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RESUMO 

 

As impurezas presentes nas correntes de petróleo, quando também presentes nos 

combustíveis, podem ocasionar uma série de inconvenientes, entre eles a instabilidade do 

produto final e corrosão, além de problemas do ponto de vista ambiental associados à emissão 

de compostos nocivos à atmosfera. Neste contexto, avaliando os processos presentes no refino 

de petróleo, a utilização do hidrotratamento catalítico (HDT) assume importância expressiva. 

O processo consiste no tratamento de uma corrente de hidrocarbonetos na presença de um 

catalisador e hidrogênio, com a finalidade de remover heteroátomos como enxofre, nitrogênio 

e oxigênio de hidrocarbonetos oleofínicos e aromáticos. 

Uma vez que as restrições das legislações ambientais apontam para a diminuição da 

concentração de partículas e gases poluentes emitidos de correntes de saída para a atmosfera, 

existe uma necessidade contínua no uso e na melhoria dos processos de HDT, a saber 

hidrodesnitrogenação (HDN), hidrodessulfurização (HDS) e hidrodesoxigenação (HDO). No 

presente trabalho, foi avaliada a utilização dos processos de hidrotratamento no petróleo 

extraído da Bacia de Campos. Para isso, foram realizados estudos de caso individuais das 

reações de HDS, HDN e HDO com a utilização de catalisadores monometálicos e bimetálicos 

a base de Ni-Mo e Co-Mo. Estes estudos também consideraram a influência de aditivos,dos 

suportes e o efeito da sulfetação nos catalisadores tendo em vista uma melhoria da atividade 

dessas reações. Por fim, essas informações foram integradas, de forma a propor as condições 

operacionais mais adequadas para a utilização dos processos simultaneamente no tratamento 

do petróleo da Bacia de Campos. Desta forma, foi proposto que o catalisador mais adequado 

seria o CoMoS suportado em Al2O3, utilizando o fósforo como aditivo à uma faixa de 

temperatura de 200 a 370°C e pressão em torno de 4MPa. 
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ABSTRACT 

 

 

Impurities present in oil streams, when present in fuels too, can cause number of drawbacks, 

including instability of the final product and corrosion, as well as environmental problems 

associated with the emission of harmful compounds into the atmosphere. In this context, the 

use of catalytic hydrotreatment (HDT) is important in evaluating the processes involved in 

petroleum refining. The process consists of treating a hydrocarbon stream in the presence of a 

catalyst and hydrogen, in order to remove heteroatoms such as sulfur, nitrogen and oxygen 

from olefinic and aromatic hydrocarbons. 

Since HDT processes, namely hydrodynitrogenation (HDN), hydrodesulphurization (HDS) 

and Hydrodeoxygenation (HDO). In the present work, the use of hydrotreatment processes in 

oil extracted from Campos Basin was evaluated. For this, individual case studies of the HDS, 

HDN and HDO reactions were carried out using monometallic and bimetallic catalysts based 

on Ni-Mo and Co-Mo. These studies also considered the influence of additives, carriers and 

the effect of sulfation on the catalysts in order to improve the activity of these reactions. 

Finally, this information was integrated in order to propose the most adequate operational 

conditions for the use of the processes simultaneously in the treatment of oil in the Campos 

Basin. Thus, it was proposed that the most suitable catalyst would be the CoMoS supported 

on Al2O3, using phosphorus as an additive at a temperature ranging from 200 to 370 ° C and 

a pressure of around 4MPa. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
 

O hidrotratamento (HDT) tem como objetivo principal a remoção de compostos de 

enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais pesados das frações extraídas do petróleo por meio de 

reações de hidrogenação. Devido ao aumento da restriçãoem especificações de combustíveis, 

há necessidade de reduzir cada vez mais os teores destes compostos, uma vez que os gases de 

queima destes elementosnitrogenados e sulfurados são altamente poluentes [1].  

O hidrotratamento pode ser empregado a todos os cortes de petróleo, tais como gases, 

naftas, querosene, diesel, gasóleos para craqueamento, lubrificantes, parafinas, resíduos 

atmosféricos e de vácuo, etc. Novas tecnologias permitiram a produção de hidrogênio a 

preços razoavelmente baixos, tornando os processos de hidrogenação econômicos (o 

hidrogênio pode ser obtido de uma corrente gasosa de unidades de reformação catalítica ou 

por intermédio de unidades de geração próprias) [1]. 

A bacia de campos é a maior província petrolífera do Brasil, sendo responsável por 

mais de 80% da produção do petróleo nacional [2]. No entanto, por possuir maior 

concentração de contaminantes em relação aos demais polos de exploração petrolífera no 

Brasil, o HDT é de suma importância nas cargas provenientes da extração da Bacia de 

Campos [3].   

Nesse sentido, o Hidrotratamento (HDT) possui um papel importante no refino do 

petróleo.As reações de Hidrodessulfurização (HDS), Hidrodenitrogenação (HDN) e 

Hidrodesoxigenação (HDO), dentre outras ocorrem simultaneamente nesta etapa. 

Na reação de HDN ocorre a retirada de nitrogênio pois este composto quando presente 

na fração de petróleo, leva à formação de gomas que causam a desativação dos catalisadores 

de HDT. Na reação de HDS ocorre a retirada de compostos de enxofre, pois estes, quando 

queimados, emitem SOx que além de tóxicos, são precursores da chuva ácida. Na reação de 

HDO ocorre a retirada de oxigênio através da hidrogenação. Como durante sua combustão o 

oxigênio é convertido em água, compostos oxigenados não ocasionam problemas ambientais. 

No entanto, quando presentes ocasionam problemas como imiscibilidade, alta viscosidade, 

corrosividade, baixo poder calorífico, entre outros. Tornando assim, sua retirada necessária. 

[4] 

Um fator que deve ser considerado, são as condições ótimas para que o hidrotratamento 

ocorra de forma mais eficiente possível. Um dos fatores que influenciam o melhor resultado 

desse processo é a escolha de catalisadores que sejam eficientes na remoção de compostos 
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sulfurados, nitrogenados e oxigenados já que o processo de remoção desses contaminantes são 

concomitantes. 

As condições de operação dependem bastante do tipo de derivado que deseja-se tratar. 

Assim, quanto mais pesada for a fração a ser tratada e maior o teor de impurezas, mais altas 

deverão ser as condições de temperatura e pressão [1]. Além disso, a adição de promotores e 

aditivos catalíticos, também influenciam na eficiência do processo. Por isso é importante que 

todos esses fatores estejam relacionados entre si, objetivando o aumento da seletividade e 

rendimento reacional no processo do hidrotratamento. 

No presente trabalho, estudou-se o desempenho de catalisadores a base de Co-Monas reações 

de HDN, HDS e HDO. Os catalisadores foram suportados em alumina (Al2O3). 

           Este trabalho esta organizado da seguinte maneira:  

O capítulo 2 introduz a caracterização do petróleo extraído da bacia de campos, assim 

como a importância do HDT no processo de refino desta carga. Também é apresentado uma 

revisão da bibliografia, destacando as principais variáveis de processo de HDT, assim como 

os mecanismos, catalisadores utilizados e os efeitos da sulfetação catalítica. 

No capítulo 3 foi realizado um estudo de caso individual de cada reação com a 

utilização de catalisadores monometálicos e bimetálicos a base de Ni-Mo e Co-Mo, 

apresentando a inlfuência dos suportes dos promotores e o efeito da sulfetação nos 

catalisadores visando uma melhor atividade reacional. 

No capítulo 4 foram discutidos os catalisadores e as variáveis de operação que 

abrangeriam as três reações de hidrotratamento visando uma maior atividade catalítica no 

processo. Estes parâmetros foram relacionados com a caracterização do petróleo da bacia de 

campos, apresentada no capítulo 2. 

No capitulo 5 foram feitas conclusões, comparando-se as propostas discutidas no 

capitulo 4 para as variáveis dos três hidrotratamentos, com dados encontrados nos processos 

industriais realizados atualmente nas unidades de HDT da Petrobras. 
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Capítulo 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Hidrotratamento 

 

 Hidrotratamento (HDT) é um processo muito utilizado na indústria do petróleo quetem 

como finalidade a retirada de heteroátomos como nitrogênio, enxofre e compostos orgânicos 

oxigenados e aromáticos através da hidrogenação. Esse processo ocorrea elevadas pressões e 

temperaturas na presença de um catalisador heterogêneo, geralmente CoMo ou NiMo 

suportado em Al2O3 [5]. Além da retirada de heteroátomos, o HDT também promove a 

remoção de metais pesados e estabiliza as corrrentes através da hidrogenação de compostos 

insaturados do petróleo bruto. Alem disso, o HDT é fundamental em correntes pré-tratadas 

para outros processos da refinaria, como craqueamento catalitico em leito fluidizado (FCC) 

[5,6,7]. 

A necessidade do uso desse processo é exibida na indústria do petróleo devido às 

severas restrições das legislações ambientais quanto à concentração de partículas e gases 

poluentes emitidos de correntes de saída na atmosfera [6,7,8]. Para atender a essa necssidade, 

as refinarias implantaram um processo de Hidrorrefino (HDR) que abrange o processo de 

hidrotratamento (HDT) e hidroconversão (HDC) [6]. Esses processos são muito importantes 

para a indústria pois, a partir deles, é possivel obter fraçõescom pouquíssimo poluentes, que 

atendam as legislações ambientais. 

Podem ocorrer simultaneamente no processo de hidrotratamento (HDT) e 

hidroconversão (HCC)as seguintes reações quimicas [9]: hidrodessulfurização, onde os 

compostos orgânicos sulfurados são convertidos em sulfeto de hidrôgenio; 

hidrodesnitrogenação,onde os compostos nitrogenados são convertidos em amônia; 

hidrodesoxigenação, onde os compostos orgânicos oxigenados são convertidos em água; 

hidrodesmetalização, onde os compostos organometálicos são convertidos em seus 

respectivos sulfetos metálicos; saturação de olefinas, onde os compostos orgânicos que 

contém ligação dupla são convertidos para seus compostos saturados homólogos; 

hidrodesaromatização, onde alguns compostos aromáticos são convertidos em naftalenos; 

Remoção de halogenetos, onde os halogenetos orgânicos são convertidos em halogenetos de 

hidrôgenio. 

Combustíveis como diesel e gasolina precisam enquadrar o teor de enxofre para 

atender às legislações abientais, e por esse motivo estão sendo construídas várias unidades de 
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estação de hidrotratamento de diesel e de gasolina no Brasil. Além de prever o 

atendimentodesse requisito, o usufruto do óleo cru de forma mais viável (ou seja, obter 

produtos de maior valor agregado com o menor custo) deve ser considerado.Essa condição, 

portanto, leva amaioria dessas unidades se localizarempróximasà Bacia de Campos, devido à 

essa ser amaior bacia produtora do país atualmentee,pelalogística óleo-refinaria em 

acordância com os melhores produtos que o óleo pode fornecer juntamente com a capacidade 

volumétrica e técnica que a refinaria possui para processá-lo. 

 

2.1.1 – Caracterização da Bacia de Campos 

 

A Bacia de Campos tem sua extensão parte do litoral do Espírito Santo e por todo 

litoral norte do Rio de Janeiro. Em 1974, iniciou sua participação na história da exploração do 

óleo no Brasil com a descoberta de petróleo na plataforma continental dentro de seus 

limites.A descoberta do campo Garoupa deu início à exploração da bacia, e em 1977 teve seu 

início comercial no campo da Enchova. Desde então, a bacia de Campos se tornou uma área 

intensa de pesquisa de exploração do petróleo e do gás natural, sendo a maior província 

petrolífera do Brasil, responsável por mais de 80% da produção nacional do petróleo. 

Em vista docenário econômico mundial, como demonstrado na tabela 1,o petróleo é 

classificado em 4 tipos: leves, medianos, pesados e extrapesados; sendo o petróleo nacional 

predominantementepesado. Tal óleo, quando fracionado em refinaria, produz gasolina, nafta, 

óleo combustível e, em menor quantidade óleo diesel.No entanto o processamento do óleo 

nacional só é economicamente viável, se o mesmo possuir uma densidade menor do que 

àquelepredominante.Isto porque, o parque de refino no Brasil foi projetado para processar 

petróleo com média de 29º API,maior do que o do tipo pesado(Tabela 1). Com relação a esse 

aspecto, uma medida para adequar o óleoàs características das refinarias brasileiras, 

émisturar óleo leve (parte importado) ao óleo pesado extraído no Brasil, tornando-o assim, de 

densidade mediana. Tal classificação do óleo ou derivados é feita pela escala hidrométrica 

GRAU API (ºAPI - adotado pelo American Petroleum Institute - Instituo Americano do 

Petróleo - é o critério mais utilizado na indústria de óleo e gás para determinação da 

densidade), uma expressão matemática de unidade adimensional e inversamente proporcional 

à densidade do óleo, conforme a Equação 1 [2]: 

 ºAPI = (141,5/d60) – 131,5  (Equação 1) 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   5 

 

 

Onde d60é a densidade relativa a 60ºF (15,6 ºC) em relação a densidade da água 

também a 60ºF (15,6 ºC). 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabelece 4 

tipos de óleos crus variando de leves a pesados, com base na escala apresentada acima. Os 

tipos e as respectivas faixas de grau API desses óleos são mostrados na Tabela 1, para fins de 

referência[10]: 

 

 

Tabela 1– Classificação do petróleo pelo seu grau API. 

Petróleo °API d20/20°C(*) 

Leve °API ≥ 31,0 d ≤ 0,87 

Mediano 31,0 > °API ≥22,0 0,92≥ d> 0,87 

Pesado 22,0 > °API ≥10,0 1,00 ≥ d>0,92 

Extrapesado °API<10,0 d>1,00 

Fonte: Adaptado de [11] 

(*) Densidade relativa d20/20°Cé a razão entre a massa específica do petróleo a 20°Ce a massa 

especificada água a 20°C. 

  

 

A Figura 1 apresenta um estudo de projeção do tipo de petróleopara os anos de 2006 a 

2020. 
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Figura 1– Projeção da produção de petróleo no Brasil. Fonte: Adaptado de [3]. 

A produção de petróleo com ºAPI inferior a 25,5 é crescente, situando-se em 

patamares superiores a 60% da produção, com predominância da faixa 20-25,5º API e com a 

faixa inferior a 18 ºAPI também crescendo continuamente. [3] 

Dados reais mais atualizados mostraram bastante compatibilidade com a projeção 

apresentada acima, conforme pode ser observado na Tabela 2e na Figura 2.  

 

Tabela 2– Grau API da produção de petróleo em 2016. 

Produção de Petróleo - Ano 2016 

Mês 
Óleo 

leve1(%) 

Óleo 

médio2(%) 

Óleo 

pesado3(%) 

ºAPI 

Médio 

Janeiro 8 63 29 25,5 

Fevereiro 7 65 28 25,5 

Março 7,7 64,5 27,8 25,6 

Abril 21,1 50,4 28,5 25,5 

Maio 24,7 46,4 28,9 25,4 

Junho 27 53,3 19,7 26,0 

Julho 28,2 44,1 27,7 25,8 

Agosto 28,6 44,5 26,8 25,8 

Setembro 31 44,7 24,3 26,2 

Outubro 29,8 45,2 24,9 26,1 

Novembro 31,4 44,5 24,1 26,2 

Dezembro 32,3 44,1 23,6 26,3 

Média: 23,1 50,8 26,1 25,8 

Fonte: Adaptado de [11] 

 

1 ≥ 31,0 ºAPI 

2 ≥ 22,0 °API e < 31,0 ºAPI 

3 < 22,0 ºAPI 
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Figura 2– Produção de petróleo em 2016 no Brasil.Adaptado de [11] 

 

Observa-se que a média de 25,8 para o ºAPI do petróleo brasileiro no ano de 2016 está 

bem próximo da faixa de 20-25,5 ºAPI predominante no referido ano da projeção de [3]. Os 

óloes médios, atingindo patamares de 65% da produção (em fevereiro de 2016), tiveram uma 

média no anode aproximadamente 51%, enquanto os pesados tiveram uma média de cerca de 

26% (patamar de 29%). Em menor percentual, os leves commédia de cerca de 23%, sofreram 

um aumento na produção de março/abril e agosto/setembro do ano passado, atingindo um 

patamar de cerca de 32%em dezembro.  

A análise da densidade do petróleo é importante pois a mesmaserve como um 

indicativo para o teor de frações pesadas e leves (maior valor agregado). Como é de 

conhecimento, um alto valor de ºAPI, produz frações leves – por tratar-se de um petróleo de 

menor densidade–, enquanto um menor valor de ºAPI, produz frações mais pesadas. Essa 

indicação proporciona ainda, uma indicação do teor de impurezas, através de uma relação 

existente entre a densidade e o grau de impureza do óleo cru.Usualmente, há uma proproção 

direta entre essas 2 propriedades, isto é, quanto mais pesado é o óleo, maiores são as 

percentagens de impurezas. Um exemplo disso é representado na Tabela 3,onde 

taisparâmetrossão listadospara alguns petróleos brasileiros–utilizando o enxofre como 

exemplo de impureza [1,2, 12]. 
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Tabela 3– Relação ºAPI x Grau de impureza para petróleos brasileiros. 

Petróleo ºAPI Enxofre total (% m/m) 

Albacora 28,3 0,44 

Baiano 36,5 0,06 

Cabiúnas 25,3 0,47 

Marlim 19,4 0,77 

Urucu 48,5 0,05 

Fonte: Adaptado de [12] 

 

Nota-se que o Petróleo de Marlim (Bacia de Campos) é o mais pesado da relação 

acima e também é o que possui maior teor de enxofre entre eles. Enquanto que o petróleo 

mais leve (Urucu proveniente da Província Petrolífera de Urucu – Manaus) possui menor 

concentração desta impureza.  

Por fim, a análise de densidade fornece dados que são importantes para o 

aperfeiçoamento do processo de refino epara as necessidades operacionais, ambientais e 

tecnológicas. 

É importante mencionar que cada petróleo é único, e portanto, devem ser realizados 

ensaios apropriados para caracterização completados mesmos. No entanto, com relação à sua 

composição, pode-se exemplificar a porcentagem dos elementos que o constitui (ver Tabela 

4), embora a combinação desses elementos confira aos óleos crus uma infinidade de 

rearranjos, o que os torna uma mistura complexa e com características diferenciadas, e dessa 

forma, tornando variáveis as condições operacionais dos processos que serão aqui 

estudados[13]. 

 

Tabela 4– Composição exemplificada do petróleo. 

Composto Composição (% em peso) 

Hidrogênio 11 – 14% 

Carbono 83 – 87% 

Enxofre 0,06 – 8% 

Nitrogênio 0,11 – 1,7% 

Oxigênio 0,1 – 2% 

Metais até 0,3% 

Fonte: Adaptado de [13] 
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Observa-se que dos contaminantes, o enxofre é o que se apresenta em maior 

abundância no óleo cru [2].Entretanto, nas descobertas mais recentes, muitos dos petróleos, 

bem como seus cortes destilados, apresentam elevados teores de nitrogênio. Na Bacia de 

Campos, a maior parte do petróleo produzido apresenta teor de nitrogenados acima da média 

mundial [2, 3]. 

Dentre as impurezas, as que mais conferem propriedades indesejáveis às frações de 

petróleo são os compostos sulfurados, nitrogenados e oxigenados. Esses elementos conferem 

às frações propriedades como: corrosividade, acidez, odor desagradável, formação de 

compostos poluentes, alterações de cor, etc. Para enquadramento das especificações 

requeridos, muitas vezes é necessário realizar a conversão desses compostos em compostos 

menos agressivos (ao meio ambiente e às características dos processos) ou tornar efetiva a 

remoção desses elementos. Para essas duas propostas, existe uma possibilidade de tratamentos 

como: dessalgação eletrostática, tratamento cáustico, tratamento merox, tratamento bender, 

tratamento com DEA(Dietanolamina)/MEA(Monoetanolamina) ou hidrotratamento[2]. 

Os processos de hidrotratamento são eficientes na remoção de diversos compostos, 

conforme visto no item 2.1 e se aplicam a todos os cortes de petróleo [1]. Os tratamentos para 

remoção do enxofre, nitrogênio e compostos oxigenados (principais impurezas) denominados 

respectivamente como hidrodessulfurização, hidrodesnitrogenação e hidrodesoxigenação, são 

apresentados com mais detalhesa seguir.  

 

2.2 – Hidrodessulfurização 

 

2.2.1- Características Gerais 
 

Quando o ar atmosférico possui concentrações de substâncias nocivas à saúde e ao 

meio ambiente acima das recomendadas, pode-se concluir que há poluição atmosférica e que 

o ar está improprio à vida. As mais significativas emissões de gases poluentes não são 

oriundas de fontes estacionárias (que são as que geram emissões de gases poluentes 

consequentes da queima do óleo combustível nas industrias, dos processos químicos, dos 

incineradores hospitalares e domésticos), na verdade a liberação de gases poluentes mais 

significativos no ar atmosferico são as oriundas de fontes móveis, ou seja, ocorrem através de 

meios de transporte como ônibus, caminhões e automóveis [6,8,9]. Assim, pode-se perceber o 
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grande desafio em controlar a concentração de enxofre nesses combustíveis para que, a partir 

da queima, o mínimo possível de gases do tipo SOx sejam liberados na atmosfera.  

O processo de hidrodessulfurização (HDS) faz parte do processo de hidrotratamento e 

este consiste, em linhas gerais, na remoção de enxofre do petróleo por meio de reações de 

hidrogenação. O objetivo, como já mencionado, é garantir um combustível com padrões mais 

aceitáveis para o meio ambiente [7]. O teor máximo de enxofre permitido para o diesel é de 

10 ppm a partir de 2008 na Europa e 15 ppm desde 2006 nos EUA [7]. 

Quanto ao rendimento do processo de hidrodessulfurização utilizado nas indústrias, os 

resultados são satisfatórios quanto a remoção de enxofre de compostos sulfurados. Diversos 

são os fatores que influenciam no rendimento desse hidrotratamento, como por exemplo, a 

posição do grupamento alquila que interfere significativamente na reatividade de moléculas 

sulfuradas frente a esse processo. Além disso, pode-se presumir que, de maneira geral, quanto 

mais substituídos forem os átomos de carbono que se ligam ao enxofre, mais difícil se torna a 

sua remoção [5].  

 

2.2.2 – Mecanismos e esquemas reacionais de HDS do DBT 
 

O enxofre pode ser encontrado nas frações de petróleo sob a forma de diferentes 

compostos orgânicos, classificados como mercaptanas, sulfetos, dissulfetos, tiofenos (T), 

benzotiofenos (BT) e dibenzotiofenos (DBT)[14]. Quanto à termodinâmica, as reações de 

HDS são essencialmente exotérmicas e irreversíveis nas condições empregadas 

industrialmente [15]. 

