%, diferentemente da seletividade 

em função da temperatura, que apresentou um decréscimo quanto ao aumento da temperatura, 

na faixa de 250 a 350 ºC a pressão de 15 kgf/cm². Nota-se que a uma temperatura de 250 ºC 

ocorreu à formação de isooctanos, cerca de 10% do total de parafinas formado, evidenciando 

a formação de compostos com maior octanagem. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho, realizou-se uma série de simulações de 

processos envolvendo a reforma do n-octano. Utilizou-se o software de simulação Unisim
®

 

Design Suite R400 de 2010 da empresa Honeywell, licenciado e disponibilizado pela 

Universidade Federal Fluminense. O pacote termodinâmico atribuído ao mesmo foi o da 

equação de estado Peng-Robinson. 

Os nomes e fórmulas dos componentes adicionados para análise estão listados na 

Tabela 11. Adicionalmente, a tabela completa consta no anexo I com todos os 203 

componentes.  

Tabela 11: Componentes e suas respectivas fórmulas. 

Nome Fórmula 

223-Mpentano  C8H18 

224-Mpentano  C8H18 

233-Mpentano  C8H18 

Benzeno  C6H6 

Etano  C2H6 

Hidrogênio  H2 

Isobutano  C4H10 

Isopentano  C5H12 

Metano  CH4 

m-Xileno  C8H10 

n-Butano  C4H10 

n-Octano  C8H18 

n-Pentano  C5H12 

o-Xileno  C8H10 

Propano  C3H8 

p-Xileno  C8H10 

Tolueno  C7H8 

Outros  - 

 

A corrente de entrada tratava-se de n-octano puro e as de saídas referem-se aos 

produtos. Adicionou-se um reator de Gibbs (GBR-100), uma corrente de energia, cujo 

objetivo é possibilitar variações de temperatura para obtenção da mesma energia e um mixer 

(MIX-100) para unir as correntes de produto. As condições operacionais da simulação foram: 

TEMPERATURA: variável entre 10  ºC e 960  ºC com salto de 50  ºC. 

PRESSÃO: 1 atm, 10 atm, 20 atm, 50 atm e 100 atm. 
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VAZÃO DE N-OCTANO: 1000 kmol/h. 

Realizou-se um estudo de caso para análise da temperatura em função das frações dos 

componentes da corrente final de produto sob diferentes pressões de análise. A figura 13 

retrata o ambiente de simulação mencionado. 

  

Figura 13: Representação esquemática do ambiente de simulação. 

 Foi feita também uma série de simulações com os mesmos parâmetros e componentes 

da simulação anterior, atribuindo alguns alcanos como inertes a fim de verificar a variação das 

frações molares finais na ausência deles e certificar uma possível rota para chegar ao 

isooctano. Inicialmente, foi retirado o metano e, depois, o etano, o propano e o n-butano 

mantendo sempre os alcanos anteriores também como inertes em cada uma das simulações. 

Por fim, foi executada uma simulação atribuindo todos os produtos como inertes, exceto os de 

fato desejáveis ao estudo (Benzeno, Tolueno, Xilenos e o 224-trimetilpentano). 

 Após essa etapa, uma nova série de simulações foi executada. Dessa vez, foi utilizado 

o n-Hexano, n-Heptano e n-Octano como reagentes individuais e seus respectivos isômeros 

como possíveis produtos. Analogamente, investigaram-se quais seriam as frações moleculares 

dos isômeros produzidos considerando as mesmas condições de análise da primeira simulação 

(temperatura variando de 10  ºC a 960  ºC com passo de 50 ºC e pressões de 1 atm, 10 atm, 20 

atm, 50 atm e 100 atm). Uma tabela com os isômeros de cada um dos reagentes pode ser 

encontrada no anexo I desse documento. 