Estão representadas abaixo, as reações principais de hidrodessulfurização dessas 

moléculas, em ordem crescente de dificuldade da remoção do enxofre: 

 

 Mercaptanas : R-SH + H2 R-H + H2S  

 

 Sulfetos: R1-S-R2 + H2 R1-H + R2-H +H2S 

 

 Dissulfetos : R1-S-S-R2 + 3H2 R1-H + R2-H + 2H2S     

 

  



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como apresentado, as moléculas sulfuradas de remoção mais difícil do enxofre são os 

dibenzotiofeno (DBT) e seus derivados dibenzotiofeno di-alquil-substituídos. Nesses 

compostos derivados, a reatividade frente às reações de hidrossulfurização está diretamente 

ligada a posição do grupamento alquila no composto [9, 14].  

A Figura 3 ilustra a moléculas de DBT:  

Figura 3– Molécula de dibenzotiofeno (DBT). Fonte: [9, 14] 

 

Pode-se afirmar que as posições dos grupos metilas são significativamente mais 

importantes para a reatividade da hidrodessulfurização do que o número de substituintes [14]. 

É possível representar, de um modo geral, a ordem de facilidade de dessulfurização de alguns 

DBT di-alquil-substituídos como:  

2,8-DMDBT > DBT > 4-MDBT > 4,6-DMDBT 
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A reatividade do 4,6-DMDBT pode ser justificada como a menor devido ao 

impedimento estérico causado pela presença dos grupamentos metila nas posições 4 e 6 o que 

dificultaria a sua adsorção no sítio ativo do catalisador. [14]. Deste modo, duas rotas possíveis 

podem ser empregadas para a hidrodessulfurização de moléculas DBT e seus derivados 

substituídos [14,15], a saber:  

 DDS: Esta rota consiste na dessulfurização direta e envolve o rompimento direto da ligação 

C-S, a adsorção ocorre primeiramente através do átomo de enxofre 

 HID: Esta rota consiste na dessulfurização com hidrogenação prévia, onde ocorre a 

hidrogenação do anel aromático, seguida do rompimento da ligação C-S, a adsorção ocorre 

pela ligação π, 

A ocorrência preferencial de uma ou outra rota depende da forma como a molécula 

adsorve na superfície do sítio catalítico[15]. A simetria da molécula está diretamente 

relacionada a escolha da rota a ser seguida para HDS. Quando a molécula for simétrica, como 

o DBT e DBTs como o 2,8-dimetil-DBT e o 3,7-dimetil-DBT, a conversão ocorre a partir da 

rota direta DDS. No entanto, quando a molécula e assimétrica, ou seja, para os demais DBTs 

substituidos, a melhor rota é a HID [9]. 

A Figura 4 ilustra esquematicamente as duas rotas na molecula modelo de DBT [14]. 

 

Figura 4–Esquema reacional representativo da HDS da molécula de DBT.  

Fonte: Adaptado de [14] 
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No caso do 4,6-DMDBT, os grupamentos metilas estão ao lado do átomo de enxofre 

impedindo que a interação desta molécula seja através da adsorção tipo σ na superfície do 

catalisador,por conta disso, a rota de dessulfurização com hidrogenação prévia (HID) 

favoreceria a reduçãodo impedimento estérico alterando a conformação espacial de um 

grupamento metila a partir da hidrogenação de um dos anéis aromáticos para a posterior 

remoção de enxofre. Assim, a rota mais favorecida para essa molécula, seria HID. 

Quando é utilizado catalisador Ni-MoS2/-Al2O3 a 300ºC e 3MPa de pressão de H2, 

resultou em 95% de conversão do DBT em BF por meio da DDS e apenas com 27% da 

conversão total para o 4,6-DMDBT [14].  

A Figura 5 abaixo ilustra o mecanismo da reaçao do 4,6DMDBT pela rota HID. 

 

Figura 5–Esquema da reação de HDS para o 4,6-dimetil-DBT. Fonte: Adaptado de [14]. 

 

No caso da molécula do DBT, a reação química acontece preferencialmente pela rota 

DDS a partir da adsorção-σ do átomo de enxofre. Essa reação ocorre de forma perpendicular à 
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superfície do catalisador. O DBT é parcialmente hidrogenado e sofre uma reação de 

eliminação do tipo E2 formando um grupamento – SH. Esse grupamento é submetido 

continuadamente à reação de hidrogenação até ser eliminado. Esse processo leva à 

hidrogenólise da ligação C-S e à formação do bifenil (BF) e H2S [14] 

 

A Figura 6 ilustra o mecanismo da reação: 

 

 

 

 

Figura 6–Clivagem da ligação C-S do intermediário hidrogenado do DBT, em MoS2, através 

da DDS. Fonte: [14] 

 

Quanto ao catalisador, temos que o NiMo/Al2O3 em comparação com o 

CoMo/Al2O3 possui propriedades mais hidrogenantes. As conversões de 4,6-DMDBT 

empregando catalisadores NiMo/Al2O3e CoMo/Al2O3 foram iguais a 68% e 49%, 

respectivamente [14]. 

A reação de HDS tambem pode ocorrer por meio da desmetilação, onde há a remoção 

de um ou ambos grupamentos metila através da cisão C-C 
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(craqueamento/hidrocraqueamento). Neste caso, ocorre o rompimento da conexão entre os 

anéis benzênicos da molécula [14]. Além disso, existe a rota de isomerização que visa reduzir 

o impedimento estérico dos grupamentos metila na posição 4 e 6 da molécula, levando-os às 

posições 3 e 7 ou 2 e 8, e também podem ser consideradas, além das rotas DDS e HID [14]. 

No entanto, as rotas HDI e DDS são ainda as de maior relevância na aplicação industrial, e os 

catalisadores NiMo e CoMo suportados em alumina, são tambem os mais utilizados nessas 

rotas.  

A Figura 7 ilustra as rotas possíveis para o processo de HDS tomando como molécula 

modelo o 4,6DMDBT [14]: 

 

 

Figura 7–Rotas reacionais conhecidas para hidrodessulfurização de 4,6-DMDBT. Fonte: [14] 

 

2.2.3 – Catalisadores 
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Os principais fatores que devem ser analisados em um catalisador de HDS são a 

atividade, alta seletividade, estabilidade, resistência mecânica, alta área específica (m²/g), 

diâmetro adequado e volume de poros [16].  

No processo de HDS, os catalisadores podem ser constituidos por sulfetos de Mo e W, 

promovidos por sulfetos de Co ou Ni. Quando o objetivo é dessulfurizar cargas oriundas de 

destilação direta ou quando se deseja elevada seletividade para a reação de HDS frente às 

outras reações, os catalisadores mais utilizados são os de CoMo. No entanto, para cargas 

provenientes de processos de conversão térmica ou catalítica, quando o interesse está, além da 

dessulfurização, na saturação de duplas ligações e na desnitrogenação, os catalisadores de 

NiMo são os mais utilizados. [5,16] 

Em relação aos suportes, vários tipos vêm sendo estudados para o processo de HDS, 

como óxidos, oxidos mistos, zeólitas e materias mesoporosos[16]. Tradicionalmente o mais 

utilizado é a gama-alumina (Al2O3), por possuir as seguintes propriedades [5,16]:  

 Área específica a partir de 150 m2/g, que é relativamente elevada; 

 Os diâmetros de poros típicos podem variar de 75 a 300 Å, porém mais comumente entre 50 e 

150 Å;  

 Elevada estabilidade;  

 Contém sítios ácidos e básicos; 

 Pode ser facilmente conformada no padrão desejado; 

 Trata-se de um componente relativamente barato  

As zeólitas são utilizadas como suportes geralmente em processos de 

hidrocraqueamento de frações mais pesadas, como os gasóleos de vácuo, que terão papel 

fundamental no craqueamento ao fornecerem sítios de elevada acidez [5]. São muito 

utilizadas tambem em reações de catálise ácida na produção de petroquímicos. Entretanto, as 

dimensões dos poros das zeólitas torna seu uso limitado para várias reações que envolvem 

moléculas grandes predominantes em óleos pesados, como é o caso do petróleo brasileiro. O 

seu uso é limitado para esse tipo de molécula porque, devido ao tamanho, o acesso é 

dificultado a sitos ativos das zeólitas[8].  

 É necessário que ocorra uma etapa de ativação nos catalisadores do HDT, pois esses 

são comercializados na forma de óxidos e possuem pouca atividade. Esse processo de 

ativação que pode ser denominado sulfetação e consiste, na transformação dos óxidos a 

sulfetos metálicos. Esse processo ocorre mediante a circulação de hidrogênio e aquecimento 
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do sistema reacional, ao mesmo tempo em que algum agente sulfetante é injetado através de 

um sistema específico [5]. 

 Os principais modelos catalíticos de viabilidade comercial estão listados na Tabela 5, 

assim como suas principais características [5]:  

 

Tabela 5– Características gerais dos catalisadores utilizados nas refinarias brasileiras para o 
tratamento de diesel. 

Formulação Básica NiMo/Al2O3ou CoMo/ Al2O3 

Tamanho nominal 1-2 mm 

Composição ativa: 

Niquel ou Cobalto 3-5 % em massa 

Molibidênio 11-15% em massa 

Enxofre (após sulfetação) 10-15% em massa 

Área superficial 150-200 m2/g 

Densidade do leito 850-950 kg/m3 

 Fonte: Adaptado de [5] 

 

 Sabendo que na HDS de correntes de diesel, a desativação por deposição do coque 

está sempre presente [9], para manter a qualidade final do produto hidrotratado, é necessário 

que a perda da atividade do catalisador seja compensada por um aumento na temperatura da 

reação. Este aumento ao longo da reação compõe uma curva do tipo sigmoide. Esta pode ser 

dividida em três fases distintas. Inicialmente ocorre a desativação inicial, seguida de 

desativação durante a operação normal e a desativação no final do processo.  

A Figura 8 ilustra esse comportamento[9]: 

Figura 8–Comportamento da temperatura de processo ao longo da operação. Fonte: [9] 
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Na desativação inicial observa-se uma rápida desativação, que se dá nos primeiros dias 

ou até mesmo nas primeiras horas de operação. Isso ocorre devido a deposição do coque na 

superfície livre do catalisador. Nas unidades industriais, essa etapa é de dificil observação 

pois além de sua curta duração, ainda existem muitas instabilidades na unidade, e isso pode 

vir a mascarar seus efeitos. Nessa etapa pode ocorrer redução de até 50% da área superficial 

do catalisador. Na segunda fase, pode-se observar uma deposição constante de coque no 

catalisador, no entanto a perda da atividade é compensada pelo aumento de temperatura da 

carga que aumenta de 1 a 1,5ºC por mês. No final do processo, observa-se uma rápida perda 

de atividade que pode ser devido ao bloqueio dos poros do catalisador pelo coque. Geralmente 

a operação do reator é pausada antes da ocorrência da terceira fase. 

 

2.2.4 – O Processo de Dessulfurização 
 

 O HDS também é um processo de hidrotratamento realizado em condições de 

temperaturas e pressões mais brandas. O processo industrial de HDS compõe as seguintes 

etapas [17]: 

Na Unidade de Geração de Hidrogenio (UGE), ocorre a produção de gás hidrogênio 

praticamente puro por meio do gás natural e vapor de água. A equação simplificada para o 

processo é: CH4(g) + H2O(v) 3H2(g) + CO(g) 

Após esse processo, o gás hidrogênio é combinado com diesel aquecido. O enxofre 

presente no combustível se associa com o hidrogênio, gerando gás ácido e outros compostos. 

O gás ácido gerado é encaminhado à Unidade de Recuperação de Enxofre (URE). 

O enxofre é removido das correntes gasosas provenientes das seguintes unidades de 

processo de refino: Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (FCC) pelo tratamento DEA, 

Unidade de Hidrodessulfurização (HDS) e Unidade de Hidrotratamento (HDT). Essa remoção 

é necessária para que a legislação ambiental seja obedecida, no que diz respeito às emissões 

de SOx. Também é desejável que se recupere o enxofre elementar que pode ser 

posteriormente comercializado.  

Na Tabela 6 podemos observar os teores de enxofre nos produtos do petróleo: o GLP, 

as naftas (gasolina), o QAV e o diesel.  
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Tabela 6– Porcentagem de enxofre nos produtos do refino. 

Carga % Enxofre (ppm) 

Gás Combustível      0 

Gás Liquefeito de Petróleo 76 

Nafta pesada   150 

Querosene de aviação  26 

Gasolina  50 

Diesel 50 50 

Diesel 500   500 

Óleo Combustível  7093 

Óleo Combustível -1A/2A 9791 

Óleo Combustível -4A/6A 10000 

Asfalto 10000 

Coque    8160 

Reformado 10 

Fonte: Adaptado de [1] 

 

A Unidade de Hidrodessulfurização (HDS) reduz em mais de 20 vezes a concentração 

de enxofre do óleo diesel usado em veículos pesados. Posteriormente, o enxofre poderá ser 

produzido por meio da oxidação parcial do H2S contido no gás ácido, através do Processo 

Claus [17]. 

 

2.3 – Hidrodesnitrogenação 

 

2.3.1 – Introdução 

 

Uma das principais reações que ocorrem nos processos de hidrotratamento (HDT) é a 

de hidrodesnitrogenação (HDN), que tem como finalidade a remoção de compostos 

nitrogenados indesejáveis das frações obtidas do óleo cru ou a conversão desses em outros 

compostos que não sejam prejudiciais às operações e/ou ao meio ambiente.  
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Os compostos nitrogenados presentes no petróleo são, em sua totalidade, compostos 

orgânicos e são classificados em dois tipos: os básicos, como anilinas, aminas alifáticas, 

piridinas, quinolinas e benzoquinolina; e os não-básicos (ou neutros), como pirróis, indóis e 

carbazóis [18] (Figura 9). Dentre estes, as aminas estão presentes em pequenas quantidades 

nas frações do petróleo e pode-se listar a piridina, quinolina e benzoquinolina como sendo os 

mais encontrados no petróleo [19, 20]. 

 

Figura 9–Compostos nitrogenados do petróleo.Fonte: [19, 20] 

 

Embora possa parecer que a presença dessas impurezas seja de menor importância em 

comparação com aquelas mais presentes no petróleo (sulfurados e até mesmo os oxigenados), 

conforme Tabela 4,o tratamento desses compostos nas frações de petróleo é de suma 

necessidade para as etapas constituintes do processo de hidrotratamento e para os processos 

subsequentes. Por exemplo: 
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- para a estabilização da carga processada; um exemplo é o óleo diesel, em que o 

nitrogênio é o maior responsável pela sua instabilidade [21]; 

- para preservação dos catalisadores em unidades de processos que utilizam 

catalisadores com sítios ácidos, caso dos processos de craqueamento, reforma, isomerização e 

hidrocraqueamento. A presença desses contaminantes pode provocar o envenenamento dos 

mesmos [22]; 

- no armazenamento das cargas, a remoção desses contaminantes se faz 

necessária para evitar a formação de gomas, e alterações na coloração e odor; 

- e ainda, a hidrodesnitrogenação tem uma influência na eficácia de outras 

reações de HDT, isto é, a alta remoção de compostos nitrogenados é fundamental para que se 

possa alcançar também uma maior conversão dos outros tipos de impurezas. Isso ocorre, 

porque os compostos nitrogenados requerem consumo de hidrogênio e alta pressão de 

operação para serem removidos, conforme será apresentado mais adiante. Como essas 

exigências também são comuns à hidrodessulfurização, há uma competição entre a remoção 

de compostos nitrogenados e aos compostos sulfurados. Além disso, a química de adsorção 

dos compostos nitrogenados em catalisadores ácidos, pode provocar o envenenamento dos 

mesmos, tornando esses catalisadores inutilizáveis para a reação de hidrodessulfurazação. Em 

ambas as situações, ocorre o decaimento da taxa de conversão dos compostos sulfurados para 

compostos isentos de enxofre ou não agressivos [18, 20]. 

Além das razões operacionais, cada vez mais é exigido que a indústria de refino 

proporcione melhorias em seus processos para que a carga final seja obtida com teores mais 

baixos de impurezas. Isso é ditado por regulamentações ambientais que visam a diminuição 

de emissões dessas impurezas. Como já citado em 2.2, um exemplo típico é a diminuição do 

teor de enxofre nas cargas de diesel. Embora, não haja uma regulamentação específica que 

limita a quantidade de nitrogênio em tal carga, é sabido que a emissão de óxidos de nitrogênio 

(NOx) e do óxido nitroso (N2O) constituem uma preocupação global para o chamado efeito 

estufa, e seu monitoramento ocorre pela medição dos gases de exaustão resultantes de 

motores de combustão interna, controlados pelo CONAMA através do Programa de Controle 

da Poluição do Ar para Veículos Automotores-PROCONVE [23, 24]. 

Ao tomar consciência dessas preocupações e a fim de atender as especificações dos 

produtos, as refinarias precisaram investir e implementar unidades de hidrotratamento de 

forma a se tornar mais sustentável tecnicamente, economicamente e ambientalmente. 

Adicionalmente, um bom controle de processo se fez necessário, como por exemplo, para 
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verificação da concentração de saída do reator (variável de saída), face a algumas dificuldades 

de processo, como a remoção de certos compostos, tais como compostos refratários.Por isso, 

a hidrodesnitrogenação ainda é um processo que precisa ser estudada em vista de seu 

aperfeiçoamento [25, 26].  

 

2.3.2 – Mecanismos da Reação -Estudo de Caso com Mólecula Modelo 

 

A reação de hidrodesnitrogenação é representada, de modo geral, pela Equação 2. 

 

“[R-N]” + 2 H2 - “[R-H]” + NH3      (Equação 2) 

 

Onde,  

R-N é o composto nitrogenado, que pode estar na fase líquida ou vapor; e  

R-H é o composto hidrotratado. 

Como as demais reações de HDT, essa reação abrange uma reação de adsorção do tipo 

química (quimissorção ou adsorção ativa)em leito fixo ou fluidizado, sob condições de alta 

pressão e temperatura. No entanto, devido à maior dificuldade em sua realização, a reação de 

HDN requer que essas condições sejam ainda mais severas, como pode ser visualizado pelo 

esquema apresentado na Figura 10. 

 

 

Figura 10–Escala de dificuldade das reações de HDT.Fonte:[27] 

 

Essa maior dificuldadese deve ao fato de que, ligações C-N são mais fortes do que as 

C-S, portantoem compostos heteroaromáticos, para realizar a quebra da ligação entre o 

carbono e o heteróatomo (reação de hidrogenólise), os compostos nitrogenados precisam ser 

primeiro hidrogenados, para então haver a quebra da ligação C-N, liberando o hidrocarboneto 

correspondente e amônia; diferentemente da reação de HDS, onde é possível a quebra direta 

do C-S[22, 28]. 

A sequência dessas etapas é exemplificada para a reação de HDN da quinolina (Figura 

11), que já foi estudada por muitos autorespor ser uma molécula simples, reativa e inibidora, 
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A rota preferencial seria aquela em que há menos etapas de hidrogenação, consumindo 

dessa forma, menos hidrogênio. Contudo, para as aplicações do objeto do presente trabalho, 

as reações de HDN seguiriam a rota 2, que é a observada para oscortes mais pesados de 

petróleo, quando utilizando os catalisadores/suporte comuns a HDN, isto é, Ni-Mo e Co-Mo 

na forma sulfetada, suportados em alumina. 

Alem da pressão, o controle da temperatura também é muito importante para o 

objetivo final. Do equilíbro termodinâmico, a formação de DHQ é proporcionada por pressão 

de hidrogênio elevada e baixa temperatura. Por outro lado, observa-se que ao formar o 

1,2,3,4-THQ e o 5,6,7,8-THQ, as condições de pressão de hidrogênio podem ser mantidas 

constantes, devido às saturações parciais desses compostos. No entanto, deve-se evitar o 

aumento da temperatura a ponto de favorecer a formação da quinolina. Logo, para esses 

compostos, a temperatura é primordial para o efeito da pressão sobre os mesmos [22]. 

Devido ao caráter básico dos compostos nitrogenados, a HDN é realizada nos sítios 

ácidos dos catalisadores. Entretanto não se sabe quais etapas,de fato, são concretizadas nestes. 

Diversos autores propõem hipóteses a respeito do acima, e sobre a classificação ácida destes 

sítios: os sítios ácidos seriam estes ácidos fracos e intermediários de Brönsted ou Lewis; o 

aumento da atividade de HDN está relacionadoaos sítios ácidos fortes de Brönsted; e por 

último, para ocorrência da hidrogenação, sítios de Brönsted estariam envolvidos, enquanto 

para a reação de hidrogenólise seriam os de Lewis [28, 30, 31, 32 ].  

 Esse mecanismo (Fig 11) foi um estudo chave para uma avaliação mais aprofundada 

sobre a atividade catalítica da quinolina.Foram realizados ensaios com catalisadores já 

conhecidos para a HDN, a fim de compreender e determinar a seletividade para as etapas de 

reações, em função do grau de acidez. Para isso, foi utilizado como base as moléculas 

sondapresentes nesse mecanismo, 1,2,3,4-THQ, DHQ, OPA, e a PCHA sendo substituída pela 

MCHA (metilciclohexilamina), e catalisadores pré-sulfetados a 400ºC (temperatura a qual foi 

conduzida a reação) por 2h, com 3% de H2S de uma mistura de H2S/H2, e impregnados com 

sais de Ni e Mo a teores de 3 e 10% sob as formas de NiO e MoO, obtendo-se desta forma os 

catalisadoresNiMo/Al2O3,Ni/Al2O3, Ni/SiO2-Al2O3, SiO2-Al2O3 e Al2O3 [22].  

 Os catalisadores foram avaliados pela técnica de Dessorção à Temperatura 

Programada (TPD) de amônia (NH3), que mostraram que o grau de acidez do catalisador 

depende do tipo de suporte utilizado e não da quantidade de metal, conforme representado na 

Figura 12.  
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Figura 12–Resultados dos ensaios de TPD de amônia.Fonte: [22] 

 

 Ao obter os dados relativos a acidez dos catalisadores, foram então efetuados uma 

série de estudos utilizando um catalisador determinado euma molécula sonda em particular, 

para cada estudo. Ao reagir os intermediários 1,2,3,4-THQ e DHQ com os catalisadores 

listados acima, verificou-se que somente nos casos em que os catalisadores NiMo/Al2O3 e 

Ni/SiO2-Al2O3 foram utilizados, houve a formação dos produtos de HDN, isto é, PCH e PBz. 

Ao comparar os resultados dosestudos envolvendo o catalisador de Ni/Al2O3 e o de Ni/SiO2-

Al2O3, foi constatada ausência de hidrocarbonetos para o primeiro caso, e presença dos 

mesmos ao utilizar o mesmo metal sendo suportado com SiO2-Al2O3. Como o Ni/SiO2-

Al2O3é mais ácido do que Ni/Al2O3, essa comparação permite indicar que os sítios ácidos 

estão relacionados à etapa de formação dos produtos de HDN. 

 Ao reagir o MCHA com os suportes SiO2-Al2O3 e Al2O3, houve produção de 

hidrocarbonetos insaturados, principalmente de metilciclohexeno, enquanto ao reagir o 

MCHA com os catalisadoresNiMo/Al2O3 e Ni/SiO2-Al2O3, foram fornecidos compostos 

hidrogenados e desidrogenados como produtos, destacando-se a presença de 
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aproximadamente 70% de metilciclohexano e 15% de tolueno. A formação desses dois 

produtos mostra indícios de etapas de hidrogenação e hidrogenólise, respectivamente. Logo, 

os catalisadores teriam as funções de hidrogenar, desidrogenar e ser responsáveis pela 

hidrogenólise, enquanto os suportes, apenas teriam a função de realizar a quebra da ligação C-

N [22]. 

 

2.3.3 –  Catalisadores 

 

 Juntamente com as condições operacionais e o tipo de carga a ser tratada, os 

catalisadores desempenham um papel importante para a reação de hidrodesnitrogenação 

ocorrer. Os mesmos se diferem daqueles utilizados para a HDS, uma vez que a HDN por ser 

de mais difícil realização, conforme visto na Figura 10, necessita de catalisadores mais ativos.  

 O sistema catalítico é constituído pelo componente ativo, promotor e suporte. Este 

último tem a finalidade de aumentar a superfície de contato dos catalisadores, enquanto o 

promotor a de otimizar e recuperar o catalisador [33].  

 Os suportes encontrados na literatura para a remoção dos compostos de nitrogênio são 

as aluminas, sílica-aluminas, argilas, zeólitas, carvões ativados e sílicas impregnadas com 

metais de transição.   

Por ter diferentes utilidades, a sílica gel amorfa é a mais estudada e por isso, também é 

considerada como fonte de estudos no fracionamento de petróleo. Devido à complexidade da 

mistura do óleo cru, são impregnados aditivos na sílica, a fim de aumentar a seletividade da 

mesma. O uso de íons metálicos (a partir de sais inorgânicos) como aditivos impregnantes, 

tem se mostrado úteis para a separação de compostos orgânicos insaturados. Destaca-se o uso 

de sais de cobre, níquel e tálio. 

Estudos de sílica mesoporosa modificada com lítio foram realizados quanto à remoção 

de compostos nitrogenados e sulfurados após o tratamento de diesel por HDS. Foram 

consideradas as propriedades de área superficial, tamanho de poros e temperatura e foi 

avaliado seus efeitos sobre o equilíbrio de adsorção, cinética e recuperação dos compostos de 

N e S. Na temperatura de 15ºC, é observado uma maior adsorção de compostos nitrogenados 

em suportes de menor tamanho de poro, enquanto a adsorção de compostos sulfurados foi 

considerada não relevante. A 45ºC, houve certa adsorção dos compostos de S, no entanto, tal 

adsorção foi menor quando comparado à adsorção dos compostos de N, cujos compostos 

tiveram quantidades adsorvidas equivalentes à temperatura de 15ºC [18].  
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Comparando esses resultados aos experimentos anteriores de Si-Zr co-gel, e pode-se 

constatar que desempenho é melhorado para as taxas e capacidade de adsorção utilizando-se a 

sílica mesoporosa modificada com lítio, ao invés da mesma modificada com zircônio. Além 

disso, os suportesmodificados com lítio puderam ser facilmente regenerados pelo solvente 

orgânico metilisobutilcetona(MIBK) [34]. 

No geral, os estudos de hidrotratamento, tem como maior objetivo a remoção dos 

compostos sulfurados, entretanto, conforme já demonstrado no item 2.3.1, a remoção de 

compostos nitrogenados também é necessária, por isso, estudos em que a remoção de 

compostos nitrogenados prevalece frente aos compostos sulfurados têm enorme importância 

na indústria. Desta forma, o estudo acima torna-se um conhecimento importante para a 

conversão dos compostos nitrogenados, uma vez que esses tiveram maior afinidade à Si-Li 

em comparação aos compostos sulfurados, devido, provavelmente, ao efeito espacial e à 

competitividade dos compostos. [34]. 

 Nos processos de hidrotratamento, pode-se existir 2 estágios de sistema catalítico, um 

primeiro constituído por catalisador convencional, para remover nitrogênio e enxofre, e um 

segundo constituído por metais nobres, tais como platina e paládio, para aumentar a conversão 

de compostos aromáticos. A composição deste sistema dependerá do objetivo do processo. 

Para catalisadores suportados em alumina, alumina-sílica ou alumina-zeólita, a Tabela 7 

apresenta o material ativo e seu promotor ordenados de acordo com a reação desejada.  

 

Tabela 7– Ordem de adequação da fase ativa X reação desejada. 

Reação Desejada Pares de metais 

Hidrodessulfurização (HDS) CoMo > NiMo > NiW > CoW 

Hidrodesnitrogeação (HDN) NiMo ≈ NiW> CoMo > CoW 

Fonte: Adaptada de [27] 

 

2.4 – Hidrodesoxigenação 

 

2.4.1 – Introdução 

 

O petróleo brasileiro possui valores elevados de teores de contaminantes devido as 

suas longas cadeias de hidrocarbonetos presentes.  
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Compostos oxigenados não ocasionam problemas ambientais, já que durante o 

processo de combustão o oxigênio é convertido em água, o processo de hidrodesoxigenação 

(HDO) faz parte desse processo. Entretanto quando presentes ocasionam problemas como: 

baixo poder calorífico, instabilidade térmica, alta viscosidade, corrosividade, imiscibilidade e 

tendência a polimerizar durante estocagem e transporte [4]. 

O interesse por este processo vem crescendo devido a necessidade de serem 

processadas cargas cada vez mais pesadas, como as novas reservas encontradas no Brasil, que 

apresentam petróleos com maiores teores de oxigênio.  

 

2.4.2 – Estudo do HDO 

 

Os compostos oxigenados presentes no petróleo são de estrutura aromática em sua 

maioria. Compostos alifáticos contendo oxigênio sofrem quebra da ligação C-O durante o 

hidrotratamento, o que não ocorre com os compostos aromáticos, que necessitam de 

condições especiais para que ocorra esta quebra [4]. 

A Figura 13 mostra típicas estruturas de compostos oxigenados presentes nos bio-

combustíveis [35]. 

Na literatura disponível, não há um composto modelo padrão para a reação de HDO. 

Os compostos mais representativos são: fenol, anisol e furanos. 

A HDO de fenóis ocorre via duas rotas paralelas, a rota de hidrogenólise direta e a rota 

de hidrogenação combinada com hidrogenólise. Na primeira ocorre quebra da ligação entre o  

carbono aromático e o oxigênio gerando produtos aromáticos. Enquanto na segunda, ocorre a 

hidrogenação do anel aromático antes de romper a ligação carbono-oxigênio. 

 Como a legislação ambiental exige que haja uma diminuição na concentração de 

aromáticos nos combustíveis, a rota de hidrogenação combinada com hidrólise torna-se mais 

desejada. Isso porque são gerados álcoois que sofrem posteriormente reação de HDO, fazendo 

com que a reação ocorra mais facilmente [36]. 
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Figura 13–Estruturas típicas de compostos oxigenados presentes nos biocombustíveis. 

Fonte: [35] 

 

A Figura14representa o esquema reacional do fenol no qual foram utilizados 

catalisadores à base de Ni-Mo e Co-Mo suportados em alumina e sulfetados em fluxo de 5% 

H2S/H2 a 400ºC por 4 horas [4]. 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   30 

 

 

 

Figura 14–Esquema reacional para HDO do fenol.Fonte: [37] 

 

O ciclohexeno e o ciclohexano foram os únicos produtos obtidos na HDO dos 

compostos intermediários ciclohexanol e ciclohexanona, mostrando que o benzeno obtido 

veio de outra rota reacional. 

Na Figura 15 é possível visualizar o comportamento dos produtos ao longo do tempo 

na presença do catalisador de Ni-Mo/Al2O3 sulfetado a 250°C, sem adição de agentes de 

sulfetação após o pré-tratamento inicial. 

 

Figura 15–Perfis de concentração de (■) fenol, (•) benzeno, (♦) ciclohexano, e (◊) 

ciclohexeno em ausência de H2S à 250ºC e 7,5 MPa de pressão com catalisador de 

NiMo/Al2O3.Fonte: [37] 
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Foram utilizados os catalisadores de Ni-Mo e Co-Mo, sendo possível observar uma 

grande formação de hidrocarbonetos na presença do catalisador de Ni-Mo, e uma grande 

formação de benzeno na presença do segundo catalisador. O fato do níquel possuir maior 

capacidade de hidrogenação quando comparado ao cobalto faz com que esse resultado seja 

obtido. 

 Foi utilizado também o benzeno como carga para o catalisador de Ni-Mo nas mesmas 

condições reacionais resultando numa conversão de 1,5% após 60min de reação.Pode ser 

considerada desprezível a hidrogenação do benzeno nessas condições. Portanto, foi possível 

concluir que os hidrocarbonetos hidrogenados são resultado apenas da hidrogenação seguida 

de hidrogenólise, passando pelos intermediários hidrogenados oxigenados [4]. 

 A HDO do anisol ocorre via duas rotas reacionais mencionadas acima para o fenol. É 

mostrada a rota de hidrogenação combinada com hidrogenólise produzindo hidrocarbonetos 

cíclicos sendo favorecida pelo aumento de temperatura. Entretanto, os autores não conseguem 

estabelecer como a temperatura influencia esta rota. 

 A Figura 16 mostra o esquema simplificado das possíveis rotas de HDO do anisol 

[36]. 

 

Figura 16–Esquema simplificado das possíveis rotas de HDO do anisol.Fonte: [36] 
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A reação de HDO do anisol foi estudada com catalisador comercial CoMo/Al2O3 

sulfetado, com pressão total de 1,5MPa, nas temperaturas de 250°C e 300°C. A sulfetação foi 

feita durante 4h com presença de 5% de H2S/H2 a 400°C.  

 A reação de HDO do anisol foi fortemente influenciada pela temperatura, entretanto 

não houve alteração na seletividade ao longo do tempo reacional. Os autores observaram 

ainda que nos testes com catalisadores sulfetados houve formação de produtos sem oxigênio.  

Visto que os catalisadores a base de Ni-Mo e Co-Mo da HDT são ativos apenas na sua forma 

sulfetada [35],a sulfetação também afeta o desempenho dos catalisadores na reação de HDO. 

Abaixo, a Tabela 8 ilustra a seletividade resultantante na reação de HDO do anisol nas 

temperaturas de 250° e 300°C com e sem sulfetação na presença do catalisador de Co-

Mo/Al2O3. 

 

Tabela 8– Seletividade da reação de HDO do anisol com o catalisador Co-Mo/ Al2O3 com e 
sem sulfetação. 

Produto/Seletividade 

(%) 

Com Sulfetação Sem sulfetação 

250°C 300°C 250°C 

2.2 – xilenol 10.8 3.7 14.4 

o-metilanisol 1.4 0.0 5.4 

o-cresol 24.7 12.2 29.7 

Tolueno 4.0 9.7 0.0 

Cilcohexano/Ciclohexeno 0.0 4.3 0.0 

Benzeno 7.5 22.8 0.0 

Fenol 48.4 40.8 50.0 

Fonte: [36] 

 

Os autores puderam concluir que ou haveria uma desativação à mesma taxa por dois 

sítios catalíticos diferentes ou as duas etapas competem entre si, acontecendo nos mesmos 

sítios. Isto porque a rota combinada (hidrogenação-hidrogenólise) foi menos favorecida do 

que a rota direta de hidrogenólise. Foi possível observar também que, em maiores 

temperaturas há o favorecimento da rota combinada com diminuição da importância da rota 

direta de hidrogenólise. 

Em relação ao demais compostos oxigenados, os furanos precisam de uma maior 

temperatura para sofrerem um maior número de conversões na reação de HDO. Foi feita a 
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comparação das reações de HDO do benzofurano e do fenol. E foi observado uma conversão 

de 60% a 360°C para o fenol. Entretanto, foi necessária uma temperatura em torno de 450°C 

para obter uma conversão de benzofurano similar. 

A Figura17 ilustra o esquema reacional do benzofurano. Catalisadores a base de níquel 

são melhores para essa reação devido a sua ação hidrogenante, uma vez que o esquema 

reacional possui etapas de hidrogenação anteriores a reação de HDO. A hidrogenação do anel 

furânico é a primeira etapa reacional, seguida da conversão em etil, fenol para dessa forma, 

iniciar-se a reação de HDO. 

 

Figura 17–Esquema reacional do benzofurano proposto na literatura.Fonte: [38] 

 

Foi possível observar que baixas pressões e altas temperaturas reacionais favorecem a 

formação do etil ciclohexano. Produtos como, tolueno, benzeno e etil fenol também foram 

encontrados.AFigura 18mostra a distribuição de produtos semelhantes. [38] 
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Figura 18–Distribuição de produtos de HDO do benzofurano.Fonte:[38] 

 

Outra reação de HDO estudada foi o dibenzofurano, composto oxigenado presente nas 

frações mais pesadas do petróleo. A Figura19 mostra um dos esquemas reacionais [39]. 

 

 

Figura 19–Esquema reacional da Hidrodeoxigenação do dibenzofurano.Fonte:[39] 

 

 Foi utilizado o catalisador de NiMo/Al2O3 pré-sulfetado, nas temperaturas reacionais 

de 350°C e 390°C e pressão de 7 MPa. O esquema reacional mostra que é possível ocorrer a 
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rota de hidrogenólise combinada a hidrogenação, ou apenas a hidrogenólise. O 

ciclohexilbenzeno foi o principal produto encontrado. 

 

2.4.3 – Catalisadores empregados na HDO 

 

2.4.3.1 – Catalisadores a base de Ni-Mo suportados em alumina 

 

 Para compreender a função do Ni e Mo na reação de HDO é necessário analisar 

separadamente os efeitos do Ni e Mo, visto que o catalisador de NiMo/ Al2O3 é o mais usado 

para a reação de HDO.  

 A simetria local do Mo não possui tanta influência quantodistância entre os “clusters” 

assim como seu tamanho. Eles puderam constatar que o aumento do tamanho do “cluster” de 

Mo em catalisadores suportados influenciava diretamente no alargamento e deslocamento das 

bandas para locais com um comprimento de onda maior. Entretanto, o aumento da dispersão 

de Mo ocasionou um afinamento e deslocamento das bandas para locais com um 

comprimento de onda menor. 

 É possível também estabelecer que tipo de espécie de Mo é predominante na 

superfície do catalisador através da determinação da energia de borda. [4] Seria possível 

determinar o grau de agregação dos “clusters” de Mo (N
Mo

), correlacionando a energia de 

borda de compostos padrões de Mo. 

 Foi verificado uma banda larga não muito intensa devido aos cristais de MoO3 na 

mistura de Al2O3 e MoO3 , por volta de 350nm com F(R) máximo de 0,05. Após o tratamento 

térmico, o aspectro da mistura mostrou uma banda mais intensa (F(R) = 8) e estreita 

localizada em menores comprimentos de onda (230nm) comparado ao espectro anterior.  

Foram utilizadas medidas de UV-visível para definir as estruturas dos catalisadores. Os 

autores analisaram catalisadores à base de Ni-Mo com 16% de MoO3 e 3,5% de NiO 

sulfetados com CS2 a 300ºC por 4 horas, e catalisadores à base de Mo suportados em uma 

alumina de elevada área superficial (280m2/g) com conteúdo de MoO3 variando de 1 a 24%. 

A Figura 20 mostra os espectros obtidos no estudo.  
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Figura 20–Espectro de UV-visivel dos catalisadores a base de Mo variando o teor de 1 a 24% 

e do catalisador NiMo suportados em alumina.Fonte:[40] 

 

Segundo os autores, para catalisadores com maior teor de Mo espécies com menores 

valências são encontradas na superfície do suporte. Em catalisadores com menores teores de 

Mo, a espécio Mo+6 é predominante. Cristais de MoO3 formados na superfície do catalisador 

pelo aumento da concentração de Mo podem ser detectados pela análise de DRX [41]. Nesse 

sentido, é possível evidenciar a ocorrência do espalhamento do MoO3 na superfície da 

alumina através do estreitamento da banda, o incremento de sua intensidade e a localização 

em comprimentos de onda menores (200~300nm), o que resulta em espécies diversas do 

Mo+6[ 4, 42, 43]. 

Catalisadores de Ni/Al2O3 com 56% em massa de Ni foram estudados e foram 

analisados seus perfis de DRS comparando com os de NiO, Ni(OH)2 e NiAlO4 obtendo os 

resultados ilustrados na Figura 21. 
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Figura 21–Espectro de DRS do catalisador Ni/Al
2
O

3 
preparado por (a) impregnação seca; (b) 

por co-precipitação (c) após calcinação; (d) mistura mecânica de Ni(NO
3
)
2
;e Al

2
O

3
; (e) NiO; 

(f) NiAlO
4 

e (g) Ni(OH)
2
.Fonte:[43] 

  

O catalisador preparado por impregnação seca apresentou um pico referente ao NiO 

mássico por volta de 420nm, concluindo que provavelmente, devido ao alto teor do sal, parte 

do Ni pode ter sido precipitada após a secagem.  O Ni(OH)2 (letra g) teve o maior pico em 

torno de 400nm, enquanto o NiAl2O4 apresenta um duble-te em 580 e 630nm. Os espectros 

foram comparados com dados de TG e foi possível concluir que após a calcinação nos 

catalisadores de Ni/Al2O3 há formação de NiO e NiAl2O4. 

 

2.4.3.2 – Catalisadores a base de Ni-Mo suportados em zircônia 

 

 Devido a sua alta estabilidade térmica, alta acidez e área específica a zircônia teve 

destaque entre os pesquisadores para a modificação do suporte afim de encontrar catalisadores 

de HDT mais ativos e seletivos. 

 Foi analisada a influência do teor de Mo na estrutura do catalisador Mo/ZrO2através 

de medidas de DRX, TPR e infravermelho por [M13]. Vários catalisadores foram preparados 

com teor de Mo entre 2% e 10%, calcinados em fluxo de ar à 450°C por 6horas e após foram 

sulfetados a 400°C durante 2 horas com uma mistura de CS2/H2. 
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 Zircônia comercial foi utilizada com área específica de 43m2/g, e seu resultado por 

DRX apresentou uma estrutura cristalina com as formas tetragonal e monoclínica. Entretanto, 

não foramobservados pelos autores picos referentes ao MoO3 [4]. 

Foram obeservados na análise do perfil de TPR dos catalisadores com diferentes 

concentrações de Mo, comportamentos variados com uma maior concentração de Mo, como 

apresentado na Figura 22. 

Figura 22–Perfis de TPR de Mo / ZrO
2 

com diferentes quantidades de Mo.Fonte:[44] 

 

Foi obervado apenas um pico de redução conforme a concentração de Mo aumentava. 

Também foi verificado um pico de redução em 726°C referente ao suporte puro, entretanto, 

depois de adicionar Mo não foi mais possível observá-lo. O que indica que mesmo para o teor 

de 2% de Mo, ele diminui a redutibilidade do suporte puro. 

As espécies tetraédricas são predominantes àbaixas concentrações de Mo, que 

possuem maior interação com o suporte. [44] 

Ao aumentar a concentração de Mo surgem espécies octaédricas, que são mais 

redutíveis quando comparadas as tetraédricas. Não foi possível a diferenciação entre essas 

duas espécies, os autores atribuíram os picos de menor temperatura às espécies octaédricas e 

os de maior às tetraédricas. 
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Foi observado também a ocorrência de moléculas cristalinas de MoO3, para 

concentrações acima de 8%. Embora, os autores não tenham encontrado nos resultados de 

DRX estas espécies. 

Foi possivel confirmar neste trabalho a presença de espécies tetraédricas e octaédricas 

através da avaliação de espectros de infravermelho dos catalisadores utilizando concentrações 

de Mo variadas.  

Foi avaliado o perfil TPR de três catalisadores de NiO/ZrO2 com 14% de Ni 

modificando o modo de calcinação e o pH. Foi observado dois picos de redução como pode 

ser visualizado na Figura23. 

Figura 23–Perfil de TPR do catalisador 14% Ni/ZrO
2 

com o suporte preparado por diferentes 

métodos.Fonte:[45] 

 

Em temperaturas mais baixas, os autores analisaram um pico mais largo comparado 

aos picos em temperauras maiores. Isto indica a predominância de espécies com interações 

mais fracas com o suporte. Porém, não é explicado o porquê desta diferença.  

A Figura 24 ilustra a fase amorfa para a zircônia em temperaturas inferiores.Segundo 

os autores, quanto maior a área superficial da zircônia mais propensa ela será a mostrar-se de 

forma amorfa.  
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Figura 24–Difratogramas de Raios X para a ZrO
2 

calcinada em diferentes 

temperaturas.Fonte:[46] 

 

2.4.3.3 Catalisadores sulfetados 

 

 Foi explicado a sinergia entre os dois principais elementos da fase ativa de um 

catalisador através do modelo da sinergia de contato nos catalisadores sulfetados. 

Segundo essa teoria, o contato entre duas fases diferentes presentes no catalisador, 

Co9S8e MoS2, ocasiona um derramamento de hidrogênio do Co9S8 para o MoS2, o que resulta 

no aumento das atividades intrínsecas do último [47]. 

Dois tipos de espécies ativadas podem ser criadas dependendo do estado de redução 

do cátion Mo. Se houver remoção dos átomos de enxofre, um sítio de coordenação insaturado 

triplo (CUS) é originado e é o centro ativo da hidrogenação, que sofrendo a influência de uma 

redução mais rigorosa, um grupo MoSH avizinhando um centro CUS é formado sendo um 

possível responsável pelas reações de HDT. [4] 
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Figura 25–Representação esquemática do modelo da sinergia de contato.Fonte: [4] 

 

Foi sugerido duas fases com interações e atividades diversas ao suporte, tipo I e II, para o Co-

Mo-S. A temperatura de sulfetação é responsável pela formação dessas fases. A fase mais 

ativa do tipo 1 possui uma monocamada de MoS2 mais desconcentrada. Já a fase tipo 2, 

possui um maior grau de empilhamento e consequentemente, uma menor dispersão.  

O modelo de “rim-edge” foi sugerido para os catalisadores de MoS2, que se 

configuram pilhas de 4 a 5 camadas.  Esse modelo, propõe que os planos em contato com os 

reagentes possuem reatividades diferentes como ilustrado na Figura 26 a seguir. 

 

Figura 26–Representação esquemática do modelo Rim-Edge.Fonte: [4]. 