 Uma última bateria de simulações foi realizada para consultar qual era a influência da 

adição de H2 na alimentação. Para isso, foi adicionado à corrente de alimentação da primeira 

simulação feita com n-octano uma vazão molar de hidrogênio. A razão utilizada entre H2/nC8 

foi de 6 e 3 visto que se tinha disponível dados experimentais com essa razão para posterior 

comparação e comprovação (Machado (2015) e Jongpatiwut (2002)). Adicionou-se 1000 

kmol/h de n-octano para 6000 kmol/h de H2 e estudou-se como variavam as frações molares 

em relação à temperatura nas pressões de 1, 10 e 50 atm. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nas reações de isomerização e formação de aromáticos que envolvem a reforma do n-

octano, diversos parâmetros cinéticos e termodinâmicos podem ser encontrados em 

experimentos na literatura. É importante, em um primeiro momento, determinar quais serão os 

dados termodinâmicos dessas reações e confrontar com os da literatura. Para isso, foi 

realizada uma análise que envolve uma série de simulações para verificar quais foram os 

principais produtos termodinâmicos e observar as informações (temperatura, pressão e 

composição) das reações em estudo. 

 

4.1 Primeira Simulação 

 

Para uma primeira análise, introduziu-se em um Reator de Gibbs uma corrente de n-

octano puro (1000 kmol/h) em cinco pressões diferentes (1 atm, 10 atm, 20 atm, 50 atm e 100 

atm) com o intuito de verificar os produtos mais estáveis. Fixando uma pressão e variando a 

temperatura entre 0 ºC e 1000 ºC, com passo de 50 ºC, e foi observada a composição da 

corrente de saída do reator para cada uma das pressões estudadas. O resultado pode ser 

observado nas figuras 14 e 15. Os gráficos restantes nas diferentes pressões estão no anexo II. 

Cabe aqui ressaltar que apenas os produtos cuja fração molar foi superior a 1% foram 

retratados nas figuras. 

 

Figura 14: Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão 

de  1 atm. 
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Figura 15: Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão 

de  50 atm. 

Observando as figuras, pode-se notar a formação de metano, hidrogênio, benzeno e 

tolueno em maiores quantidades em temperaturas elevadas, o que sugere que esse conjunto de 

produtos é o mais termodinamicamente estável. Outra observação é que, em baixas 

temperaturas, há uma predominância na formação dos xilenos. 

A elevada formação de metano em comparação com os outros alcanos pode ser 

explicada pelo fato de a energia de ligação C-H (cerca de 400 kJ/mol) ser maior que C-C 

(cerca de 346 kJ/mol). Possivelmente, com a elevação da temperatura, há a quebra das 

ligações C-C dos alcanos maiores que o metano. Essa quebra se processa simetricamente, ou 

seja, do n-C8 para n-C4, este para o n-C2 e, por fim, este até o n-C1. Dessa forma, em altas 

temperaturas, resta cada vez menos dos alcanos maiores e mais do metano. 

Além disso, ao observar o gráfico de delta G de formação na figura 16, verifica-se a 

estabilidade do metano em relação a outras parafinas e hidrocarbonetos em estudo, sendo até 

cerca de 1000 ºC, o composto com a menor energia livre. Possivelmente, caso a temperatura 

continuasse a ser aumentada, o hidrogênio e o benzeno passariam a serem os compostos mais 

termodinamicamente estáveis. 

Como observado em Holmen (1995), na pirólise do metano, com o aumento contínuo 

da temperatura, os produtos finais da reação são o carbono e o hidrogênio, mesmo com a 

baixa energia livre associada ao metano. De fato, no presente estudo, também foram 

observados carbono e hidrogênio, quando a análise considerou altíssimas temperaturas.  
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Figura 16: Gráfico de energia de formação dos hidrocarbonetos em função da 

temperatura. 

Deve-se observar também a razão hidrogênio/carbono do n-octano e de seus produtos 

no balanço elementar, a fim de compreender os valores das frações molares apresentadas na 

figura 14. A análise da quantidade de carbono em relação à de hidrogênio sugere que, quando 

se produz hidrocarbonetos com uma alta razão H/C, diminui-se a quantidade de hidrogênio 

disponível no meio para fazer novas ligações C-H e aumenta-se a quantidade de carbono, o 

que favorece o aparecimento de produtos com razões mais baixas que a fornecida e diminui a 

possibilidade de encontrar produtos com razões similares e ela. 

Como já mencionado, o metano é o produto mais estável na reforma do n-octano 

(figura 16) e ele possui a maior razão H/C entre os alcanos, igual a 4. Deste modo, para 

respeitar o balanço elementar, produtos como outros alcanos, alcenos e alcinos, não serão 

encontrados, seja pelos valores de DeltaG (superiores ao do metano) ou pela proximidade da 

razão H/C deles com a do metano.  

O n-octano, por ser o reagente, é a única fonte de carbono e hidrogênio existente e 

apresenta uma razão H/C igual a 2,25. Essa razão ilustra uma semelhança entre a quantidade 

de carbono e a de hidrogênio. Adicionalmente, tem-se a formação do metano (razão H/C igual 

a 4), o que aumenta a disponibilidade de carbono no meio para novas ligações.  

Assim, para que o balanço elementar feche e sejam respeitadas as limitações impostas 

pelo DeltaG, é necessário que aconteça a formação de hidrocarbonetos com razão H/C baixas, 

o que tende a dificultar a formação de produtos com razões H/C entre 2,25 e 4.  
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Os hidrocarbonetos mais adequados ao referido perfil são os aromáticos, como o 

tolueno (razão igual a 1,14), os xilenos (razão igual a 1,25) e o benzeno (razão H/C igual 1). 

Essa afirmação está de acordo com o observado nas figuras 13 e 14.   

Outro fator relevante é a influência da pressão sobre as composições dos produtos, 

apresentada nas figuras 17 e 18. Na faixa de temperatura estudada, observa-se que sob baixas 

pressões os valores máximos de fração molar dos produtos presentes nas figuras 17 e 18 são 

encontrados em temperaturas mais baixas. No entanto, ao aumentar a pressão, são necessárias 

temperaturas maiores para que frações semelhantes às máximas sejam encontradas. Além 

disso, o aumento da pressão faz com que as frações molares observadas ao longo deste 

intervalo de temperatura sejam sempre maiores que as observadas em pressões menores. 

Todavia, essas observações não foram verificadas para o benzeno.  

Uma análise importante para verificar o motivo do comportamento observado para o 

benzeno refere-se à razão entre a soma do número de mols de produtos em relação à soma do 

número de mols de reagentes de cada uma das reações do n-octano. Isso pode ser vinculado 

ao princípio de Le Chatelier que afirma que o equilíbrio se desloca no sentido de contração de 

volume, se a pressão for aumentada. Essa contração de volume pode ser interpretada no 

presente trabalho em termos da razão de nºmols de produto/nºmols de reagente. Isto é, ao 

aumentar a pressão, as reações com valor de razão elevado terão uma menor conversão de n-

octano. 

Deste modo, isso sugere que a pressão tem maior influência na reação do benzeno 

(deslocando o equilíbrio para a esquerda), tendo em vista que sua razão de número mols de 

produto em relação ao número de mols de reagente é maior que as outras. Essa relação pode 

ser visualizada nas reações exemplificadas e nas figuras 17 e 18. 

3 C8H18 = 4 C6H6 + 15 H2    razão = 6,33 

7 C8H18 = 8 C7H8 + 31 H2   razão = 5,57 

C8H18 = C8H10 + 4 H2          razão = 5,00 
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Figura 17: Gráfico da fração molar de tolueno e m-xileno em diferentes pressões em 

função da temperatura. 

 

Figura 18: Gráfico da fração molar de metano e benzeno em diferentes pressões em 

função da temperatura. 

É possível verificar que comparando os produtos de interesse do presente estudo, os 

BTX são os produtos mais estáveis termodinamicamente. Os hidrocarbonetos ramificados e 

principalmente os isômeros do n-octano são produtos secundários e mais difíceis de ser 

obtidos. Portanto, para analisar a formação dos isômeros do n-octano, precisa-se remover o 
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metano inicialmente, partindo da hipótese que sua razão H/C é semelhante à dos 

isoparafínicos e, com isso, pode ser uma possível rota para produção destes.  