 

Segundo os autores, a largura da pilha de MoS2 tem influência direta a seletividade 

pela alteração da razão de sítios “rim” (ativos na hidrogenação e ruptura das ligações C-S) e 

sítios “edge” (ativos somente na ruptura das ligações C-S). Entretanto, os planos de borda são 

reativos e os basais são inertes.  Embora não se saiba ao certo a aplicação do modelo “rim-

edge” aos catalisadores de MoS2, alguns autores tem exposto que os átomos de Co na posição 
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de “edge” (nas bordas do MoS2) são mais ativos. Isto porque eles aumentam, em locais 

próximos dos átomos de Co, a disponibilidade de enxofre. Entretanto, as análises realizadas 

até hoje fornecem evidências indiretas da localização do Co nas estruturas Co-Mo-S tornando 

a origem do efeito promotor do Co um assunto muito discutido. 

O MoS2 está presente como uma monocamada de S-Mo-S, e nas bordas de sua 

nanoestrutura estariam situados os átomos de Co. Portanto, como ilustra a Figura 27 abaixo, o 

Co estaria presente em três fases do catalisador. [48] 

 

 

Figura 27–Ilustração das fases no catalisador Co-Mo sulfetado.Fonte: [M17 = 48]. 

 

A fase Co-Mo-S quando comparada à razão Co/Mo é não estequiométrica.  Estudos 

têm mostrado que o Ni forma a fase ativa nas reações de hidrotratamento ( Ni-Mo-S), isto por 

que o metal possui comportamento muito similar ao Co [48]. 
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Capítulo 3 – ESTUDOS DE CASO 

 

3.1 – HDS 

 

Influência do agente de sulfetação e pressão sobre a estrutura e o desempenho dos 
catalisadores de hidrodessulfurizaçãoCoMo/Al2O3 

L. van Haandel, G.M. Bremmer, E.J.M. Hensen, Th. Weber  

Journal of Catalysis 342 (2016) 27-39 

3.1.1 – Introdução 
 

Visando a diminuição do teor de enxofre nas frações do petróleo, conforme as 

legislações ambientais, do ponto de vista econômico, a solução mais atraente seria o 

desenvolvimento de catalisadores mais ativos na hidrodessulfurização (HDS). 

Como já mencionado, os catalisadores mais utilizados no processo de HDS são 

compostos de MoS suportados em gama-alumina promovidas com cobalto ou niquel. Os 

promotores ocupam as bordas do sulfeto de molibdênio, conforme o modelo chamado 

CoMoS,onde os sítios promovidos são considerados sítios ativos em reações de HDS. Nessa 

estrutura, as nanopartículas de cobalto preferem a coordenação tetraédrica com o átomo de 

enxofre na borda.  

 Catalisadores de HDS são obtidos normalmente pela sulfetação de um precursor do 

catalisador na forma de óxido. Para a preparação desse precursor, ocorre a impregnação de 

uma solução de sais do metal, adequado ao volume do poro da gama-alumina. Durante a 

sulfetação, o óxido é convertido sulfeto pela injeção de uma alimentação aquecida rica em 

enxofre e na presença de hidrogênio. A sulfetação foi estudada extensivamente com 

catalisadores suportados, ou sem suporte, sob reações em condições simplificadas, ou seja, a 

razão H2/H2S à pressão atmosferica e a tempreratura até 400ºC.  

A sulfetação do óxido de molibdênio se inicia a partir de uma troca de ligante do 

oxigênio-enxofre, seguida de processos redox intramoleculares. Essas reações redox 

envolvem a oxidação do enxofre e redução de molibdênio.O principal papel do suporte de 

alumina é manter alta dispersão do tamanho nanometro do  MoS. No entanto, a conversão 

total à MoS2  pode ser prevenida pela presença de Mo-O-Al, que são ligações dificeis de 

sulfetar (chamadas fases do tipo I). A interação metal-suporte pode ser minimizada por meio 
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dequelantes aditivos na etapa de impregnação, por meio de suportes alternativos (por 

exemplo, carbono ou sílica) ou a sulfetação pode ser realizada a altas temperaturas.  

No entanto, as estruturas do tipo II, são totalmente sufetadas e têm uma 

intrinsecamente maior atividade. Adicionalmente, possuem menor interação com o suporte e, 

como consequência, tendem a ocorrer como MoS de forma empilhadana superfície do 

suporte. Esse empilhamento pode ser importante para a atividade e seletividade dos 

catalisadores de HDS, por exemplo, a adsorção de compostos organossulfurados, como o 

DBT, pode ser favorecida estericamente se houver o empilhamento de partículas. 

Atualmente, os catalisadores industriais utilizados para a produção de diesel com teor 

ultra baixode enxofre são consideradas estruturas de tipo II e podem ser compostos de 

nanopartícula de MoS2  na monocamada na superfície da alumina. Os catalisadores usados na 

industria são mais complexos que os modelos típicos de catalisadores e podem ser ativados 

pela matéria-prima que é o óleo rico em enxofre e gás hidrogênio, à pressão elevada (20 a 80 

bar), conhecido como ativação em fase líquida, ou através dos gases  H2 /H2 S à pressão 

atmosférica conhecido como ativação em fase gasosa.  A maioria dos pesquisadores 

concordam que a fase de ativação gasosa, à pressão elevada de 10 bar, melhora a sulfetação 

de molibdênio e promoção de cobalto, aumentando assim a atividade catalitica.  

Em relação aos catalisadores de HDS comerciais, a ativação em fase líquida na 

sulfetação, em um reator de refinaria, resulta na diminuição de empilhamento de MoS em 

relação à ativação em fase gasosa, realizada a pressão na atmosférica, do precursor mesmo 

catalisador. Isso indica que o empilhamento pode, portanto, não só estar relacionado à 

interação metal-suporte, mas também ao método de ativação. 

 

3.1.2 – Objetivo 
 

O objetivo desse estudo é investigar a formação e a estrutura final da fase ativa de 

vários catalisadores de CoMo/Al2O3 preparados com ácido fosfórico (PA) e/ou ácido cítrico 

(CA) como aditivos. Os catalisadores sofreram sulfetação em fase gasosa por H2/H2S 10% v/v 

em pressão de 1 ou 20 bar (G1 ou G20) ou na fase líquida por um modelo de alimentação de 

diesel, composto de Dimetil disulfeto (DMDS) em 5% / n-hexadecano e 20 bar H2 (L20). O 

progresso da reação de sulfetação e a estrutura dos catalisadores foram caracterizados por 

XPS, EXAFS e TEM. O desempenho catalítico foi determinado no HDS de tiofeno à pressão 
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atmosférica, na fase liquida do HDS do DBT, a 20 bar de pressão, e do HDS de gás-óleo à 

pressão de 40 bar. 

 

3.1.3 – Experimento 
 

3.1.3.1 – Preparação dos catalisadores 
 

Um conjunto de catalisadores de CoMo/Al2 O3 em H3PO4 e/ou ácido cítrico (CA), usados 

como aditivos foi preparado de forma convencional por impregnação de volume dos poros de 

75-125 micrômetrosde -Al2O3,triturada com uma solução aquosa do respectivo sais do metal. 

As caracteristicas da - Al2O3 são: 

 Área de superfície de amostra 300 m2/g 

 Volume dos poros 0,81 cm3/g 

 Diâmetro médio dos poros de 8,5 nm 

 

Os precursores secos foram calcinados a 450°C por 2 h. Precursores com CA não 

foram calcinados para preservar a molécula orgânica. A composição final dos catalisadores 

foi de 14,5% p/p de molibdênio (após calcinação), uma razão molar de P/Mo de 0,45, uma 

razão molar de Co/Mo de 0,4 e uma relação molar de CA/Mo de 1,2. As proporções foram 

escolhidas a fim de obter catalisadores com desempenho ideal e uma composição comparável 

aos comerciais. 

 

3.1.3.2 – Ativação do catalisador 
 

Os catalisadores foram ativados em fase gasosa ou em fase líquida em diversas 

condições (Tabela 9), em um reator de aço inoxidável com dimensões de 6 mm de diâmetro e 

4 mm de diâmetro interno. A temperatura final de sulfetação foi 350ºC. Para ativação em fase 

gasosa, 200 mg do precursor do catalisador foi aquecido em 1 ou 20 bar e a razão H2/H2S era 

de 10% v/v a uma taxa de fluxo de 50 mL/min. Para ativação em fase líquida, o precursor do 

catalisador foi pré-imerso, em temperatura ambiente, à uma alimentação de diesel formada 

por de n-hexadecano com 5,3% DMDS (0,2 mL/min) na presença de 20 bar de H2 (40 

mL/min). A concentração de enxofre em fase gasosa foi comparável durante a ativação do 

gasoso e líquido-fase, assumindo a conversão completa de DMDS para H2S e metano. Após o 
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catalisador ser totalmente imerso, a temperatura foi elevada a uma taxa de 6 ºC/min (2 °C/min 

para os precursores preparados com CA) e mantidos na temperatura final por 2 h.  

Para a caracterização, amostras foram resfriadas à temperatura ambientee lavadas com 

o N2,logo depois da ativação. As amostras da sulfetação da fase líquida foram lavadas com n-

pentano e posteriormente secas durante a noite a 50°C. Um experimento de controle com uma 

amostra sulfetada por fase gasosa lavada com n-pentano confirmou que oprocedimento de 

lavagem e secagem não afetou a sulfetação do catalisador. Os catalisadores foram 

descarregados do reator e armazenados sob condições inertes para a caracterização (< 5 ppm 

O2, < 10 ppm H2O). 

 

Tabela 9– Metodos de ativação do catalisador 

Método de Ativação Fase-Gás Fase-líquida 

Pressão (bar) 1, 20 20 

Temperatura (°C) 50, 150, 250 e 350 50, 150, 250 e 350 

Alimentação gasosa H2/ H2S (10%) H2 

Alimentação líquida - DMDS (5%)/n-hexadecane 

Fonte: Adaptado de [49] 

 

3.1.3.3 – Caracterização 
 

A espectroscopia  fotoeletrônica de raios x (XPS) foi realizada em um espectrômetro 

Kratos Axis Ultra, equipado com uma fonte de raios-x monocromática (Al K alfa = 1486,6 

eV) e um detector de linha de atraso. 

Para cada catalisador, o tamanho e empilhamento de pelo menos 300 partículas foram 

medidos a partir de mais de 10 micrografias com o auxilio do software ImageJ.  

O grau médio (N) de empilhamento foi calculado de acordo com a Equação 3: 

 

 (Equação 3) 

 

Onde Ni é o número de empilhamento de uma pilha de MoS2 (ou seja, o número de 

plaquetas de MoS2 na pilha) e ni é a quantidade de plaquetas de MoS individuais contadas por 

um determinado número de empilhamento Ni. 
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3.1.3.4 – Testes de atividade catalítica 
 

A pressão atmosférica, foram realizados testes da atividade do tiofeno em fase gasosa 

em um reator de fluxo de aço inoxidável de single-pass com um diâmetro interno (ID) de 4 

mm. Aproximadamente 50 mg foram pesados de partículas de catalisador de 75-125 

micrometros, diluídas com 200mg SiC (250 micrometros), foram sulfetadas à pressão 

atmosférica em 60 mL/min H 2 /H 2S (10%) a 350 ºC durante 2 h a uma taxa de 6 °C / min. 

Depois disso, a alimentação passou a 4% (v/v) de tiofeno (Sigma-Aldrich) diluído em H2 a 

uma taxa de 100 mL/min. A reação foi executada em 400 ºC para 13h e depois a temperatura 

diminuiu a 350 ºC e atividade foi medida em de estado estacionário com condições 

diferenciais durante um período de 4 h por cromatografia gasosa acoplada com deteção de 

ionização de chama (GC-FID). A taxa de reação (rThio), normalizada por mol de Mo, foi 

calculada de acordo com a seguinte Equação 4: 

 

    (Equação 4) 

 

 

Onde F Thio é o fluxo molar de tiofeno [molThio h -1], m cat  é a massa de catalisador [g], 

w Mo a fração de molibdênio [molMo gcat 
-1] e X a conversão. 

A HDS do dibenzotiofeno (DBT) foi realizada em um reator tubular de alta pressão de 

leito fixo em fluxo de gotejamento de alimentação de gás e líquido.A atividade no estado 

estacionário foi determinada após 12 h de reação. A temperatura atingiu 250 ºC e 

posteriormente a 230 ºC para medir a atividade de estado estacionário após 10 h de reação. 

Constantes de velocidade de primeira ordem (kDBT) foram calculados de acordo com a 

Equação 5: 

     

  (Equação 5) 

 

onde WHSV é a velocidade espacial horária de peso [galimentar gcat 
-1 h -1], w DBT é a fração de 

DBT [molDBT galimentar 
-1], w Mo é a fração de molibdenio [molMo gcat 

-1], e X é a conversão. 

O HDS do Gás-óleo foi realizada em um reator de leito fixo tubular de alta pressão 

com um fluxo de gotejamento de alimentação de gás e líquido (40 bar, H2: 300kg NL -1, 

velocidade do liquido de espaço por hora (LHSV): 1,0 h -1). Os catalisadores foram pré-
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tratados com gás-óleo alimentar em 200 ºC por 5h, seguido de aquecimento a 280 ºC por 5h e 

finalmente a 340 ºC por 5h. Depois, a temperatura foi aumentada para 350 ºC.  

3.1.4 – Resultados 
 

Quatro precursores do catalisador CoMo /Al2O 3 com conteúdo semelhante de cobalto 

e molibdênio foram preparados por impregnação ao ponto úmido; suas composições estão 

listadas na Tabela 10. Ácido fosfórico e/ou ácido cítrico, que ambos são conhecidos por 

aumentar a atividade HDS, foram usado como aditivos durante a preparação do catalisador. 

Nota-se que as cargas de Mo de precursores de catalisador preparados com CA foram 

menores em comparação com os precursores calcinados devido à presença de CA, que 

decompõe-se durante a ativação do catalisador. Os precursores de catalisador foram ativados 

na fase gasosa ou na fase líquida em várias temperaturas e pressões constantes. A conversão 

dos precursores óxidos para o estado ativo sulfetado foi monitorada por XPS e EXAFS. Os 

catalisadores registrados foram caracterizados por XPS, por TEM e por EXAFS e seu 

desempenho foi avaliado no HDS de tiofeno, Dibenzotiofeno (DBT) e gás-óleo. 

 

Tabela 10– Composição dos catalisadores 

Amostra Co (% em peso) 1 Mo (% em peso) 1 P (% em peso) 1 Co/Mob P/Mob 

CoMo 3.17 13.46 - 0,38 - 

CoMo-PA 3.19 13.75 1,98 0,38 0.45 

CoMo-CA 2.21 9,60 - 0,37 - 

CoMo-PA-CA 2.13 8.77 1.35 0,40 0,48 

Fonte: Adaptado de [49] 
1 Conforme determinado por ICP-AES. 
b Razão molar. 

 

3.1.4.1 – Ativação do Catalisador 
 

3.1.4.1.1 – Ativação de fase gasosa 
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A Figura 28 mostra a ativação de fase gasosa CoMo e CoMo-CA em 20 bar H2/H2S. 

A sulfetação de CoMo ocorreu gradualmente ao longo de uma ampla faixa de temperatura 

com Mo(VI) e Mo(IV) como o principal componentes. A presença do Mo(IV) de 20-35% 

depois da ativação em 50 ºC, podemos concluir que processos sulfetação e redução já podem 

ocorrer em temperatura ambiente. A maioria dos molibdenio no CoMo foi sulfetada em 250 

ºC. A sulfetação de cobalto ocorreu ligeiramente mais rápido do que a sulfetação de 

molibdênio. 

 

Figura 28–Mo3d e Co 2p3/2 XP espectro da ativação da fase gasosa em 20bar H2/H2S de 

CoMo (a) e CoMo-CA (b) antes da ativação (fresh) e sulfetados à várias temperaturas. Os 

dados experimentais são representados por círculos abertos e o ajuste por uma curva preta. Os 

ajustes de Mo3d são compostos por MoIV (vermelho), MoV (verde), MoVI (blue); os ajustes de 

S 2s são mostrados em laranja. Ajustes de Co 2p3/2 são compostos por CoII em CoSx 

(vermelho) e CoOx (azul). O fundo esta ilustrado pela linha cinza.Fonte: [49]. 

 

A ativação do CoMo-CA em 20 bar H2 /H2S avançou a uma taxa de sulfetação maior 

do que a do CoMo. Notavelmente, em 50 ºC a maioria de cobalto e molibdênio já estava 

sulfetada. Os indices de enxofre-metal (S:M) confirma que, após sulfetação em 50 ºC por 2 h 

(S:M = 1,9), os precursores de óxido de metal foram convertidos para os correspondentes 

sulfetos (total conversão para MoS2 e Co9S8 produz S:M = 1,7). Os pares de Mo 3d em 50 e 

150 ºC e a redução da relação S: M com o aumento da temperatura indicam que podem ser 

formadas várias espécies de sulfureto de molibdênio durante o processo de sulfetação. Na 

análise nos espectros XP de S 2p, concluímos que, em 50 ºC, uma fração significativa de 
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enxofre esteve presente como  dissulfeto. À 150 ºC e temperaturas mais elevadas, o enxofre 

era principalmente encontrado como ligante S2-, como na forma de MoS2 . 

Mudanças estruturais durante a ativação do CoMo-CA de CoMo foram investigadas 

por EXAFS na borda K do Mo. A Figura 29 mostra que a sulfetação do CoMo em 20 bar H2 

/H2S ocorreu gradualmente, de acordo com os resultados XPS. 

 

 

Figura 29–Magnitude dos espectros de FT de Mo K EXAFS espectro de CoMo (esquerda) e 

CoMO-Ca (direita) antes da ativação (fresh) e sulfetados à varias temperaturas, conforme 

indicado no gráfico. Os catalisadores foram ativados à 20bar de H2/H2S. Fonte: [49]. 

 

3.1.4.1.2 – Ativação em fase líquida 
 

A fase liquida de amostras CoMo e CoMo-CA de sulfetação a 20 bar de pressão de foi 

plotada na Figura 30.  A fase liquida de sulfetação por DMDS foi substancialmente diferente 

da fase gasosa sulfetação por H2S condições idênticas. Evidentemente, ambos os catalisadores 

permaneceram na forma de oxidos até 150 C. A sulfetação de cobalto e molibdenio foi 

observada em 250 ºC, indicando que a sulfetação teve inicio entre 150 e 250 ºC. No entanto, o 
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grau de sulfetação foi menor do que o mesmo precursor ativado na fase gasosa, a 250 ºC. 

Após a ativação a 350 ºC por 2 h, cobalto e molibdênio foram totalmente sulfetados.  

A Figura 31comparao grau de sulfetação de cobalto e molibdênio para todas as 

amostras submetidas a ativação gasosa à pressão de 20 bar e 1 bar (G1 ou G20, 

respectivamente) com H2S como agente de sulfetante e fase liquida de ativação à pressão de 

20 bar (L20) com DMDS como agente sulfetante. A presença de PA como aditivo não afetou 

a sulfetação notavelmente já que CoMo e CoMo-PA foram sulfetadas em taxas semelhantes. 

Por outro lado, adição de CA afetou substancialmente a taxa de sulfetação. A sulfetação do 

cobalto e molibdenio, a 1 bar H2/H2S, ocorreu em temperatura mais alta em amostras 

preparadas com CA. Estes resultados estão de acordo com com outros estudos sobre o papel 

de agentes quelantes durante sulfetação. 

 No entanto, quando ativado em 20 bar H2/H2S, a sulfetação de cobalto e molibdenio 

progrediu significativamente mais rápido e completou-se, principalmente, em 50ºC. Um efeito 

substancial de pressão na taxa de sulfetação não foi anteriormente relatado por suporte de 

alumina em catalisador CoMo na presença de CA ou outros agentes quelantes. 

 

Figura 30–Mo3d e Co 2p3/2 XP espectro da ativação da fase líquida de CoMo (a) e CoMo-CA 

(b) antes da ativação (fresh) e sulfetados à várias temperaturas. A ativação foi realizada com 

um diesel modelo alimentado com DMDS em 20bar de H2.Os dados experimentais são 

representados por círculos abertos e o ajuste por uma curva preta. Os ajustes de Mo3d são 

compostos por MoIV (vermelho), MoV (verde), MoVI (blue); os ajustes de S 2s são mostrados 

em laranja. Ajustes de Co 2p3/2 são compostos por CoII em CoSx (vermelho) e CoOx (azul). O 

background esta ilustrado pela linha cinza. Fonte: [49]. 
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Contrário à ativação de fase gasosa, todas as amostras foram sulfetadas de maneira 

similar durante a ativação da fase liquida. A sulfetação realizou-se a temperatura mais elevada 

de 250 ºC, que resultou em uma rápida conversão de óxidos de metal para seus respectivos 

sulfetos. Como consequencia, o efeito de aditivos sobre o sulfetação de cobalto e molibdênio 

foi menos aparente durante a fase líquida da sulfetação. 

 

Figura 31–Grau de sulfetação determinado por XPS de Cobalto (direita) e Molibidênio 

(esquerda) a varias temperaturas dos catalisadores ativados na fase gasosa em 1 ou 20 bar 

de H2/H2S (G1, azul, ou G20, vermelho) ou na fase líquida em 20 bar de H2 e DMDS 

dissolvidos em n-hexadecano (L20, verde). As amostras são CoMo (a), CoMo-PA (b), 

CoMo-Ca (c) e Co-Mo-PA-CA (d). Fonte: [49]. 

 

3.1.4.2 – Caracterização da fase ativa 
 

3.1.4.2.1 – Mo K-borda EXAFS 
 

AFigura 32resume osresultados EXAFS dos catalisadoresde Mo K-borda depois da 

ativação da fase liquida e gas. As diferenças estruturais entre as amostras serão discutidas e 

posteriormente a comparação dos resultados dos vários métodos de ativação. 

As diferenças no CNs entre os vários procedimentos de ativação eram pequenas e a 

uma incerteza experimental para cada catalisador de Mo-S CN (ca. ± 8%) e Mo-Mo CN (ca. ± 

15%). Como tal, estes resultados indicam que o grau de sulfetação de molibdênio, 
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principalmente, foi afetado pelo tratamento de calcinação do precursor de catalisador e adição 

de CA. O grau sulfetação entre amostras foram consistentes com os obtidos por análise XPS. 

 

 
Figura 32–Número de coordenação obtido a partir de ajustes de Mo K-edge EXAFS de 

catalisadores ativados a 350°C de G1(azul), G20 (vermelho) ou L20 (verde) . O esboço 

gráfico das contribuições MoS e Mo-Mo ajustadas na estrutura MoS2 é apresentado no topo. 

O Mo-S CN é representado por círculos de laranja e Mo-Mo CN por quadrados azuis. As 

incertezas representadas pelas barras coloridas. Mo-O CNS são omitidos para maior clareza. 

Fonte: [49]. 