 

4.2 Segunda Simulação 

 

Dessa forma, foi retirado o metano (atribuindo-o no simulador como inerte), que foi o 

composto que apareceu em maior quantidade, e foi feita uma nova simulação para verificar 

quais seriam as mudanças em sua ausência. Os parâmetros utilizados para a simulação foram 

os mesmos utilizados anteriormente. Em etapa posterior foi conduzida outra simulação, então 

em presença de metano e etano como inertes. O mesmo foi feito com propano (atribuindo 

metano, etano e propano como inertes) e n-butano (atribuindo metano, etano, propano e n-

butano como inertes). Essas eram as parafinas em maior quantidade devido ao grau de 

estabilidade, representado pela figura 23, e devido a sua razão H/C. As figuras de 19 a 22 

mostram os resultados das simulações a 1 atm. Os gráficos restantes estão disponibilizados no 

anexo II nas diferentes pressões. 

 

Figura 19: Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão 

de  1 atm com o metano inerte. 
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Figura 20: Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão 

de  1 atm com o metano e etano inertes. 

 

Figura 21: Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão 

de  1 atm com o metano, etano e propano inertes. 
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Figura 22: Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão 

de  1 atm com o metano, etano, propano e n-butano inertes. 

 

Figura 23: Gráfico de energia de formação das n-parafinas em função da temperatura. 

A análise das figuras mostra que com o aumento da temperatura, o comportamento é 

semelhante ao observado no caso de todos os produtos presentes (simulação anterior). Isto é, 

em altas temperaturas, os produtos aromáticos aparecem em maior quantidade juntamente 

com os alcanos que não foram atribuídos como inertes. Em temperaturas mais baixas, têm-se 
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os xilenos e as parafinas e isoparafinas como produtos preferenciais, como já relatado por 

Machado (2015).  

Nota-se que com o aumento da temperatura, as frações de parafinas diminuem com 

razão H/C grandes para a formação de hidrocarbonetos de razão mais próximas de 1 e de 

hidrogênio como já foi visto e explicado anteriormente. 

Tendo em vista os resultados apresentados, pode-se inferir que caso a adição de 

alcanos subsequentes fosse contínua e também seus isômeros mono-, bi- e tri-ramificados 

como inertes, o produto desejado, o 223-trimetilpentano (isooctano) seria então obtido, com 

uma fração molar alta.  

Ao término desta etapa de atribuição dos alcanos como inertes, uma nova simulação 

foi realizada apenas com os produtos de interesse desse estudo, ou seja, os isômeros do n-

octano com o maior grau de octanagem (223-trimetilpentano, 233-trimetilpentano e 224-

trimetilpentano) e os BTX’s. Com o objetivo de observar a faixa operacional da reação do n-

octano indo apenas a esses produtos. Cabe destacar que tal reação só seria possível na 

presença de um catalisador, dado que se tem uma coletânea muito limitada de produtos. Os 

resultados são apresentados na figura 24 e no anexo II. 

 

Figura 24: Gráfico da fração molar dos produtos chaves em função da temperatura na 

pressão de  1 atm. 

Observa-se que os produtos mais ramificados são encontrados em maior quantidade 

em temperaturas menores. Com o aumento progressivo da temperatura formam-se os BTX’s 

(principalmente benzeno e tolueno) e o hidrogênio. Estes resultados também foram 

observados por Carvalho (2003) e Machado (2015). 
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Conforme visto anteriormente, o aumento da pressão favorece o sentido de contração 

de volume da reação que, no caso retratado, são os reagentes. Portanto, o aumento da pressão 

diminui a conversão do n-octano. Além disso, deve-se levar em conta também que o DeltaG 

do n-octano é menor que de seus isômeros e dos outros aromáticos, sendo ele, portanto, o 

mais estável. 

Depois de uma determinada temperatura, o n-octano converte-se principalmente em 

aromáticos, seguindo o padrão que já foi observado nos gráficos de seções anteriores, e em 

hidrogênio, para que seja respeitado o balanço elementar e a razão H/C também já 

justificadas. 