 
3.1.4.2.2 – Co K-borda EXAFS 

 

A análise dos espectros EXAFS de Co K-borda foi mais complicada do que a dos 

espectros EXAFS de Mo K-borda por algumas razões,  primeiramente o cobalto pode estar 

presente em mais de uma fase sulfetada (Co9S8 ou CoMoS). O EXAFS como uma ferramenta 

de caracterização em massa representa, então, uma média da composição da amostra. Em 

segundo lugar, a primeira coordenação de Co-S sobrepõe-se parcialmente com a segunda 

coordenação (Co-Co ou Co-Mo) nas estruturas de sulfeto de cobalto esperado. Portanto, um 

número relativamente grande de retrodispersão tem que ser considerado no ajuste. E em 

terceiro lugar, o níquel explorado na amostra limitava o número de onda máximo disponível 
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para análise EXAFS, que restringe o conteúdo da informação expressa pelo número de pontos 

de dados independentes. 

Espectros EXAFS Co K-borda foram analisados por trasnformada de wavelet (WT) 

antes da montagem. WT correlaciona o sinal EXAFS, v (k), o FT e serve como uma 

ferramenta qualitativa para identificar contribuições espectrais (por exemplo, mais pesado 

retrodifusão para átomos no maior numero de ondas).  

 

Figura 33–Magnitude dos espectros EXAFS (esquerda) e XANES (direita) de FT Co K-

borda de catalisadores sulfetados a 350°C. Os dados são representados por círculos abertos e 

ajustes por curvas vermelhas. Os espectros são de CoMo (G20) (b), CoMo-CA (G20) (c), 

CoMo-PA-CA (G20) (d) e Co9S8 (e). A inserção mostra uma ampliação da região pré-borda 

(7905 – 7915 eV).Fonte: [49]. 

 

AFigura34mostra o WT de Co9S8 e de CoMo-CA (G20). A  Figura 33mostra os 

espectros EXAFS e XANES dos quatro catalisadores ativado em 20 bar H2/H2S e de Co9S8. 

A função de pseudo distribuição radial  (RDF) do CoMo exibe óbvias semelhanças com a do 

Co9S8. Além disso, o NC do Co-Co CN confirmou que uma fração de de cobalto estava 

presente como nanopartículas com uma estrutura semelhante à Co9S8. Estas tendências 

apontam para a promoção de cobalto melhorada em CoMo-PA e uma diminuição da 

quantidade de cobalto presente como Co9S8-como partículas. O NC do Co-Mo foi mais alta 

no CoMo-CA e CoMo-PA-CA, indicando que os catalisadores preparados com CA tinha o 

mais alto grau de promoção por cobalto. Em geral, ativação de fase gasosa, a pressão de 20 

bar aumentou o NC do Co-S ligeiramente em relação à ativação à pressão atmosférica. O NC 
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do Co-Mo não alterou significativamente entre as várias formas de ativação. Como tal, 

podemos concluir que o grau de promoção foi principalmente afetado pelos aditivos presentes 

no precursor de catalisador, em vez do método de ativação. 

 

Figura 34–Transformação Wavelet (WTs) de Co9S8 (esquerda) e CoMo-Ca ativado por G20 

(direita) à 350°C. WTs são realizadas em espectro k3 – peso.Fonte: [49]. 

 

 

3.1.4.2.3 – Tamanho de partícula e empilhamento 
 

A Figura35 mostra imagens representativas de CA-CoMo depois da fase de ativação 

de gás e liquido. Um ligeiro aumento do tamanho médio da particula de 3,6 nm e grau de 

empilhamento de 2,9 foi observada quando CoMo-CA foi ativado em atmosfera de 20 bar 

H2/H2S. O efeito dos hidrocarbonetos na dispersão foi avaliado alimentando n-hexadecano 

durante a ativação em 20 bar H2/ H2S (L20-H2S). O tamanho médio da partícula é de 3,6 nm, 

o grau de empilhamento de 2,9 eram comparáveis a sulfetação em H2 /H2S na ausência de n-

hexadecano. Assim, n-hexadecano não afetou a estrutura final da fase ativa, consistente com 

os resultados EXAFS. 

A notável diminuição de empilhamento foi observada após a ativação da fase líquida 

de CoMo-CA por DMDS. O empilhamento de distribuição relatado naFigura35mostra que 

63% das MoS2 partículas estavam presentes em camadas individuais  sobre o suporte de 

alumina após a ativação da fase liquida. Em comparação, apenas 15% das partículas estavam 

presentes como camadas individuais após ativação por H2S. O tamanho de partícula médio 

(3,6 nm) e distribuição de tamanho de partícula, no entanto, não sofreram com o agente de 

sulfetação. 

Na Tabela 11estão as dimensões médias das partículas e o grau de empilhamento de 

todasamostras ativadas em 20 bar H2/H2S. O tamanho de partícula médio de todos as 
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amostras era comparável, com uma incerteza experimental (3,5 ± 0,3 nm), apesar de variações 

no grau de sulfetação conforme determinado pela análise EXAFS.  

 

Figura 35–Representantação da micrografias por  HR-TEM  de CoMo-CA após ativação 

pelo G1(a), G20 (b), L20-H2S (c) e (d) L20. A distribuição de tamanho de partícula e a 

distribuição por empilhamento são plotadas à direita de cada imagem.Fonte: [49] 

 

Tabela 11– Tamanho da Particula e empilhamento por TEM 

Amostra Método de ativação Tamanho médio (nm) Grau de empilhamento (-) 

CoMo G20 3,4 ± 0,3 2.0 

CoMo-PA G20 3,5 ± 0.2 2.4 

CoMo-CA G1 3,4 ± 0,3 2.6 

G20 3,6 ± 0,3 2.9 

L20 3,6 ± 0,3 1.6 

L20-H 2 S 3,6 ± 0,3 2.9 

CoMo-PA-CA G20 3,4 ± 0,3 2.8 

Fonte: Adaptado de [49] 
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3.1.4.3. Atividade catalítica 
 

A Fig. 36 mostraa taxa normalizada e constante de velocidade de HDS do tiofenoe 

DBT, respectivamente. O catalisador sem aditivos, CoMo, foi menos ativo no HDS do 

tiofeno. CoMo-PA foi 1,8 vezes mais ativa do que CoMo, e CoMo-PA-CA foi 2,6 vezes mais 

ativo. O catalisador mais ativo foi CoMo-CA, que cresceu em 3,3 vezes a atividade do CoMo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36–Atividade catalítica normalizada de tiofeno em HDS (A) e DBT em HDS (B). 

Atividade HDS de tiofeno foi medida após a ativação do G1 (azul) e atividade DBT foi 

medida após G1, G20 (vermelho) e ativação de L20 (verde). Atividade catalítica foi 

normalizada para CoMo(G1).Fonte: [49] 

 

As tendências de atividade do HDS no DBT foram semelhantes ao HDS do tiofeno 

quando catalisadores foram ativados em 1 bar H 2 /H 2 S. no entanto, as diferenças de relativa 

na atividade eram menores. O catalisador mais ativo em HDS do DBT, CoMo-CA, exibiu 
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cerca de 1,6 vezes a atividade do CoMo. Ativação de fase gasosa em 20 bar H2/H2S 

aumentou a atividade de CoMo e CoMo-PA substancialmente emHDS do DBT. Um ligeiro 

aumento na atividade também foi observado em CoMo-CA e CoMo-PA-CA, embora este 

fosse dentro da incerteza experimental. A ativação da fase liquida de todas as amostras 

resultou em uma atividade catalítica igual ou menor em relação a ativação de fase gasosa à 

mesma pressão. A em atividade catalítica manteve-se constante com diferentes procedimentos 

de ativação, embora a diferença relativa de atividade entre catalisadores diminuiu após a 

ativação, a pressão elevada. 

Como foi considerado na revisão bibliográfica, o DBT pode ser dessulfurizado através 

de duas rotas de reação (Fig. S16): a rota de hidrogenólise (DDS), que produz bifenilo (BP) 

como produto e a rota pre-hidrogenação (HYD) com cyclohexylbenzene como principal 

produto. A seletividade para BP variou entre 76 e 93% , indicando que a maioria de DBT foi 

dessulfurizado através da via DDS.  

A Figura 37 mostraos resultados de HDS do gasóleo, que é um relevanteindicador para 

o desempenho destes catalisadores na refinaria. É evidente que tendências de atividade do 

modelo em HDS de componentes não eram comparáveis às tendências em HDS de gás-óleo. 

Por exemplo, CoMo-PA-CA foi menos ativo do que os outros catalisadores, que não era o 

caso no HDS de tiofeno ou DBT. O catalisador mais ativo emHDS do tiofeno e DBT, CoMo-

CA, também foi o mais ativo no gasóleo após 5 dias no fluxo. No entanto, o catalisador foi 

desativado mais rápido do que os outros catalisadores e foi comparável ao de CoMo em 

atividade, depois de 9 dias no fluxo. CoMo-PA foi altamente ativo depois de 9 dias no fluxo e 

era mais estável do que os outros catalisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37–Atividade do HDS em gasóleo, expresso como o enxofre residual no produto em 

função do tempo. Fonte: [49] 
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3.1.4.4. Discussão 
 

3.1.4.4.1. Efeito da temperatura e pressão na sulfetação 
 

Mudanças químicas do cobalto e molibdênio durante sulfetação foram seguidas por 

XPS e EXAFS. A sulfetação de cobalto e molibdênio em amostras calcinados, CoMo e 

CoMo-PA, ocorreram ao longo de uma ampla faixa de temperatura. A sulfetação do 

molibdenio estava incompleta após a ativação de fase gasosa em 350 ºC, mesmo em elevadas 

pressões H2/H2S 20 bar. A sulfetação ocorreu a um ritmo ligeiramente mais elevado do 

molibdênio do que em relação ao cobalto. Ou seja, cobalto foi sulfetado em uma temperatura 

mais baixa do que a de molibdênio. Interações Co-O foram detectadas no EXAFS de 

catalisadores sulfetados, que aponta que a sulfetação do cobalto foi completa. A taxa de 

sulfetaçãodo cobalto e do molibdênioforam aumentadas quando catalisadores foram ativados 

a 20 bar H2/ H2S, que pode ser atribuído ao aumento potencial químico de enxofre. Por 

conseguinte, o grau de sulfetação de molibdênio foi maior após a ativação, a pressão elevada. 

Os resultados EXAFS não apontam para um aumento significativo na promoção de cobalto 

após a ativação, a pressão elevada.  

A sulfetação gasosa de CoMo-CA e CA-PA-CoMo ocorreu em um intervalo de 

temperatura mais estreito em comparação com catalisadores calcinados. À pressão 

atmosférica, molibdênio foi sulfetado principalmente entre 50 ºC e 150 ºC e a sulfetação foi 

concluída em 250 ºC. A sulfetação de cobalto foi mais lenta nestas condições do que a de 

molibdênio, mas também foi concluída em 250 ºC. No entanto, ativação em 20 bar H2/ H2S 

aumentou a taxa de sulfetação de cobalto e molibdênio substancialmente, o que resultou na 

completa sulfetação a 150 ºC. Além do mais, a sulfetação do cobalto foi mais rápido do que 

sulfetação de molibdênio e a partir disso, podemos concluir que os complexos de citrato na 

superfície de apoio eram menos estáveis a maior pressão H2/H2S. Assim, o efeito do CA 

sobre a taxa de sulfetação do cobalto e molibdênio depende não só a estabilidade térmica, mas 

também da pressão durante a ativação. 

Uma importante consequência da constatação acima é que retardando a sulfetação do 

promotor para temperaturas onde MoS2 já é formado, aparentemente, o não é essencial para a 

formação eficiente de sitios de CoMoS. Alem disso, CoMo-CA ativado em 20 bar H2/ H2S foi 

o catalisador mais ativo emHDS de DBT, apesar de ser sulfetadosubstancialmente em 50 ºC. 

A sulfetação neste exemplo a 150 ºC foi suficiente para obter a 79% de sua atividade final. 



3. ESTUDOS DE CASOS   60 

 

 

 

Isso indica que o sitios promotores já podem ser formados em temperaturas bem abaixo de 

250 ºC,que é a temperatura onde MoS são perceptíveisde acordo com nossos resultados 

EXAFS. Assim, os presentes resultados indicam que sulfetação retardada do promotor pode 

ser um efeito secundário que varia de acordo com as condições de preparação e ativação do 

catalisador, ao invés de um critério de projeto para a preparação de catalisadores altamente 

promovidos. 

 

3.1.4.4.2. Fase gasosa versus fase liquida de ativação 
 

Aativação da fase liquida de um precursor de catalisador com baixa interação metal-

suporte (CoMo-CA) resultou em um grau empilhamento significativamente menor do que a 

ativação da fase gasosa do precursor mesmo catalisador. A partir desses resultados pode-se 

concluir que os catalisadores industriais (tipo II), obtidos de um reator de refinaria, tinham um 

valor mais baixode grau de empilhamento do que o mesmo catalisador ativado em atmosfera 

de 1 bar H 2 /H 2S. Isso é atribuido às mais suaves condições de ativação de um procedimento 

de arranque comercial e a presença de um líquido de alimentação, que podem agir como um 

dissipador de calor para a reação de sulfetação exotérmica.  

Embora esses parâmetros poderiam desempenhar um papel em um processo de 

arranque em escala industrial, é improvável que esta seja a razão para o baixo grau de 

empilhamento que observamos após ativação da fase liquida. Primeiro, a taxa de temperaturae 

a temperatura final de ativação foram mantidos constantes em nosso estudo. Em segundo 

lugar, a formação de pontos quentes devido a reação exotermica é improvável por causa da 

baixa massa do catalisador (200mg). Além disso, os resultados de TEM indicaram que o 

tamanho de partícula e empilhamento de distribuições de CoMo-CA ativado em 20 bar 

H2/H2S não foram afetadas pela presença de n-hexadecano. Isto confirma que a reação 

exotermica não desempenhou um papel em nosso estudo. 

O processo de sulfetação se inicia e ocorre em temperaturas muito diferentes quando 

ativado na fase líquida por DMDS ou em fase gasosa por H 2 S. A sulfetação de cobalto e 

molibdênio apresentou faixa de temperatura entre 150 e 250 ºC, quando os catalisadores 

foram ativados por DMDS e por outro lado, a sulfetação significativa de cobalto e molibdênio 

já foi observado em 50 ºC em H2/H2S. O regime de temperatura substancialmente diferente 

de formação de fase ativa durante a ativação da fase gasosa ou líquida, é decorrente da 

diferença observada no empilhamento, e que isto pode ser atribuído ao agente sulfetante. 
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Sob condições de ativação de catalisador em HDS, o DMDS decompõe-se 

prontamente em metanotiol, que posteriormente gera H2S de acordo com: 

 

 

 

É evidente que DMDS e metanotiol não reagiu com o precursor do catalisador na 

forma de oxido a 150 ºC, porque nenhuma mudança do precursor na forma de oxido pode ser 

observada. Isso nos leva a concluir que a reação de sulfetação começa somente após que o 

H2S é formado pela decomposição de DMDS em 250 ºC. Como tal, podemos excluir que uma 

reação química entre DMDS e o catalisador pode resultar em alterações estruturais na fase 

ativa, tais como formação de carboneto. Assim, sulfetação pode ser atribuída à reação do 

oxidoprecursor de catalisador com H2S em ativaçãoda fase gasosa e da fase líquida. 

Pode-se supor que o sulfetação gradual de molibdenio durante a fase gasosa envolve 

crescimento camada por camada dos MoS2 partículas. A sulfetação da fase liquidaocorre em 

temperatura mais elevadas, o que leva à rápida formação de partículas de MoS2. Como tal, o 

crescimento na forma de camada por camada pode ser cineticamente limitado sob essas 

condições, o que resulta em um menor grau de empilhamento. 

 

3.1.4.4.3. Efeito de aditivos 
 

O efeito da PA na atividade catalítica do HDT tenha sido atribuído a vários fatores. 

Primeiramente, o fosfato é uma base dura que interage fortemente com Al3 + emsitios ácidos 

de Lewis,suportados em alumina, para formar fosfato de alumínio (AlPO4). 

Consequentemente, menos sitios são capazes de interagir com ânions de molibdato e a 

interação de apoioestá enfraquecido. Em segundo lugar, interação promotora no precursor é 

reduzida em PA, o que resulta em um mais eficiente incorporação do promotor para a fase 

ativa. 

Nossos resultados confirmam que a adição de PA aumentou a promoção de MoS 2 por 

cobalto. CoMo-PA foi mais ativa do que CoMo, no entanto, nenhuma evidência forte para 

uma menor interação menor de molibdênio, pela adição de PA, foi encontrada. Os resultados 

XPS e EXAFS não aponta para um grau avançado de sulfetação de molibdênio na presença de 

fósforo, o que seria de esperar em caso de diminuição da interação de com o suporte. Além 

disso, as taxas de sulfetação de cobalto e molibdênio em CoMo e CoMo-PA foram 
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semelhantes. Isso nos leva a concluir que havia ainda substancial interação metal-suporte em 

CoMo-PA. É perceptível que, mesmo se a interação com o apoio de PA foi diminuída durante 

a impregnação, a etapa de calcinação subsequentes teria negado este efeito e interações do 

tipo Mo-O-Al  poderiam ter sido formadas. A presença de fósforo aumentou notavelmente a 

estabilidade e a atividade de CoMo-PA em HDS de gás-óleo. 

A adição de CA durante a impregnação foi realizada para aumentar a atividade 

catalítica substancialmente, embora o catalisador seja desativado rapidamente na reação de 

HDS de gás-óleo. Os outros também têm observado que CA aumenta a atividade HDS e 

atribuiu isso a formação de mais sitios promovidos, uma maior dispersão da fase ativa, ou um 

melhor sulfetação de molibdênio.Os resultados por meio do EXAFS mostram claramente que, 

essa promoção por cobalto,melhorou catalisadores preparados com CA.  

Nós não observaram um aumento na dispersão dos catalisadores preparados com CA. 

Na verdade, um tamanho de partícula ligeiramente maior e maior grau de empilhamento 

foram observadas em amostras preparadas com CA (e sulfetadas em H2/H2S). Esta é uma 

indicação de que o CA reduz a interação metal-suporte. Observou-se também um melhor 

sulfetação de molibdênio, em 20 bar H2/H2S, a maioria de molibdênio já foi sulfetada (e 

reduzido) em 50 ºC. Sulfetação e redução de molibdênio em catalisadores calcinados 

proseguiu em uma taxa muito mais lenta e incompleta, mesmo sob condições severas de 

sulfetação (20 bar H2/H2S, 350 ºC). Assim, podemos concluir que em condições 

industrialmente relevantes (> 10 bar) o principal papel da CA é reduzir as interações metal-

suporte no precursor e melhorar a redutibilidade de molibdênio. 

 

3.1.4.4.4. Estrutura da fase ativa 
 

Os resultados de EXAFS e XPS apontam para sulfetação incompleta de molibdênio 

em catalisadores calcinados. Mesmo após a ativação em 20 bar H2/H2S, cerca de 20% de 

molibdênio permaneceu não sulfetado. CoMo e CoMo-PA, portanto, podem ser classificados 

como catalisadores do tipo I. Por outro lado, catalisadores preparado com CA (CoMo CA e 

CoMo-PA-CA) foram totalmente sulfetados em todos os casos e podem ser classificados 

como catalisadores de tipo II.  

A sulfetação incompleta, do tipo I é comumente atribuida a ligações Mo-O-Al 

localizadas nas bordas de nanoparticulas de MoS2 , que são difíceis de sulfetar. Baseado no 

tamanho médio da partícula de CoMo e CoMo-PA, aproximadamente 1/3 dos átomos de 
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molibdênio estão localizados nos MoS2, como na  Figura 38A.As partículas de MoS2 podem 

ser planas ou orientadas perpendicularmente sobre a superfície da alumina, onde o último 

caso limita o número total de ligações do tipo Mo-O-Al por partícula (Figura 38B). É 

proposto, portanto, que a maioria do molibdênio que não é convertido para MoS2 está presente 

como espécies de oxido ou oxisulfetos, que são difíceis de sulfetar.  

O sítio de catalisador de CoMo, utilizado neste estudo, e a atividade do HDS de 

tiofeno correlacionou-se linearmente com o grau de promoção de cobalto conforme 

determinado por EXAFS. Assim, podemos concluir que, não há nenhuma diferença em 

atividade intrínseca em sitios promovidos dentre os vários catalisadores, incluindo 

catalisadores do tipo I e II. Uma tendência linear entre a atividade do HDS em tiofeno e o 

número de sitios promovidos também tem sido relatada em estudos por espectroscopia de 

infravermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38–Apresentação esquemática do tipo possível eu estruturas. 

(a) vista do de cima para baixo de uma partícula de nm MoS2 3.5 (Mo = azul/cinza; S = 

amarelo) na superfície de Al2O3, onde cinza indica os átomos de Mo exteriores que podem 

ser ligados ao suporte. (b) vista lateral uma partícula de MoS2 coordenada 

perpendicularmente à superfície de Al2O3. (c) possíveis estruturas de óxidos monoméricos e 

oligoméricos ou oxisulfetos ancorada em  Al2O3.Fonte: [49] 
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3.1.4.5 Relações estrutura-desempenho 
 

A Figura 39mostrao tiofeno normalizado e a atividade de HDS em DBTcomo uma 

função do NC do Co-Mo determinado por EXAFS. Atividade HDS de tiofeno exibe uma 

tendência linear em relação ao grau de promoção, que é proporcional aoNC do Co-Mo que 

indica que a atividade intrínseca de HDS de tiofeno em sitios promovidos era 

substancialmente mais elevada do que em sitios despromovidas. Assim, podemos concluir 

que tiofeno HDS é um relevante indicador da quantidade de sitios promovidos em 

catalisadores de HDS de CoMo. 

A atividade do HDS do DBT também foi correlacionada com o NC do Co-Mo em 

Figura 39.A tendência de atividade não se aproxima de um linearidade que encaixam de no 

HDS do tiofeno. Isto implica que promoção por cobalto não foi o único fator que contribuiu 

para a atividade catalítica. A linha não passou através da origem, indicando que sites 

despromovidas também contribuíram para a atividade catalítica. A atividade de CoMo-CA 

ativado por sulfetação em fase liquida ou gasosa foi semelhante, apesar de uma diferença 

substancial no grau de empilhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39–Atividade do tiofeno HDS (A)  e DBT HDS (B)  vs numero de coordenação (CN) 

de CoAMo conforme determinado por EXAFS. Cada ponto representa a atividade catalítica 

eCN CoAMo do catalisador ativado pelo mesmo método.Fonte: [49] 
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Tendências em HDS de gasóleo eram substancialmente diferentes do HDS em tiofeno 

e DBT. Notamos que o protocolo de ativação empregado em HDS gasóleo era diferente 

daquela empregada nas reações de HDS em compostos modelos. Além disso, atividade 

catalítica foi determinado por um longo período de tempo, que é mais representativa para 

aplicações industriais. As caracteristicas de HDS de compostos modelos não está relacionada 

ao HDS do gasóleo. Vários fatores podem contribuir para esta discrepância. Por exemplo, a 

composição do gás-óleo é um tanto complexa, comparada com a de compostos modelos para 

e adsorção competitiva de aromáticos ou inibição por nitrogênio podem ter um efeito 

substancial sobre a atividade global. Deve-se também considerar que a conversão em HDS do 

gás-óleo foi 99% durante um período de 9 dias. Considerando que o HDS do tiofeno foi 

realizado sob condições diferenciais e a atividade estado estacionário  que foi medida dentro 

de 24 h de operação. Todos esses fatores podem colocar um peso diferente em certas 

propriedades do catalisador. As reações de HDS em compostos modelos podem certamente 

ser valiosas na compreensão de aspectos fundamentais de catalisadores de HDS (por exemplo, 

seletividade, promoção e interação com o suporte).  