Enfim, nota-se que a hipótese levantada que os BTXs são os produtos termodinâmicos 

é confirmada já que, em uma maior faixa de temperatura, esses hidrocarbonetos são formados 

em maior quantidade em comparação com os isômeros do n-octano. Outra consideração 

importante é que as condições estudadas nessa simulação só poderiam existir na presença de 

um catalisador que fosse capaz de inibir o aparecimento dos produtos mais estáveis 

termodinamicamente. Assim puderam aparecer produtos cinéticos e realizou-se então um 

estudo mais aprofundado das condições operacionais ideais para que fossem encontrados em 

maiores quantidades. 

 

4.3 Terceira Simulação 

 

Nesta simulação, estudaram-se quais são os isômeros obtidos como produtos de maior 

interesse partindo de três n-parafinas separadas: o n-octano, o n-heptano e o n-hexano. O 

objetivo foi investigar se as parafinas seguiam um padrão quanto à condição operacional 

(temperatura e pressão) e composição dos seus produtos mais ramificados. Desta maneira, 

seria possível afirmar quais são as condições operacionais ótimas para produção do produto 

de interesse. Lembrando que isso só seria possível na presença de um catalisador. 

Esta simulação foi dividida em 3 partes: a primeira com os isômeros do n-octano, a 

segunda com os isômeros do n-heptano e por fim, a terceira com os isômeros do n-hexano. 

Todos os três casos usaram uma corrente pura dessas parafinas e com os mesmos parâmetros 

da simulação anterior.  

Adicionalmente, cabe destacar que os produtos mais estáveis de cada parafina foram 

considerados inertes, levando em conta o que já foi discutido em simulações anteriores. Os 

resultados obtidos estão nas figuras 25 a 27 e nas figuras disponibilizadas no anexo II. 
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Figura 25: Gráfico da fração molar dos isômeros do n-octano em função da 

temperatura na pressão de  1 atm. 

 

Figura 26: Gráfico da fração molar dos isômeros do n-octano com o 3-Mheptano 

inerte em função da temperatura na pressão de  1 atm. 
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Figura 27: Gráfico da fração molar dos isômeros do n-octano com o 2-Mheptano 

inerte em função da temperatura na pressão de 1 atm. 

Percebe-se que as frações molares dos produtos bi- e tri-ramificados são maiores em 

temperaturas menores. Porém, com aumento da temperatura, há o crescimento dos mono-

ramificados como observado por Machado (2015) e Chica et al. (1999). Visto que o isooctano 

(224-trimetilpentano) não é produzido em grandes quantidades, isto sugere que ele é 

desfavorável termodinamicamente em relação a outros hidrocarbonetos. O mesmo perfil de 

resultado é notado tanto para o n-heptano como para o n-hexano. 

Além disso, a variação de pressão não altera significativamente os valores das 

composições dos produtos, pois o balanço elementar e a razão hidrogênio/carbono serão 

sempre os mesmos, já que todos os possíveis produtos são isômeros dos reagentes, como já 

constatado Bartholomew e Farrauto (2006). Logo, o mecanismo de produção de isômeros a 

partir do n-octano apresentado por Carvalho (2003) e Machado (2015), no qual o aumento da 

temperatura favorecia a produção de produtos monoramificados está coerente e os resultados 

encontrados aqui que reafirmam tal prerrogativa.  

Finalmente, na isomerização do n-hexano para obtenção de produtos com alta 

octanagem (2,2 e 2,3 dimetil-butano), pode-se notar que temperaturas menores que 160 ºC são 

ideais como também foi observado por T. Adžamić et al. (2011). 
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4.4 Quarta Simulação 

 

Para esta simulação, foi introduzida uma corrente de hidrogênio na entrada junto com 

o n-octano, nas seguintes proporções H2/n-C8: 6:1, 3:1 e sem a presença do hidrogênio. Essas 

proporções foram utilizadas com base em Machado (2015) e Jongpatiwut (2002). Seguiram-se 

as mesmas faixas de temperaturas das simulações anteriores, porém, em apenas 3 pressões: 1, 

10 e 50 atm. O objetivo dessa série de simulações foi observar a função do hidrogênio no 

processo e as possíveis alterações nas vazões molares dos produtos obtidos. Os dados estão 

expostos nas figuras 28, 29 e 30. 

 

Figura 28: Gráfico da vazão molar do benzeno e hidrogênio em função da temperatura 

e diferentes razões nC8/H2 na pressão de  1 atm. 
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Figura 29: Gráfico da vazão molar do metano em função da temperatura e diferentes 

razões nC8/H2 na pressão de  1 atm. 

 

Figura 30: Gráfico da vazão molar do tolueno em função da temperatura com razão 

nC8/H2 1:6, sem a presença do H2 (pontilhado) na entrada em 3 diferentes pressões de  1, 10 e 

50 atm. 
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Nota-se que a adição de hidrogênio na alimentação do reator não favorece a formação 

dos BTX e dos isoparafínicos. Tais produtos não foram colocados nos gráficos devido ao 

baixo valor obtido (inferior a 5%). 

O hidrogênio é usado na indústria principalmente para remoção de impurezas, como 

enxofre, nitrogênio, oxigênio e cloro de correntes materiais de processos, principalmente os 

catalíticos (FAHIM, 2010). 

A adição de hidrogênio na entrada interfere em todas essas reações, favorecendo 

bruscamente a formação do metano, o alcano mais estável e com maior razão H/C, pois 

favorece o hidrocraqueamento. Consequentemente, ocorre a diminuição dos aromáticos, pela 

hidrogenação e depois pelo craqueamento dos cicloalcanos formados, o que explica os 

resultados observados nos gráficos.  

Deve-se lembrar de como já foi mencionado, que caso fossem feitas as simulações dos 

inertes como anteriormente, a obtenção dos isoparafínicos seria facilitada, devido ao aumento 

da proporção de metano e a facilidade de isomerização com a adição do hidrogênio, o que 

reforça a hipótese de que o metano é o produto final da rota de obtenção destes 

hidrocarbonetos. Por fim, a pressão se comporta da mesma maneira que nas simulações 

anteriores quando o reator não foi alimentado com hidrogênio.  
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5. CONCLUSÃO 

 

A produção de BTX a partir do n-octano é favorável termodinamicamente, sendo esses 

os produtos mais estáveis. Dentre eles, a produção de benzeno e tolueno é beneficiada a altas 

temperaturas enquanto a produção de xilenos é otimizada a baixas temperaturas. A pressão 

também influencia o processo: o aumento dela favorece a produção de xilenos e tolueno 

enquanto sua diminuição favorece a produção de benzeno. Logo, caso a intenção seja a 

produção de xileno e tolueno em detrimento da de benzeno, a operação sob altas pressões 

beneficia a ocorrência disso. Para efeito de ilustração, a 50 atm, nota-se que o benzeno 

necessita de uma temperatura de no mínimo 400 
o
C para ser encontrado em maiores frações, 

enquanto o tolueno precisa apenas de 100 ºC e o xileno de 50 ºC. 

Por outro lado, quando o objetivo é a produção do isooctano partindo do n-octano, 

verfica-se que a termodinâmica desfavorece a reação em relação aos BTX. Então, o 

conhecimento exato da faixa mais otimizada de temperatura é crucial para o processo. Desse 

modo, é necessária a utilização de um catalisador com alta seletividade para a mesma já que 

este é um produto cinético.  

Podem ser visualizadas duas rotas possíveis quando se compara a razão H/C e a 

temperatura. Na primeira, buscam-se compostos com razão próxima do isooctano e baixas 

temperaturas (até 250 ºC) e na segunda, compostos com razão mais baixa e próxima do 

benzeno (BTX). Enquanto isso, a pressão altera apenas as composições e faixas de 

temperatura dos produtos desejados. 