 

3.1.5– Conclusão 
 

A ativação de um sitio de catalisadores de CoMo/Al2O3preparados com ácido 

fosfórico e ácido cítrico como aditivos foi estudada em 1 ou 20 bar H 2 /H 2S de pressão 

(ativação de fase gasosa), ou em uma mistura de DMDS/n-hexadecano a 20 bar H2(ativação 

de fase liquida). As análises XPS e EXAFS indicaram que a ativação de precursores de 

catalisador, calcinado em H2/H2S, ocorreu gradualmente a partir da temperatura ambiente até 

350 ºC. A ativação realizada em elevada pressão (20 bar) aumentou a taxa de sulfetação e o 

grau de sulfetação do molibdênio, mas não afetou o tamanho de partícula. A adição de CA 

retarda o processo de sulfetação de cobalto e molibdênio realizada a 1 bar H2/H2S, no entanto 

aumenta substancialmente a taxa de sulfetação quando realizada a 20 bar H2/H2S. A taxa de 

aumento da sulfetação nesse caso foi atribuída à reduzida interação do suporte e reforçada a 

redutibilidade de molibdênio. 

A sulfetação na fase líquida foi iniciada pela decomposição de DMDS em H2S (250 

ºC). A fase ativa, obtida pela ativação da fase ativa, era composta predominantemente 

MoS2em camadas individuais, considerando que multicamadas foram formadas após a 
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ativação da fase gasosa, como evidenciado pela TEM. Estes resultados confirmam que as 

condições de ativação desempenham um papel importante na formação de pilhas de MoS2. 

Boa concordância foi observada entre o tiofeno HDS e a extensão da promoção de 

cobalto, conforme determinado por EXAFS. Observamos que não há diferença na atividade 

de sitios promovidos em catalisadores que não eram totalmente sulfetados (tipo I) e 

catalisadores totalmente sulfetados (tipo II). Tendências similares foram obtidas em HDS do 

DBT, embora o grau de promoção não foi o único parâmetro que determinou a atividade 

global. Tendências da atividade catalítica emHDS do gasóleo foram diferentes daqueles 

observados em reações de HDS em compostos modelos. O catalisador preparado com CA, 

que era mais ativo em HDS de compostos modelo, foi inicialmente também o mais ativo no 

gasóleo HDS, mas rapidamente desativado (9 dias em fluxo). O catalisador preparado com PA 

era o melhor mais estável e apresentou melhor performance em HDS de gás-óleo[49]. 
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3.2 – HDN 
 

Catalisadores de hidrotratamento CoMo/Al2O3 de combustível diesel com atividade de 
hidrodesnitrogenação melhorada 

O.V. Klimov, K.A. Nadeina, Yu. V. Vatutina, E.A. Stolyarova, I.G. Danilova, E. Yu 
Gerasimov, I.P. Prosvirin, A.S. Noskov 

Catal. Today (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2017.02.032  [50] 

  

3.2.1 – Introdução 
 
 Os compostos de enxofre e de nitrogênio são considerados os maiores vilões 

resultantes do processo de combustão de diesel. Desta forma, são estabelecidas restritas 

regulamentações ambientais para a utilização não agressiva de tal carga. Como adequação ao 

referenciado acima, o teor de enxofre não pode ser superior a 10 ppm. Já para o nitrogênio, 

não há valor limite para sua presença no combustível, entretanto, existem recomendações que 

este deve estar em concentrações que sejam o quanto menores possíveis. Com isso, o 

aperfeiçoamento do processo de hidrotratamento é voltado para a redução do enxofre, 

deixando a busca pelo aprimoramento da remoção do nitrogênio em segundo plano.  

 Entretanto, nas frações de diesel tanto hidrotratado quanto não hidrotratado estão 

presentes diferentes compostos nitrogenados que inibem a reação de HDS que utilizam ambos 

os catalisadores CoMo/Al2O3 e MoS2, cujos os mesmos são preferidos para o mecanismo de 

dessulfurização direta (DDS). Os combustíveis diesel apresentam compostos nitrogenados 

básicos e não-básicos. Os do primeiro tipo afetam predominantemente os sítios ácidos do 

catalisador, enquanto os não-básicos influenciam no componente sulfeto ativo.  

Para o catalisador de NiMo, por exemplo, a influência de inibição de compostos 

nitrogenados na reação de hidrodessulfurização, e por conseguinte, o aumento da atividade 

catalítica de hidrodesnitrogenação, cresce na seguinte ordem: quinolina < tetrahidroquinolina 

< indol < indolina < amônia. Também foi observada a dependência do teor de enxofre no 

produto de hidrotratamento sobre o teor de nitrogênio da carga de alimentação. 

No estudo da concentração de nitrogênio em fração de diesel de destilação direta 

submetido à hidrotratamento com catalisador CoMoP/γ-Al2O3, foi observado efeito inibidor 

mesmo para quantidades traços de nitrogênio.   

Embora muitas publicações recentemente têm sido voltadas para a remoção de 



3. ESTUDOS DE CASOS   68 

 

 

 

compostos nitrogenados de frações de diesel por extração ou adsorção, a remoção dos 

compostos de S e N de destilados médios em refinarias por todo o mundo, baseia-se somente 

no processo de hidrotratamento catalítico. Assim, de maneira convencional, a HDN e HDS 

ocorre com os catalisadores Co(Ni)Mo(W)/Al2O3. Para tais catalisadores suportados em 

alumina e preparados da mesma forma, a seguinte ordem para a atividade de 

hidrodesnitrogenação catalítica é observada: CoMo < NiMo ≤ NiW; ou seja, catalisadores 

contendo Ni, são preferidos para a reação de hidrodesnitrogenação ocorrer. No entanto, 

devido às reações de HDS e HDN ocorrem simultaneamente, há de se levar em conta que o 

catalisador CoMo alcança o teor de enxofre de 10 ppm, a condições de pressão e temperatura 

muito menores do que se utilizasse os catalisadores NiMo e NiW. De acordo, a pressão não 

excede a 6,0 MPa na maioria das unidades de hidrotratamento de frações de diesel, decorrente 

do uso dos catalisadores Co(Ni)Mo. Para esse arranjo, é possível remover 99% do enxofre e 

50-90% de nitrogênio da alimentação.  

A conversão dos compostos nitrogenados depende do método de preparação do 

catalisador e da presença de agentes modificadores nestes, mantendo-se o mesmo suporte e 

mesmo teor do metal ativo. Recentemente, são preparados catalisadores através da co-

impregnação de soluções de compostos de Co e Mo e agentes quelantes no suporte, e a adição 

de compostos de fósforo e boro como modificadores para o catalisador CoMo/Al2O3. Embora 

sejam frequentes o preparo destes catalisadores, a influência positiva do P nestes, tem sido 

estudada apenas para a HDS ou no caso da HDN, apenas para o catalisador NiMo. O aumento 

de duas vezes da constante de velocidade da HDS é um resultado satisfatório do uso do P e de 

agentes quelantes no catalisador CoMo/Al2O3, em comparação com o uso de tal catalisador 

sem o agente quelante. Esse resultado incentiva o estudo da influência do P no catalisador 

CoMo/Al2O3 também para a HDN.   

3.2.2 – Objetivo 
 
 

Estudar a influência do elemento fósforo (P) no catalisador CoMo/Al2O3 para os 

processos simultâneos de hidrodessulfurização e hidrodesnitrogenação em cargas de 

combustível diesel, bem como o teor ótimo de P para uma maior atividade catalítica.  

3.2.3 – Experimental 
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3.2.3.1 – Preparação do suporte 
 

Para preparar o catalisador, utilizou-se um suporte feito a partir de boemita, essa 

possuindo as seguintes características: 

 

- Área superficial: 292 m2/g; 

- Volume de poros: 1,02 cm3/g; 

- Diâmetro de poros: 140 Å. 

 

Juntamente com a boemita, foi peptizado uma solução de ácido nítrico a uma razão 

HNO3/Al2O3 de 0,03. Esta pasta foi extrudida a P = 3 – 6 MPa e posteriormente, os 

extrudados foram secos por 4h a 120 ºC em fluxo de ar e calcinados a 550 ºC por 4h, obtendo-

se um suporte de forma trilobular com: 

 

- Diâmetro de círculo circunscrito: 1,4mm; 

- Comprimento: 3-9 mm; 

- Área superficial média: 260 m2/g; 

- Volume de poros: 0,7 cm3/g; 

- Diâmetro de poros médio: 105 Å. 

 

3.2.3.2 – Preparação dos catalisadores 
 

 Os catalisadores foram preparados através da impregnação do suporte com a solução 

de complexo bimetálico [CoL]2[Mo4(C6H5O7)2O11]·nH2O, onde L = amônia ou água, por 

meio de técnica de impregnação à vácuo. Após a dissolução dos precursores de Mo e Co, à 

solução impregnada foram adicionadas quantidades variáveis de ácido ortofosfórico e ácido 

bórico.Em todos os casos, foram escolhidas soluções impregnadas de modo a se obter 

catalisadores finais com 12,5 ± 0,2 % em peso de Mo; 3,5 ± 0,1 % em peso de Co e 0-2,5 % 

em peso de P. A lista de catalisadores e suas especificações são mostrados na Tabela 12.  
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Tabela 12– Designação dos catalisadores, suas composições e características texturais. 

Designação 

dos 

catalisadores 

Cat. 0P 
Cat. 

1P 

Cat. 

1P1B 

Cat. 

1,2P 

Cat. 

1,5P 

Cat. 

1,8P 

Cat. 

2,3P 

Cat. 

2,5P 
Suporte 

Teor de 

metais 
12,5 ± 0,2% Mo, 3,5 ± 0,1 % Co 0,00 

Teor de P, % 0,00 1,02 
1,02P; 

1,0B 
1,16 1,52 1,83 2,25 2,50 0,00 

Área 

superficial, 

m2/g 

184 195 190 190 186 185 175 170 260 

Volume de 

poros, cm3/g 
0,50 0,50 0,48 0,47 0,48 0,51 0,46 0,45 0,70 

Diâmetro de 

poros médio, 

Å 

103 100 101 103 103 99 106 107 105 

Fonte: Adaptado de [50] 

 Para avaliação dos catalisadores, os mesmos foram calcinados a 550 ºC em ar e 

analisados por adsorção-dessorção de nitrogênio, espectroscopia de infravermelho e 

espectroscopia de reflectância difusa no UV-VIS. Antes de se definir os teores de Mo, Co, P e 

B, os catalisadores foram calcinados a 500 ºC.  

 Nota-se que os catalisadores com teor de P maior que 2,5% em peso, não puderam ser 

preparados devido à turbidez e à formação de precipitado em altas concentrações do ácido 

fosfórico na solução. 

 

3.2.3.3 – Sulfetação e teste dos catalisadores 
 

Todos os catalisadores foram sulfetados e posteriormente testados em plantas piloto de 

hidrotratamento de combustível diesel de destilação direta. Uma amostra real em grãos 

equivalente a 31 cm3 de catalisadores, foi inserida na zona isotérmica do reator e diluída de 
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maneira uniforme com partículas de carbeto de silício de 0,1 a 0,2 mm em tamanho, em uma 

razão volumétrica de 1:2. Uma solução de dimetil dissulfeto (20g de DMDS por 11 de diesel) 

foi utilizada para realizar a sulfetação em uma carga de diesel de destilação direta contendo 

0,3% de enxofre, sob as seguintes condições: uma pressão de 3,5MPa, uma razão volumétrica 

de hidrogênio/mistura de sulfetação de 300 nl/l e etapas de temperaturas elevadas. Tal regime 

de temperatura compreende as etapas de: secagem em fluxo de hidrogênio (500 h-1) por 2h a 

140ºC; início da alimentação da mistura de sulfetação a 140ºC; aquecimento até 240ºC 

durante 4h; manutenção a 240ºC por 8h; aquecimento até 340ºC durante 4h e manutenção a 

340ºC por 8h; sendo similares às técnicas de sulfetação dos catalisadores de hidrotratamento 

das refinarias atuais. 

Os catalisadores sulfetados, foram testados para o hidrotratamento de combustível 

diesel de destilação direta, na mesma unidade do reator utilizado para a sulfetação, com as 

seguintes características: 0,383% de S, 192 ppm de N; densidade de 0,861 g/cm3; temperatura 

de ebulição de 207-380ºC.  Os parâmetros de processo foram de: P = 3,8MPa, H2/alimentação 

= 544 nm3/m3, LHSV = 2,5 h-1, T = 360; 370 ºC. A cada temperatura, os catalisadores foram 

testados por 24h. Após um período inicial de 6h, tempo necessário para o catalisador alcançar 

o estado estacionário, amostras de líquido foram coletadas a cada 3h.  

Após os testes, os catalisadores foram resfriados até temperatura ambiente em uma 

corrente de hidrogênio e combustível diesel. Os catalisadores foram então passados por uma 

peneira e separados do carbeto de sílica, e lavados com hexano (100 ml de hexano para 1 ml 

de um catalisador). O hexano foi evaporado à temperatura ambiente em uma corrente de ar, e 

os catalisadores então puderam ser avaliados por análise de CHNS, HRTEM e XPS. 

3.2.4 – Resultados 
 

Os dados médios obtidos dos testes dos catalisadores são mostrados na Tabela 13. 

Nota-se que durante os testes, não foi observado redução significativa na atividade catalítica. 

Com base nos dados de processo, isto é, tempo de teste médio de 50h, consumo do 

diesel a 2,5h-1 e um teor de 192 ppm de nitrogênio na alimentação, foi calculado que 0,0207 g 

de nitrogênio passou por 1g de catalisador. De acordo com os dados de nitrogênio depositado 

por 1g de catalisador, obtidos da Tabela 13, conclui-se que do total de nitrogênio passado pelo 

catalisador, apenas 5% foi depositado no mesmo, adicionalmente em conformidade também 

com E. Furimsky e col., 1999 e S.D. Sumbogo e col., 2005, que mostraram um aumento do 

teor de nitrogênio no coque, quando comparado à alimentação. Logo, pela avaliação do 
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catalisador e produto do hidrotratamento, confirma-se uma pequena quantidade de depósito de 

nitrogênio no catalisador, em relação ao nitrogênio que foi convertido pela hidrogenólise. Foi 

notado de forma relevante, que o teor de CHNS não depende do fósforo e do boro. E que o 

coque não é depositado no componente sulfeto ativo, mas sim predominantemente na 

superfície livre do suporte. Isso também independe da presença de fósforo no catalisador. 

 

Tabela 13– Teor de enxofre e nitrogênio no combustível diesel à 370°C e Dados de análise 
do CNHS dos catalisadores após testes catalíticos. 

 

Fonte: Adaptado de [50] 

 
 

3.2.4.1 – Análise elementar e características texturais 
 

 A partir dos dados de análise apresentados na Tabela 12 dos catalisadores preparados 

com a mesma quantidade de Co e Mo, e diferentes quantidades de P, é feita uma comparação 

das características texturais entre estes catalisadores. Observa-se que estes, possuem 

características texturais semelhantes aos catalisadores CoMoP/Al2O3 comerciais. São 

caracterizados por terem áreas específicas e volume de poros menores com o aumento da 

Designação dos 

catalisadores 

Cat OP Cat 1P Cat 

1P1B 

Cat 

1,2P 

Cat 

1,5P 

Cat 

1,8P 

Cat 

2,3P 

Cat 

2,5P 

Teor de enxofre 

residual, ppm 

10.2 9.2 7.8 9.3 9.0 8.2 7.9 6.8 

Teor de Nitrogênio 

residual, ppm 

19.5 18.1 7.6 17.9 17.8 15.6 11.4 10.9 

H no catalisador, % 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.4 

C no catalisador, % 7.8 7.6 7.8 7.9 8.1 8.1 8.2 7.7 

N no catalisador, % 0.12 0.10 0.11 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 

S no catalisador, % 9.0 8.8 9.2 9.1 9.3 9.2 8.7 9.0 
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concentração de fósforo, visto às interações do ácido fosfórico com o suporte. A pouca 

variação dos catalisadores e do suporte quanto ao diâmetro de poros, presume-se, uma boa 

distribuição dos metais na superfície do suporte. O ligeiro aumento no diâmetro médio de 

poros e no ciclo de histerese, poderia ocorrer devido à obstrução de poros estreitos por metais. 

No entanto, o formato do ciclo de histerese mostrado nas isotermas de catalisadores com 

diferentes teores de fósforo da Figura 40, não é confirmado por ser devido à obstrução de 

mesoporos. É importante realçar que essas características texturais não influenciaram para que 

os catalisadores com alto teor de fósforo tivessem uma alta atividade catalítica para 

hidrotratamento, conforme verificado pela Tabela 13.   

 

Figura 40–Exemplos de isotermas de adsorção-desadsorção para suporte, Cat 0P, Cat 1P e 

Cat 2,5. Fonte: [50]. 

 

3.2.4.2 – Atividade catalítica 
 

 As condições do teste, baseado em uma planta industrial pequena da Rússia, resultou 

em uma velocidade espacial horária líquida de 2,5 h-1,que é correspondente ao limite superior 

das condições de hidrotratamento no mundo, para produção de diesel com teor de enxofre 

inferior a 10 ppm. Enquanto a pressão que foi de 3,8 MPa, é correspondente a um limite 

inferior. Essas condições levam ao processo de hidrotratamento depender de temperaturas 

iniciais elevadas, portanto, a primeira etapa de tratamento (após a sulfetação) - etapa de 

estabilização do catalisador - trabalhou com T = 360 ºC, H2/alimentação = 544 nm3/m3 e P e 

LHSV conforme informados. Nestas condições, o catalisador alcançou a atividade do estado 
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estacionário, e após 24h a temperatura foi aumentada até 370 ºC, a qual se pode obter um 

combustível com ≤ 10 ppm de enxofre. Os resultados dos teores de enxofre e de nitrogênio no 

diesel hidrotratado à temperatura de 370 ºC e os dados da análise de CHNS são mostrados na 

Tabela 13. Os dados mostram que todos os catalisadores proporcionaram um grau de 

hidrodessulfurização maior do que 99,7% em 90% de hidrodesnitrogenação, e que a medida 

que se aumenta o teor de fósforo no catalisador, o teor de nitrogênio e enxofre diminuem de 

forma monótona, para os produtos do catalisador CoMoP/Al2SO3. Como destaque, o 

catalisador Cat1P1B representou maior atividade de hidrodesnitrogenação e também maior 

atividade de hidrodessulfurização.  

Como resultado adicional, a razão atômica de 0,464 ± 0,04 para Mo/S, indica uma 

completa sulfetação dos metais suportados.  

 

3.2.4.3 – XPS 
 

 Os dados obtidos a partir da análise de XPS para os catalisadores sulfetados, são 

apresentados na Tabela 14.  

A Figura 41ilustra espectros de decomposição de Mo3d e Co2p para os catalisadores 

de menor e maior concentração de fósforo, e a Figura 42, é o espectro de XPS para P2p.  

Com os dados de XPS, observa-se que a concentração de fósforo em superfície, é um 

pouco maior do que a da análise de elementos. Este resultado indica uma boa distribuição do 

fósforo na superfície do catalisador, de forma dispersa e sem formação de partículas grandes 

de fósforo. Adicionalmente, pela leitura da decomposição de Mo3d e Co2p, é mostrado um 

aumento da fase CoMoS em ambos os espectros, obtendo-se um maior teor pelo MoS2 

calculado a partir do espectro de Mo3d (67 ± 6%) do que pelo Co2p (59 ± 5%), cujos valores 

são bastante próximos aos da literatura. Também foi observado aumento da proporção de Mo 

na composição da fase CoMoS, com o aumento do teor de fósforo no catalisador. Desta 

forma, maiores valores do teor da fase CoMoS foram alcançados com os catalisadores 2,3P, 

2,5P e Cat1P1B. No entanto, isso só foi possível para o caso da decomposição do Mo3d. A 

mesma avaliação para o espectro de decomposição de Co2p não foi possível, pois não houve 

dependência da concentração da fase CoMoS com o teor de fósforo no catalisador.  

 Também se observa, um pico de energia de ligação de 135,9 eV, referente ao Cat 

1P1B, isto é, deslocado em 1 eV do catalisador sem boro. 
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Tabela 14– Dados XPS para catalisadores de sulfetados 

 Cat OP Cat 1P Cat 
1P1B 

Cat 
1,2P 

Cat 
1,5P 

Cat 
1,8P 

Cat 
2,3P 

Cat 
2,5P 

BE, Mo 3d (eV) 229.1 ± 
0.1 

       

Mo+4(%) MoSo2 63.0 64.1 68.6 61.8 60.8 66.1 70.0 72.5 

Mo+5(%) 20.4 14.0 13.9 19.9 22.2 16,9 13.4 12.2 

Mo+6(%) 16.6 21.9 17.5 18.4 16.8 17,1 16.7 15.3 

BE, Co 2p (eV) 778.9 ± 
0.1 

       

CoMoS(%) 63.0 59.1 61.4 60.3 57.7 62.6 56.5 54.0 

Co+2(%) 37.0 40.9 38.6 39.7 42.3 37.4 43.5 46.0 

BE, S 2p (eV) SI 
162.0±0.1 

SII, 
163.1±0.1 

SII/SI 
0.2-
0.3 

     

IMo3d/IAl2p 1.95 1.87 1.41 1.44 1.36 1.42 1.61 1.95 

ICo2p/IAl2p 1.18 1.21 0.95 1.06 0.82 1.18 1.18 1.42 

Mo/S 0.51 0.48 0.51 0.48 0.5 0.49 0.52 0.51 

P,% 0.0 1.3 1.7 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 

 ∆BE, eV 
– 
evidência 
desta 
pesquisa 

  ∆BE, 
eV 

  ∆BE, 
eV 

 

Co2p-Mo3d 549.8 ± 
0.1 

  549.8   550.0  

Co2p-S2p 616.9±0.1   617.1   616.8  

Fonte: Adaptado de [50] 
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Figura 41–Decomposição de espectros de Mo3d e Co2p XPs para dois catalisadores com 

maiores e menores quantidades de P. Fonte: [50]. 

 

Figura 42–XPS-espectros de P 2p. Fonte: [50]. 
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3.2.4.4 – HRTEM 
 

 Os resultados da análise de HRTEM para os catalisadores sulfetados são apresentados 

na Tabela 15. Além disso, a Figura 43, mostra as imagens de HRTEM de 3 catalisadores.  