A adição do hidrogênio afeta negativamente o processo quando a análise é 

termodinâmica. Porém, sabe-se que é imprescindível sua adição no processo petroquímico, 

devido ao seu caráter purificador das correntes, com a retirada de metais indesejáveis e no 

processo cinético, influenciando na atividade catalítica em reações de isomerização e 

ciclização. 
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6. SUGESTÕES 

 

Uma sugestão para os próximos trabalhos seria estudar, do ponto de vista cinético, a 

aplicabilidade das condições descritas pela termodinâmica aqui encontradas. Para isso, a 

necessidade de um catalisador específico para o processo mostra-se crucial. Dessa forma, a 

utilização do mesmo parece ser o caminho para a produção de um aditivo vindo do n-octano e 

composto de BTX ou de isooctano que, misturado à gasolina, aumentaria a sua octanagem. 
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ANEXOS 

Anexo I – Tabelas de componentes 

 

Tabela - Componentes utilizados no simulador como produtos da reação 

Acetileno 1tr2ci3-MCC5 2M-15-C6== Benzeno MNorborneno 

1 ci2ci3-MCC5 1tr2ci4-MCC5 2M1Buten3ino Biacetileno m-Xileno 

1 ci2ci4-MCC5 1-tr2-MCC5 2M-1-buteno Carbono n-Butano 

1 ci2tr3-MCC5 1-tr2-MCC6 2M1C5= CC6= n-Heptano 

1 ci2tr4-MCC5 1-tr3-C5== 2M1C6= CC7= n-Hexano 

112-MCC5 1-tr3-MCC5 2M-1-heptano CC8= n-Octano 

113-MCC5 1-tr3-MCC6 2M-24-C6== Ciclobutano nPcicpentano 

11-Mcichexano 1-tr4-MCC6 2M-2-buteno Ciclobuteno n-Pentano 

11Mcicpentano 2233-Mbutano 2M-2-penteno Cicloheptano o-Xileno 

12-Butadieno 223-Mbutano 2M-3E-pentano Ciclohexano Propadieno 

12-Hexadieno 223-Mpentano 2-Mheptano Ciclooctano Propano 

12Pentadieno 224-Mpentano 2-Mhexano Ciclopentano Propeno 

1357CyOcttrn 22-Mbutano 2-Mpentano Ciclopenteno p-Xileno 

13-Butadieno 22-Mhexano 2Norborneno Ciclopropano Spiro-C5 

13-CC5== 22-Mpentano 2-Pentino cis2-Buteno Tolueno 

13CC6== 22-Mpropano 33M-1-buteno cis2C7= tr2-Buteno 

14C6== 233M1-buteno 33-Mhexano cis2-hexeno tr2-Hexeno 

14CC6== 233M1penteno 33-Mpentano cis2-Octeno tr2-Octeno 

14Pentadieno 233-Mpentano 34-Mhexano cis2-Penteno tr2-Penteno 

15CC8= 234-Mpentano 3-Ehexano cis3C7= tr3-Hexeno 

15-Hexadieno 23M-13-C4== 3-Epentano cis3-Hexeno tr3-Octeno 

1-Buteno 23M-1-buteno 3-Eth-1-C5= cis-3-Octeno tr4-Octeno 

1-ci2-MCC5 23M1C6= 3-Hexino cis4-Octeno trans2C7= 

1-ci2-MCC6 23M-2-buteno 3M-12-C4== cstrns24C6== trans3C7= 

1-ci3-C5== 23M-2-hexeno 3-M-15-C7== DMAcetileno trstrs24C6== 

1-ci3-MCC5 23M2-penteno 3M-1-buteno Eacetileno Vinilacetileno 

1-ci3-MCC6 23-Mbutano 3-M-1-Butino E-Benzeno VinilCC6= 

1-ci4-MCC6 23-Mhexano 3M1C5= Eciclohexano   

1-Hepteno 23-Mpentano 3M1C6= Eciclopentano   

1-Heptino 23Pentadieno 3M-3Epentano Estireno   

1-Hexeno 244M1penteno 3Mci2penteno Etano   

1-Hexino 244M2penteno 3Mcicpenteno Etileno   

1-M-1-ECC5 24-M-13C5== 3-Mheptano Etinil-BZ   

1M-ci2-ECC5 24-Mhexano 3-Mhexano Hidrogênio   

1M-ci3-ECC5 24-Mpentano 3-Mpentano i-Butano   

1Mciclocpenteno 25-M-15C6== 3Mtr2penteno i-Buteno   

1M-tr2-ECC5 25-M-24C6== 44M1-penteno 

i-

Pciclocopentano   

1M-tr3-ECC5 25-Mhexano 4M-13-C5== i-Pentano   



49 
 

 

1-Octeno 26-Octadieno 4M1C6= M-Acetileno   

1-Octino 2E1C4= 4M-1-penteno MCC5==   

1Pentene3ino 2-E-1-C6= 4Mci2penteno Mciclohexano   

1Pentene4ino 2-Eth-1-C5= 4-M-Cyc-C5= Mciclopentano   

1-Penteno 2-Hexino 4-Mheptano Metano   

1-Pentino 2M-13-C4== 4Mtr2penteno 

Metil-i-butenil-

cetona   

 

Tabela - Isômeros do n-octano, n-heptano e n-hexano usados no simulador 

n-Octano n-Heptano n-Hexano 

2233-Mbutano 223-Mbutano 22-M-butano 

223-Mpentano 22-Mpentano 23-Mbutano 

224-Mpentano 23-Mpentano 2-Mpentano 

22-Mhexano 24-Mpentano 3-Mpentano 

233-Mpentano 2-Mhexano   

234-Mpentano 33-Mpentano   

23-Mhexano 3-Epentano   

24-Mhexano 3-Mhexano   

25-Mhexano     

2M-3Epentano     

2-Mheptano     

33-Mhexano     

34-Mhexano     

3-Ehexano     

3M-3Epentano     

3-Mheptano     

4-Mheptano     
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Anexo II – Figuras adicionais 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 10 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 20 atm. 

 

 



51 
 

 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 100 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 10 atm com o 

Metano inerte. 
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Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 20 atm com o 

Metano inerte. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 50 atm com o 

Metano inerte. 
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Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 100 atm com 

o Metano inerte. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 10 atm com o 

Metano e Etano inertes. 



54 
 

 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 20 atm com o 

Metano e Etano inertes. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 50 atm com o 

Metano e Etano inertes. 
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Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 100 atm com 

o Metano e Etano inertes. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 10 atm com o 

Metano, Etano e Propano inertes. 
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Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 20 atm com o 

Metano, Etano e Propano inertes. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 50 atm com o 

Metano, Etano e Propano inertes. 
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Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 100 atm com 

o Metano, Etano e Propano inertes. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 10 atm com o 

Metano, Etano, Propano e n-Butano inertes. 
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Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 20 atm com o 

Metano, Etano, Propano e n-Butano inertes. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 50 atm com o 

Metano, Etano, Propano e n-Butano inertes. 
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Gráfico da fração molar dos produtos em função da temperatura na pressão de 100 atm com 

o Metano, Etano, Propano e n-Butano inertes. 

 

Gráfico da fração molar dos produtos-chave em função da temperatura na pressão de 10 atm. 
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Gráfico da fração molar dos produtos-chave em função da temperatura na pressão de 20 atm. 

 

 

Gráfico da fração molar dos produtos-chave em função da temperatura na pressão de 50 atm. 
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Gráfico da fração molar dos produtos-chave em função da temperatura na pressão de 100 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Heptano em função da temperatura na pressão de 

1 atm. 
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Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Heptano em função da temperatura na pressão de 

10 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Heptano em função da temperatura na pressão de 

100 atm. 
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Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Heptano com o 3-Mhexano inerte em função da 

temperatura na pressão de 1 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Heptano com o 3-Mhexano inerte em função da 

temperatura na pressão de 10 atm. 
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Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Heptano com o 3-Mhexane inerte em função da 

temperatura na pressão de 100 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Hexano em função da temperatura na pressão de 

1 atm. 
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Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Hexano em função da temperatura na pressão de 

10 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Hexano em função da temperatura na pressão de 

100 atm. 
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Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Hexano com o 2-Mpentano inerte em função da 

temperatura na pressão de 1 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Hexano com o 2-Mpentano inerte em função da 

temperatura na pressão de 100 atm. 
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Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Octano em função da temperatura na pressão de 

100 atm. 

 

Gráfico da fração molar dos isômeros do n-Octano com o 3-Mheptano inerte em função da 

temperatura na pressão de 100 atm. 

 

  