 

Tabela 15– Dados HRTEM para catalisadores sulfetados. 

 Cat 

OP 

Cat 1P Cat 

1P1B 

Cat 

1.2P 

Cat 

1.5P 

Cat 

1.8P 

Cat 

2.3P 

Cat 

2.5P 

Comprimento 

médio da placa  

2.90 2.56 2.58 2.78 2.63 2.64 2.83 2.68 

Número médio de 

empilhamento 

1.07 1.05 1.07 1.04 1.06 1.03 1.04 1.03 

Número médio de 

camadas por 

1000nm2 

62 75 72 70 60 65 67 55 

Fonte: Adaptado de [50] 

 

 

Figura 43–Imagens de HRTEM para típicos fragmentos do Cat0P; Cat1P1B; Cat 2,5P para 

catalisadores sulfetados. Fonte: [50]. 

 

 As microfotografias mostram apenas partículas γ-Al2O3 e componentes sulfetos ativos 

de morfologia parecida. Os resultados para o comprimento de placa médio, empilhamento 

médio e número de camadas médio, são similares aos encontrados na literatura para a fase 

CoMoS, especialmente para o empilhamento médio, cujo valor é típico da fase CoMoS obtida 
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pela sulfetação da fase líquida dos catalisadores. Para o comprimento da placa, tal valor é um 

pouco menor do que o dos catalisadores comerciais de CoMoP/Al2O3, isso pode ser explicado 

pela influência do ácido cítrico contido na solução impregnada da preparação dos 

catalisadores, do que pela de fósforo e boro. Consequentemente há um aumento no número de 

camadas médios por 1000 nm2. Este valor, na realidade é significantemente maior do que o 

dos catalisadores CoMoP/Al2O3. Isso indica que a superfície do catalisador é praticamente 

totalmente coberta por pequenas partículas do componente sulfeto ativo, enquanto a superfície 

livre do suporte é pequena, garantindo desta forma, uma atividade elevada nas reações de 

hidrotratamento, no caso de composição ótima e estrutura do componente ativo. É importante 

notar que os parâmetros das partículas de sulfeto não dependem do teor de fósforo no 

catalisador.  

 

3.2.4.5 – UV-VIS DRS 
 

 A Figura 44, mostra os espectros de DRS dos catalisadores CoMo e CoAl2O4mássicos.  

 Figura 44–UV-vis DR espectros de catalisadores Cat 0P (a), Cat 1,8 (b), Cat 2,3P (c), 

Cat 1P (d), Cat 1P1B (e) e CoAl2O4 mássico fornecidos por Aldrich e β-CoMoO4.  

Fonte: [50]. 

 

Comprimento de onda (nm) 
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Do espectro acima, demonstra-se que o aumento da concentração de fósforo (ou boro e 

fósforo total), diminui a interação entre o componente ativo e o suporte no catalisador. Isto faz 

com que o teor da fase CoMoS altamente ativa aumente. Os resultados desta análise também 

confirmam a maior atividade catalítica para o Cat1P1B, conforme verificado na Tabela 13.  

 

3.2.4.6 – Espectroscopia de infravermelho 
 

 Os catalisadores foram estudados por espectroscopia de infravermelho, a fim de se 

avaliar as características ácidas dos mesmos, visto que esta propriedade difere na atividade 

catalítica para hidrodesnitrogenação e hidrodessulfurização, uma vez que as características 

morfológicas, texturais e de dispersão foram bastante semelhantes para os compostos sulfeto 

ativo dos catalisadores, quando estes possuem pequenas diferenças de composição e estrutura.  

O espectro de IV (Figura 45) do suporte de alumina e dos catalisadores de Co-Mo 

suportados com a mesma, mostra a região de vibrações de estiramento dos grupos OH.  

 

Figura 45–Espectro IR do suporte de alumina (Al2O3) e Fósforo-Boro modificando o 

catalisador Co-Mo/Al2O3 na região OH: (a) Cat 2,3P, (b) Cat 1,8P, (c) Cat 1P, (d) Cat 1P1B, e 

(e) não-modificado Cat 0P.Fonte: [50]. 
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 De forma bastante visível, diferentes grupos Al-OH são identificados como estando 

presentes na superfície da alumina. Nota-se que o espectro referente ao catalisador sem a 

presença de fósforo, não apresenta bandas de adsorção correspondentes ás ligações de 

hidrogênio dos grupos hidroxila, o que indica a cobertura completa da superfície com o 

precursor do componente ativo. Em referência aos espectros dos catalisadores com alguma 

concentração de fósforo, há 2 bandas aparentes que podem ser correlacionadas aos grupos 

fosfato-OH e grupos mais básicos Al-OH. Entre eles, aparece uma banda somente para o 

catalisador Cat1P1B, o qual pode ser associado aos grupos B-OH.   

A partir deste espectro, pode-se concluir que o catalisador Cat0P deve ser o menos 

ativo, devido à interação dos metais com os grupos OH da superfície do suporte deste 

catalisador. Para os catalisadores com fósforo e boro, essa interação não ocorreu, o que 

possibilita a interação com o heteroátomo presente na alimentação.  

Com o espectro de IV da Figura 46, observa-se adicionalmente que o aumento da 

intensidade da banda 1110-1115 cm-1 com o aumento do teor de P, pode correlacionar com a 

concentração de sítios ácidos na superfície com o modificador. 

 

Figura 46–Espectro IR de Fósforo-livre Co-Mo/Al2O3 catalisador Cat 0P (a) e Fósforo-Boro 

e Fósforo-Boro modificando o catalisador Co-Mo/Al2O3 na região esquelética: (b) Cat 1, (c) 

Cat 1,2P, (d) Cat 1,8P, (e) Cat 2,3P, (f) Cat 2,5P, (g) Cat 1P1B.Fonte: [50] 
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Como forma de se avaliar os sítios com relação aos tipos de ácido de Lewis, é 

mostrado nas Figuras 47a) e 47b), o espectro FTIR de adsorção de CO para amostras de 

suporte Al2O3 e do catalisador Cat 2,5P, em diferentes temperaturas e pressões de equilíbrio. 

 

Figura 47–Espectro FTIR do CO adsorvido em amostras à temperatura do nitrogênio líquido 

(a-f) e à temperatura ambiente (TA). Pressão CO (PCO) usado para 0.1 (a) para 13 mbar (frt). 

Todos os espectros são subtraídos os ruídos de fundo. 47a) Al2O3 – suportado; 47b) Cat 
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2,5P.Fonte: [50]. 

Do espectro acima, observa-se 4 tipos de sítios ácidos de Lewis (LAS) a temperatura 

de nitrogênio líquido: 

- Sítios ácidos super fortes e fortes – bandas em 2240 e 2230 cm-1; 

- Sítios ácidos médios – bandas em 2220, 2210 e 2203 cm-1; 

- Sítios ácidos fracos – picos em 2194 e 2182 cm-1. 

O pico em 2156 cm-1 a frequência menor, indica um complexo de CO com grupos Al-

OH.  

 As concentrações destes sítios são apresentadas na Tabela 16tanto para o suporte 

quanto para os catalisadores. 

 

Tabela 16– Tipos de sítios de ácidos de Lewis (LAS), sua concentração (µmol/g) e força de 
acordo com FTIR do CO absorvido. 

Tipos de sítios Muito Forte Forte Médio Fraco 

ν, cm-1 νCO  = 2240 νCO  =2235-2230 2220-2203 νCO  = 2194-2182 

Amostra     

Suporte 7 11 75 940 

    (212%) 

Cat OP 1 2 37 (100%) 

Cat 1P - - 15 (68%) 

Cat 1.2P - - 18 (68%) 

Cat 1.8P - - 13 (70%) 

Cat 2.3P - - 23 (79%) 

Cat 2.5P - - 11 (68%) 

Cat 1P1B - - 17 (51%) 

É verificado pela Tabela 16, que a concentração dos tipos de sítios ácidos de Lewis 

diminui para o catalisador suportado sem o modificador, enquanto, quando é adicionado 
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diferentes concentrações do modificador, nota-se ausência dos sítios ácidos de Lewis super 

fortes e fortes, e uma grande diminuição na concentração dos sítios médios em relação à 

amostra de suporte. No entanto, não é verificada uma correlação desta diminuição com a 

quantidade de fósforo. Ainda é notável que os sítios ácidos fracos foram menores no 

catalisador contendo boro.   

Um último espectro (Figura 48) mostra que ao aumentar a quantidade de fósforo no 

catalisador suportado, aumenta-se a acidez do grupo hidroxila, cuja acidez é muito fraca para 

a alumina, sendo incapaz de protonar bases fracas, como piridina ou amônia.  

 

Figura 48–Espectros de diferença na região OH para (a) Cat 0P, (b) Cat 2,5P, catalisador 

entre o inicial e aqueles com CO (13mbar) adsorvido à temperatura de nitrogênio 

líquido.Fonte: [50]. 

 

 Percebe-se pelos espectros de IV, que com o aumento da concentração de fósforo 

nestes catalisadores, grupos fosfatos são aparentes. De fato, ou aumenta-se o complexo 

monofosfato de alumínio monoprotonado (Al-O) PO2 (OH) ou o bidentado (Al-O)2 PO (OH), 

que se correlacionam com a concentração de sítios ácidos de Brønsted.  

Portanto, com o exposto acima, e explicado porque o aumento da concentração de 

fósforo, diminui os sítios ácidos de Lewis, conforme visto na Tabela 16.  

Com sítios ácidos de Brønsted presentes no catalisador, os compostos orgânicos 
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nitrogenados são fortemente adsorvidos neles, e depois então migram para o componente 

sulfeto ativo, resultando em um aumento da atividade catalítica de hidrodesnitrogenação, com 

o aumento do teor de fósforo ou de fósforo e boro na amostra.   

 

3.2.5– Conclusão 
 

 Foram avaliados catalisadores CoMo/Al2O3 com 12,5% em peso de Mo, 3,5% em 

peso de Co e 0-2,5% em peso de P para o hidrotratamento de diesel visando a melhoria da 

atividade de hidrodesnitrogenação.  

O método de preparação dos catalisadores, inclui a impregnação do suporte com uma 

solução aquosa de Mo, Co, ácido cítrico e H3PO4. Este preparo, resultou em uma área de 

superfície específica e um volume de poro menores para os catalisadores contendo mais de 

2% em peso de P. Isto é justificado pela obstrução de bocas de poros estreitas pelos produtos 

da interação do H3PO4 com o suporte. No mais, as características texturais destes 

catalisadores são muito semelhantes. A morfologia e a dispersão do componente sulfeto ativo 

dos catalisadores, não dependem da concentração de fósforo nas amostras.   

As amostras mais ativas na hidrodesnitrogenação e hidrodessulfurização foram as de 

maior teor de P, isto é, as de 2,3% em peso de P, 2,5% em peso de P e também àquela 

contendo boro com 1% em peso de P e 1% em peso de B. Isto significa dizer que essas 

amostras proporcionaram teor mais elevado da fase CoMoS e dos grupos OH de superfície 

ligados ao fósforo ou ao boro. 

Portanto, a melhoria nas atividades catalíticas de hidrodesnitrogenação e 

hidrodessulfurização pelos catalisadores com concentrações aumentadas de fósforo e presença 

de boro pode ser explicado por: 

a) um aumento da concentração da fase CoMoS devido à diminuição da interação 

química entre o componente ativo e o suporte; 

b) um aumento da concentração dos grupos P(OH) ou B-OH na superfície, que adsorvem 

compostos de nitrogênio; e então tais compostos de nitrogênio migram para o 

componente sulfeto ativo [50]. 
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3.3– HDO 
 

Hidrodesoxigenação de compostos modelo em catalisadores CoMo/-Al2O3e NiMo/-
Al2O3sulfetados; Papel dos grupos contendo enxofre nas redes de reação 

Andrea Gutierrez, Eeva-Maija Turpeinen, Tuula-Riitta Viljava, Outi Krause 

Aalto University, School of Chemical Technology, Department of Biotechnology and 
Chemical Technology, P.O. Box 16100, FI-00076, Aalto, Finland 

 

3.3.1 – Introdução 
 

As reações de hidrodesoxigenação (HDO) são de extrema importância na produção de 

combustíveis de alta qualidade, em unidades de biorrefinaria entre outros. Entretanto, há 

significativas questões há serem resolvidas em relação a viabilidade econômica e os processos 

de produção, que são a estabilidade do catalisador, rendimento e qualidade do produto e o alto 

consumo de hidrogênio. Todas essas questões podem ser solucionadascom uma compreensão 

mais detalhada dos mecanismos reacionais das reações de HDO. 

Os principais catalisadores utilizados e estudados para essas reações são os sulfetados, 

similares aos usados no processo de HDS em refinarias de petróleo. Ainda, catalisadores de 

metais nobres e não-nobres como carbonetos, fosfetos e nitrilas foram estudados em vários 

suportes.  

Em 2014 a capacidade de produção europeia de biodiesel foi de 23,1 Mt, os principais 

produtos obtidos foram éteres metílicos de ácidos graxos que são de diesel de baixa qualidade. 

Diversos óleos vegetais são utilizados como matérias-primas para o processo de 

hidrotratramento na produção de combustíveis para motores de diesel de alta qualidade. 

Ainda, fluxos à base de lignocelulose, tais como bio-óleos de pirólise e óleos altos, estariam 

disponíveis em grandes quantidades no futuro. Foram estabelecidos alvos para diversos 

setores de energia pelo SET-Plan, plano de tecnologia desenvolvido na Europa para reduzir o 

teor de carbono no futuro. Consequentemente, várias ações para o aceleramento da utilização 

de energia alternativa de baixa emissão para o transporte foram feitas pela Europa. Os 

biocombustíveis avançados foram uma dessas energias alternativas utilizadas, fazendo com 

que, consequentemente haja uma maior necessidade de capacidade produtiva deste. 
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Os combustíveis renováveis de segunda geração, principalmente combustíveis para 

jatos e o diesel, foram produzidos pelo primeiro processo de operação comercial desenvolvido 

pela Neste, na Finlândia, conhecido como NExBTL. Teve sua primeira unidade iniciada em 

2007, e hoje, apresenta uma capacidade de 2 Mt. Um passo essencial no processo é o 

hidrotratamento de óleos vegetais, gorduras animais ou /e óleos altos em um catalisador 

sulfetado. Outros processos como Ecofining, que utilizam hidrotratamento foram criados pela 

ENI e UOP, e estão em funcionamento na refineria de Veneza, na Itália, desde maio de 2014, 

assim como o processo UPM e Haldor Top-soe em UPM Lappeenranta Biorefinery, na 

Finlândia.A primeira produção comercial foi de diesel à base de madeira em janeiro de 2015 

com capacidade anual de 100kt. 

Processos otimizados permitem um alto rendimento líquido como a pirólise flash que 

pode apresentar até 70% de rendimento em peso. Entretanto, a qualidade desses óleos é fraca. 

Apesar de os óleos possuírem uma densidade de energia maior do que a biomassa utilizada, 

eles são uma complexa mistura de compostos voláteis e não voláteis com um teor de oxigênio 

de até 40% em peso e 20% de um teor de água em peso. Os óleos são ácidos e não são 

estáveis, possuem uma alta viscosidade, sendo imiscíveis em combustíveis fósseis.Para obter 

combustíveis de alta qualidade e rendimento, torna-se necessário o hidrotratamento. O uso de 

catalisadores sulfetados é uma opção para isso. 

 

3.3.2 – Hidrodesoxigenação 
 

Nas reações de HDO os compostos contendo oxigênio são convertidos com hidrogênio 

ahidrocarbonetos livres de oxigênio e água na presença de um catalisador. Fazendo uma 

análise química, a reação pode ser descrita com o composto "modelo" simples, derivado da 

composição média estimada de óleos de pirólise à base de madeira: 

 

C6 H8 O4 + 7H2 → C6 H14 + 4H2O (1) 

 

 Entretanto, na prática, o oxigênio é parcialmente convertido também em CO e CO2, 

que requerem menos hidrogênio, mas que resultam em uma perda de rendimento de carbono: 

 

C6 H8O4 + 5H2 → C5H12 + 3H2O + CO (2)  
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C6H8O4 + 4H2 → C5H12 + 2H2O + CO2 (3) 

 

O consumo de hidrogênio, bem como os rendimentos e qualidades do produto podem 

ser controlados pelo mecanismo das reações de HDO, o que afeta diretamente a rentabilidade 

dos processos. Quando comparadas, as reações estequiométricas (1) e (3) é possível observar 

uma perda máxima no produto de 16% em peso. Entretanto, se essa perda de rendimento for 

permitida, o consumo de hidrogênio será reduzido em mais de 40%. Em contrapartida, para 

melhorar a qualidade do produto é necessário o hidrogênio. Por isso, é essencial compreender 

cada detalhe das vias de reação e os fatores que as influenciam. Portanto, é possível concluir 

que um catalisador de hidrotratamento comercial CoMo/Al2O3 não é ativoem reações de HDO 

na forma de óxido.Ainda, não foi possível ativar a forma de óxido do catalisador sem 

présulfeta-lo alimentando um agente de sulfuração apenas em conjunto com compostos 

modelo contendo oxigênio. Entretanto, os estudos posteriores com ésteres metílicos nos 

catalisadores CoMo / Al2O3 e NiMo /Al2O3 mostraram que as reações HDO ocorreram até 

certo ponto sobre esses catalisadores também nas formas não sulfetadas. Além disso, os 

catalisadores sulfetados perderiam o enxofre durante a operação se nenhum enxofre fosse 

continuamente adicionado. Consequentemente, devido a uma baixa concentração de 

compostos contendo enxofre na biomassa e bio-óleos, é necessário adicionar um pouco de 

enxofre extra à alimentação para melhorar a estabilidade do catalisador, mas isso aumenta o 

risco de contaminação por enxofre dos produtos. Vários produtos contendo enxofre foram 

detectados com e sem adição de enxofre à alimentação nas reações de HDO com vários 

compostos modelo contendo oxigênio em catalisadores sulfetados.Ainda, a influência do 

enxofre adicionado na atividade do catalisador e na distribuição do produto variou 

consideravelmente de acordo com os compostos modelo.O esquema de reação para reações 

HDO de heptanoato de metila é mostrado na Figura 49. Este esquema de reação baseia-se em 

estudos também com muitos dos intermediários propostos. No entanto, ainda existem 

questionamentos sobre esse esquema. Um dos mais sérios é o primeiro passo da rede de 

reação, isto é, a formação do ácido. Não está claro de onde vem a água necessária para o 

primeiro passo e como os produtos contendo enxofre são formados. Vários estudos com 

vários compostos modelo, incluindo redes de reação em catalisadores sulfetados, foram 

publicados ao longo dos anos. Por exemplo, para guaiacol, o benzofurano, 2-etilfenol e para 
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vários compostos do modelo de lignina o esquema de reação foi proposto, mas nesses estudos 

não há indícios sobre o papel dos grupos contendo enxofre e / ou a formação de compostos 

contendo enxofre. No hidroprocessamento do óleo derivado de biomassa lignocelulósica,os 

mecanismos de reação do guaiacol e do fenol foram sintetizados sem compostos contendo 

enxofre. Recentemente, o 1-decanotiol foi considerado um dos principais intermediários nas 

reações HDO de ácido decanóico em catalisador Mo /Al2O3 sulfetado. O 1-decanotiol foi 

formado a partir do intermediário decanal e fase gasosa H2S e reagiu ainda mais para o n-

decano. Em catalisadores CoMoS suportados em alumina revestidos em carbono, é possível 

encontrar compostos contendo enxofre (sulfato de n-dodecilmetilo, 1-hexadecanotiol, 1-

octadecanotiol, 1-metiltioctadecano) em vestígios nas reações HDO de ácido oleico, mas não 

com guaiacol. No entanto, a formação dos compostos contendo enxofre não foi discutida em 

conexão com a rede de reação proposta. 

 

Figura 49–Esquema geral de reação para reações de HDO de heptanoato de metil.Fonte: [51]. 
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Figura 50–Sumário das condições experimentais.Fonte: [51]. 

 

3.3.3 – Experimental 
 

Os catalisadores CoMo /Al2O3 e NiMo/Al2O3 foram preparados com 3-5% em peso 

de Co ou Ni,e 12-16% em peso de Mo. Todos os catalisadores foram utilizados em formas 

sulfetadas. As presulfetações foram realizadas in situ sob pressão atmosférica a 350 ou 400ºC 

com a mistura gasosa de 5% em volume de H2S em H2 (AGA, 99,999%). Os catalisadores 

foram macerados e peneirados para partículas entre 0,59-0,75 mm. Nos experimentos com 

guaiacol utilizou-se o catalisador com tamanho de partícula entre 0,25-0,42 mm e o 

carregamento do catalisador de 0,3 g. 

Os ésteres lineares, principalmente o heptanoato de metila (MHE, Fluka Chemika,> 

99% ou Merck,> 98%), foram utilizados como composto modelo para óleos vegetais e 

gorduras animais e aromáticos substituídos, o 2-metoxifenol (guaiacol, GUA, Sigma-

Aldrich,> 99%) e fenol (JT Baker, laboratório), como compostos modelo para óleos de 

pirólise base de madeira. A concentração de um composto modelo na mistura reaccional 

variou entre 1 e 5% em peso e m-xileno (Merck, ≥ 99%), n-dodecano (Merck, ≥ 99%) ou n-

hexadecano(Sigma-Aldrich,> 99%) como solvente. Vários compostos contendo oxigênio 

foram propostos para serem intermediários nas redes de reacção, tais como ácido n-

heptanóico (Aldrich ou Merck, 99%), 1-heptanol (Aldrich, 98% ou Merck,> 98%), ciclo-

hexanona (Fluka, > 99%) e ciclo-hexanol (Aldrich ou Fluka, 99%) também foram testados 
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nas mesmas condições que os compostos modelo. Todos os reagentes foram utilizados 

conforme recebidos. 

As experiências foram realizadas tanto em fase gasosa (um reator de fluxo contínuo, 

um diâmetro interno de 10 mm e um comprimento de 380 mm) e em fase líquida (reatores em 

lotes, com um volume de 40 cm3 para GUA e 50 cm3 para outros reagentes). Sob diferentes 

condições de reação. As experiências foram realizadas tanto com e sem adição de compostos 

contendo enxofre na mistura de reação. O resumo das condições experimentais é apresentado 

na Figura50. 

Foi retirada a primeira amostra líquida do reator de fluxo após uma hora e os 

experimentos duraram tipicamente até 7 h. As conversões e seletividades foram calculadas 

como uma média das amostras colhidas entre 3 e 6 h. As experiências do reator em lote 

duraram até 5 h e o número de amostras líquidas retiradas foi limitada a cinco. As conversões 

e seletividades foram comparadas após 2 h. 

Através da cromatografia gasosa os produtos líquidos foram analisados. Os compostos 

de rastreio, incluindo os compostos contendo enxofre, foram identificados por um 

equipamento de cromatografia gasosa / espectrometria de massa. Os produtos de gás foram 

analisados com cromatografia gasosa equipada com um detector de condutividade térmica e 

com tubos Dräger para CO, CO2 e H2S. Em vários experimentos foram adicionados padrões 

internos ou externos para melhorar as análises quantitativas e garantir os saldos de materiais. 

A quantidade de carbono depositada nos catalisadores e o teor de enxofre dos 

catalisadores frescos e utilizados foram determinados com um analisador de enxofre de 

carbono Leco SC-444. 

Foram definidas duas conversões: a conversão total foi a proporção da quantidade de 

um composto do modelo reagido para a quantidade inicial (reagente por lotes) ou alimentação 

(reator de fluxo) de um composto modelo. A conversão HDO foi a fração de um composto 

modelo convertido em produtos livres de oxigênio. As seletividades foram calculadas como a 

proporção da quantidade de um produto ou produto para a quantidade de composto modelo 

convertido. 
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Figura 51–Conversão (Xi) e seletividade de hidrocarbonetos (SHC) para heptanoato de 

metila (A) no reator de fluxo em 1,5 MPa e para guaiacol (B) no reator em lotes a 8 MPa. 

Fonte: [51] 

 

3.3.4 – Resultados 
 

3.3.4.1 – Experiências sem a adição de um composto contendo enxofre 
 

A comparação da reatividade dos compostos modelo de heptanoato de metila e 

guaiacol nos catalisadores CoMo/Al2O3 e NiMo/Al2O3 sulfetadosestá representada na 
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Figura 51. O heptanoato de metila foi testado no reator de fluxo a 1,5 MPa e guaiacol no 

reator de lote a 8 MPa. A alimentação continha 3% em peso de MHE em m-xileno e a mistura 

reacional 3% em peso de GUA em n-hexadecano. 

Tanto o heptanoato de metila como o guaiacol reagiram nas condições estudadas. No 

entanto, as conversões superiores dos dois compostos modelo a baixas temperaturas foram 

atingidas com o catalisador NiMo. Como esperado, a sua atividade de hidrogenação, isto é, a 

seletividade de hidrocarbonetos também foi melhor que a do catalisador CoMo. A reatividade 

do fenol foi menor do que o heptanoato de metila e o guaiacol, mas a seletividade de 

hidrocarbonetos para o fenol foi maior no catalisador CoMo do que no NiMo. 

Na Figura 52 estão apresentadas a estabilidade dos catalisadores e a seletividade para 

hidrocarboneto em função do tempo para heptanoato de metila e fenol. A alimentação 

continha 3% em peso de compostos modelo em m-xileno. 

 

 

Figura 52–Seletividade de hidrocarbonetos para heptanoato de metilo e fenol no reator de 

fluxo. Fonte: [51] 

 

A principal diferença entre os catalisadores de CoMo e o NiMo foi com relação à 

seletividade. O catalisador de NiMo obteve uma maior conversão, entretanto foi menos 

estável. 
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Os compostos contendo enxofre, hidrocarbonetos e oxigênio foram detectados mesmo 

sem adição de enxofre à alimentação. Os compostos detectados em produtos líquidos são 

descritos na Tabela 17. Ainda, foram detectados em produtos gasosos CO, CO2 e metano. 

Verificou-se uma grande diferença na reatividade entre os compostos modelo nas 

condições de reação utilizadas: a formação de compostos contendo enxofre foi encontrada 

com heptanoato de metila e guaiacol, mas quase não foi encontrada com fenol. 

Os catalisadores utilizados foram analisados após um tempo de reação de 6,5 h para 

heptanoato de metila e fenol no reator de fluxo a 250 ° C. Os catalisadores utilizados nos 

experimentos com guaiacol foram medidos após 2 h no reator em lote a 250 ° C. Os teores de 

enxofre e carbono dos catalisadores são mostrados na Tabela 17. O teor de enxofre dos 

catalisadores sulfetados frescos variou entre 7,0 e 8,0 % em peso. 

 

Tabela 17– Compostos detectados em experimentos sem adição de enxofre. 

Composto 

Modelo 

Hidrocarbonetos Compostos contendo 

oxigênio 

Composto contendo 

enxofre 

Heptanoato de 

metila 

n-heptano, n-

hexano, heptenos, 

hexenos 

Ácido 1-heptanóico, 1 

heptanal, metanol, dimetil 

e diheptil, heptanolato de 

heptil, 2-heptanoato, 2-

heptanol 

Metano tiol, 1-hexano 

tiol, 1-heptano tiol, 

dimetil e diheptil 

sulfeto 

Guaiacol Benzeno, 

ciclohexano, 

tolueno, 

dimetilbenzeno, 

metilcicloexano 

Fenol, ciclohexanol, metil, 

fenol, metoxi benzeno 

Metano tiol, dimetil 

sulfeto, ciclohexano 

tiol, ciclohexano, 

ciclohexano tiol 

Fenol Benzeno, 

ciclohexano, 

ciclohexeno, 

ciclohexil, 

ciclohexano 

Ciclohexanona, diheptil 

éter, 2,4 ciclohexil fenol 

 

Fonte: Adaptada de [51] 
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Os conteúdos de enxofre e carbono dos catalisadores são mostrados na Tabela 18. O 

teor de enxofre dos catalisadores sulfetados frescos variou entre 7,0 e 8,0% em peso. 

 

 

Tabela 18– Catalisadores usados contendo enxofre e carbono. 

 Modelo Composto 

Metil 

Heptanoato 

Fenol Guaiacol 

NiMo/ Al2O3 S (peso%) 6.0 7.0 5.7 

C (peso%) 6.2 5.0 18.5 

CoMo/Al2O3 S (peso%) 5.4 7.0 6.4 

C (peso%) 7.5 5.0 16.3 

Fonte: Adaptada de [51] 

 

Após os testes em compostos modelo foi encontrada uma diferença essencial, nenhum 

enxofre foi perdido nos experimentos com fenol, mas mais de 20% de enxofre pode ser 

perdido com heptanoato de metila. Esses resultados estão de acordo com os resultados 

mostrados na Tabela 18. Mais compostos de enxofre foram formados com a perda de enxofres 

dos catalisadores. Isso também mostraque os compostos modelo comportam-se de forma 

diferente nas condições estudadas. 

Nas reações de guaiacol usando, entre outros, um catalisador CoMo/Al2O3 , o catecol 

e o fenol eram os produtos primários e, em seguida, apareciam compostos metilados. O 

benzeno e o ciclo-hexeno foram os principais produtos desoxigenados. Não foram 

encontrados compostos de enxofre. Nos seus estudos, o metilmercaptano (metaniteol) apenas 

foi observado com catalisadores não promovidos, isto é, sem cobalto. Somente na formação 

de compostos contendo enxofre, os seus dados se desviam. O sistema de análise do produto 

foi melhorado e várias amostras de produtos foram analisadas. Após, foram realizados 

experimentos detalhados com guaiacol. Na figura 53 a distribuição de vários produtos do 

guaiacol é desenhada em função da temperatura a 8 MPa após 2 h e Figura 54a formação de 

todos os compostos de enxofre de guaiacol a 350 °C e 8 MPa são mostrados como função do 

tempo. As experiências foram conduzidas no reactor de lote com a mistura de reacção de 3% 

em peso de GUA em n-hexadecano. O catalisador CoMo/Al2O3 foi pré-sulfetado, mas 

nenhum composto contendo enxofre foi adicionado à mistura reacional. 
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O principal composto contendo enxofre, especialmente durante as primeiras horas do 

experimento foi o metaniteol, mas sua concentração diminuiu rapidamente. Também foi 

encontrado sulfato de dimetila (metiltiometano) e pequenas quantidades de ciclohexanotiol e 

(metiltio) ciclo-hexano.  

 

Figura 53–Conversão de guaiacol (Xi) e distribuição de produtos de guaiacol. Reator em lote, 

CoMo/Al2O3, 8 MPa, Guaiacol 3% em peso. Fonte: [51] 

 

Figura 54–Distribuição de compostos contendo enxofre de guaiacol. Reator em lote, 

CoMo/Al2O3, 350 ° C, 8 MPa, Guaiacol 3% em peso. Fonte: [51] 
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Não há compostos com um grupamento S ligado ao anel benzênico 

 

3.3.5 – Discussão 
 

O estudo de caso foi focado nas reações de hidrotratamento dos compostos modelo: 

heptanoato de metila, guaiacol e fenol na presença dos catalisadores CoMo/Al2O3 e 

NiMo/Al2O3 sulfetados comerciais. Os principais resultados podem ser brevemente 

resumidos da seguinte forma: 

- Os compostos contendo enxofre foram detectados mesmo sem adição de enxofre nas 

experiências de hidrotratamento de heptanoato de metila e guaiacol, mas apenas 

quantidades menores em experimentos de fenol 

- A formação de metanotiol foi detectada em heptanoato de metila e experimentos com 

guaiacol, mas não com fenol 

- A adição de H2S como agente de sulfetação aumentou a reatividade global do guaiacol 

e do heptanoato de metila, mas diminuiu a do fenol. O H2S reduziu a seletividade para 

as reações de hidrogenação e hidrocarbonetos deslocados formados a partir de 

heptanoato de metila em relação a compostos C6 em vez de compostos C7. 

- A adição de água diminuiu a reatividade geral e a conversão HDO do heptanoato de 

metila. A adição de H2S em conjunto com água recuperou a atividade, mas alterou a 

distribuição de hidrocarbonetos em relação aos compostos C6. 

Observou-se algumas diferenças entre os catalisadores CoMo e NiMo, mas as linhas 

principais permaneceram as mesmas.  

As equações estequiométricas idealizadas para as reações HDO de heptanoato de 

metila podem ser escritas da seguinte maneira: 

 

C6H13COOCH3 + 4H2 → C7H16 + 2H2O + CH4 ou (4) 

 

C6H13COOCH3 + 3H2 → C7H16 + H2O + CH3OH (5) 

 

C6H13COOCH3 + 2H2 → C6H14 + H2O + CO + CH4 (6) 

 

C6H13COOCH3 + H2 → C6H14 + CO2 + CH4 (7) 
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C6H13COOCH3 → C6H12 + CO2 + CH4 (8) 

 

Com base nas análises dos produtos leves formados, é difícil distinguir entre as 

alternativas. Além dessas reações, pelo menos as seguintes reações termodinamicamente 

viáveis podem ocorrer nas condições estudadas: 

 

A reação de deslocamento de água 

 

H2O + CO ↔ CO2 + H2 (9) 

 

As reações de metanização 

 

3H2 + CO → CH4 + H2O (10) 

4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O (11) 

2H2 + CO → CH3OH  (12) 

3H2 + CO → CH3 OH + H2O (13) 

Todas as influências mencionadas influenciam a relação CO/CO2. No entanto, a 

formação de CO e CO2 juntamente com a formação de hidrocarbonetos C6 significam também 

que as reações de descarbonilação e / ou descarboxilação ocorrem em conjunto com 

hidrogenólise / hidrogenação. 

Além disso, o metano também pode ser formado a partir de metanoliol 

 

CH3 SH + H2 → CH4 + H2S 

 

Muitos compostos que contêm enxofre, principalmente os tióis e os dissulfetos, foram 

detectados com e sem a adição de H2S, conforme observado na Tabela 18. Estes foram 

encontrados especialmente a níveis de conversão mais baixos. É bem sabido que os tióis 

alifáticos e aromáticos são muito reativos. Eles não são encontrados em petróleo bruto, mas 

são intermediários em reações de hidrodesulfurização de compostos cíclicos contendo 

enxofre. Portanto, não é surpreendente que apenas alguns pesquisadores tenham relatado sua 
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presença nas misturas de reação de HDO e, como conseqüência, seu papel nos mecanismos de 

reação não foi esclarecido. A formação de tióis será discutida mais tarde em conexão com as 

redes de reação. 

O sulfeto de hidrogênio é conhecido por ser um agente de desativação muito forte para 

muitos catalisadores. Menos de 1 ppm de H2S já podem efetivamente envenenar alguns 

catalisadores metálicos. Também na hidrodesulfurização (HDS) em catalisadores sulfetados, 

H2S tem um forte efeito inibidor, como se observa na cinética HDS do 4,6-

dimetildibenzotiofeno sobre um catalisador de NiMo / Al2O3. No entanto, foi observado um 

forte efeito promovente causado pelo H2S na reatividade do heptanoato de metila e do 

guaiacol. Vale ressaltar que esse tipo de melhoria não é exclusiva. Na hidrodesnitrogenação 

(HDN) de n-hexilaminas sobre um NiMo/Al2O3 sulfetado a conversão de trihexilamina 

aumentou substancialmente com a pressão de H2S, mesmo que as conversões de hexilamina e 

dihexitamina diminuíram ligeiramente. Além disso, foiobservado que em um catalisador 

sulfetado de Mo/Al2O3em H2S teve uma influência positiva na HDN de alquilaminas com o 

grupo NH2 ligado a um carbono secundário e um carbono terciário. Um efeito promotor do 

H2S na oxidação do metano nos catalisadores Pt suportados, também foi observado. Um 

efeito positivo do H2S no desempenho do catalisador foi observado também nos estudos sobre 

a limpeza do gás de gaseificação de biomassa em catalisadores à base de zircônia, 

especialmente em uma zircônia dopada com lantânio. O efeito promotor do H2S nas reações 

HDO deve ser detalhadamente discutido. 

A estrutura dos catalisadores sulfetados CoMo//Al2O3 O3 e NiMo/Al2O3 tem sido 

amplamente estudada usando muitas técnicas, incluindo catalisadores modelo e teoria 

funcional de densidade. 

A estrutura superficial desses catalisadores é muito complexa. No entanto, é 

geralmente aceito que existam pelo menos dois locais ativos diferentes para as reações de 

hidrotratamento. Os átomos promotores (Co ou Ni) ocupam as bordas das fases MoS2 

formando a chamada fase Co-Mo-S (ou fase Ni-Mo-S). Ânions de enxofre associados ao 

promotor foram mais ativos que os associados ao átomo de Mo. O papel da nova estrutura de 

fase e do promotor foram explicados com a diminuição significativa da energia de ligação ao 

enxofre. Estes sítios sãoativos para reações de eliminação (clivagem de H2S). Os chamados 

locais de borda, os sítios de Mo, completamente saturados de metal, podem adsorver 

moléculas, mas apenas interagem fracamente com H2S e, portanto, participam de reações de 

hidrogenação. Além disso, vários grupos de superfície como S2-, SH e H + também foram 
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encontrados. Embora as interações dos compostos que contenham oxigênio e água formada 

possam alterar a estrutura superficial dos catalisadores sulfetados, estes mesmos sítios como 

descrito acima foram propostos para serem ativos nas reações HDO.  

Conforme mencionado anteriormente, a formação dos compostos que contêm enxofre 

nos esquemas de reação publicados tem sido pouco estudada, apesar do fato de que muitos 

compostos contendo enxofre foram detectados. Isto é especialmente verdadeiro para o 

guaiacol. Além do esquema mostrado na Figura 49 para heptanoato de metila, pode-se propor 

um mecanismo para os passos iniciais em vez da hidrólise ácida como mostrado na Figura 55. 

 

 

Figura 55–Passos iniciais da reação para o heptanoato de metila.Fonte: [51] 

 

De acordo com o mecanismo, os grupos SH nucleofílicos podem formar um 

intermediário com heptanoato de metila e liberar metanol sem moléculas de água. No entanto, 

a água seria necessária na oxidação do heptanal ao ácido heptanóico. Embora esta reação seja 

termodinamicamente possível sob a condição estudada, a água não é um forte agente 

oxidativo. Como a adição de H2S à reação HDO melhorou a reatividade do heptanoato de 

metila e foi possível observar a formação de metaniteol, os autores proporam uma alternativa 

para o passo inicial que é apresentado na Figura 56. 

Nesta etapa, o heptanoato de metila interage com os grupos SH disponíveis na 

superfície de catalisador formando metaniteol e C6H13COO- o qual é ainda hidrogenado para o 

ácido heptanóico (Figura 56). Essas reações, pelo menos parcialmente, explicam também a 

perda de enxofre dos catalisadores. A presença de H2S da fase gasosa pode ser feita a partir 

dos catalisadores. A presença de H2S da fase gasosa pode criar novos grupos SH via 



3. ESTUDOS DE CASOS   100 

 

 

 

dissociação na superfície e, como conseqüência, melhoram o desempenho. Em um estágio 

posterior, quando as reações de HDO prosseguem e a água também é formada, o mecanismo 

proposto anteriormente através da hidrólise ácida pode ocorrer. É muito provável que, após o 

período de iniciação das reações, essas duas rotas sejam operacionais, especialmente na 

presença de H2S. gasoso. 

 

 

Figura 56–Reação inicial para heptanoato de metila e para guaiacol.Fonte: [51] 

 

 

Figura 57–Mecanismo de substituição nucleofílica para 1-heptanol. Fonte: [51] 

 

A HDN de alquilaminas nos catalisadores sulfetados, eles concluíram que o passo de reação 

essencial das alquilaminas com o grupo amina ligado a um carbono primário ou secundário é 

a substituição nucleofílica de SH- com a formação de alcanietóis e não a eliminação direta de 

NH3. Somente as alquilaminas terciárias reagem diretamente aos hidrocarbonetos através de 

um mecanismo E1. 

Uma similaridade com o comportamento do heptanoato de metila foi encontrada na 

reatividade do guaiacol: a adição de H2S à mistura de reação HDO melhorou a reatividade e a 
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formação de metaniteol foi detectada mesmo sem a adição de H2S (Tabela 17, Figura54). 

Também foi encontrada perda de enxofre dos catalisadores (Tabela 18). O catecol (CAT) e o 

fenol foram propostos para serem os principais produtos. O primeiro passo proposto é a 

desmetilação que forma CH3
+, metano ou o metanol formador de desmeoxilação. Devido à 

formação de metaniteol, o passo inicial semelhante ao do heptanoato de metila é proposto 

também para o guaiacol (Figura 57). Os grupos -SH- da superfície podem interagir com 

grupos metila em cadeias laterais metoxi de guaiacol e formam metanotiol. Os grupos CH3
+ 

podem também alquilar o anel de benzeno explicando a formação de tolueno e 

dimetilbenzenos. 

 

 

 

Figura 58–Função dos grupos contendo enxofre na rede de reação do heptanoato de metila. 

Fonte: [51] 

 

O fenol comportou-se de forma diferente: a adição de H2S não melhorou a sua 

reatividade, quase nenhum dos compostos contendo enxofre foi detectado (Tabela 17) e 

apenas pequenas quantidades de enxofre foram perdidas dos catalisadores (Tabela 18). 

Verificou-se também a adição de H2S para diminuir a atividade de hidrogenação dos 

catalisadores observando as proporções de alcano / alqueno. 

O esquema de reação proposto para o fenol mostra que os produtos iniciais do benzeno 

e da ciclo-hexanona são formados através de duas reações redutoras paralelas com hidrogênio. 

Também foi proposto que o ciclo-hexanol possa ser formado diretamente a partir de fenol sem 
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intermediário cetona. A quantidade de ciclohexanotiol podem ser formadas por meio de 

substituição nucleofílica de ciclohexanol intermediário, ou por uma reação lateral de ciclo-

hexeno com H2S. Como os primeiros passos nas reações de fenol são redutores, a fase gasosa 

H2S reduz a disponibilidade de hidrogênio e, portanto, também a atividade de hidrogenação 

em comparação com a hidrogenólise, levando a uma menor reatividade global do fenol. 

A formação de 1-heptanethiol e 1-hexanotiol foi detectada além do metaniteol nas 

reações de heptanoato de metila. Estes compostos foram encontrados ambos sem adição de 

H2S e com ele. O ácido heptanóico e o 1-heptanol foram estudados como intermediários com 

base no esquema de reação (Figura 49). Os compostos 1-heptanitool e 1-hexanotiol foram 

também encontrados nos experimentos em que o ácido heptanóico foi utilizado como 

composto modelo e, além disso, apenas 1-heptanotiol nas experiências com 1-heptanol. O 1-

heptanetiol foi proposto para ser formado através do mecanismo de substituição nucleofílico 

SN2 (Figura57) porque não foram detectados outros isômeros de heptanetiol. No entanto, este 

esquema não explica a formação do 1-hexanotiol. O 1-heptanetiol pode reagirainda através da 

eliminação do H2S para heptenos ou com hidrogênio para n-heptano e H2S (reação HDS). 

Hexenos e n-hexano estavam entre os principais produtos de heptanoato de metila e ácido 1-

heptanóico. Isto significa que a cadeia carbônica diminuiu. Como também o CO e o CO2 

foram formados, o motivo provável é que as reações de descarbonilação / descarboxilação 

ocorrem. Conforme discutido acima, a relação CO / CO2 pode ser influenciada por várias 

outras Reações (9) - (13), portanto, é muito difícil distinguir entre possíveis reações (4) - (8). 

Além disso, vale a pena notar que a presença de H2S na fase gasosa deslocou os produtos para 

os hidrocarbonetos C6. No entanto, não foram observadas formação de 1-hexanol ou éter 

hexílico ou ésteres. O H2S aumentou também a relação de hidrocarbonetos C17 / C18 em um 

catalisador NiMo/Al2O3 comercial. Sua conclusão foi que o H2S inibe a hidrodeoxigenação 

direta mais do que a descarbonatação (descarbonilação / descarboxilação). Não foi 

observadonenhum produto contendo enxofre. A diferença foi provavelmente causada pelos 

tempos de residência mais longos em suas experiências de fluxo em comparação com a 

operação em fase gasosa.No entanto, foi visto a formação de compostos contendo enxofre 

também em uma operação em fase líquida.Também foi encontrado em vestígios de compostos 

contendo enxofre nas reações HDO de ácido oleico nos catalisadores CoMoS /Cx /Al2O3 mas 

não com guaiacol. No entanto, não podemos excluir que as diferentes condições de reação 

usadas em suas experiências tenham influenciado nos resultados. 
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Vários metais são conhecidos por serem bons catalisadores para a descarbonização / 

descarboxilação e hidrogenação. A hidrodeoxigenação do heptanoato de metilo e seus 

intermediários de reação sobre os catalisadores Rh / ZrO2 também foi analisada. A formação 

de hidrocarbonetos C6 foi favorecida por todos os reagentes, mesmo de hep-tanol. Apesar de 

algumas semelhanças nos produtos serem encontradas entre os catalisadores de metal 

sulfetado e nobre, não foram detectados hidrocarbonos C6 nos catalisadores sulfetados do 

heptanol. Nos catalisadores sulfetados, o H2S reduziu a hidrogenação e promoveu até certo 

ponto as reações de descarbonilação / descarboxilação. Isto indica que as interações dos 

intermediários ácido e aldeído com os grupos SH da superfície fechados a locais de 

hidrogenação com um caráter metálico levam à descarbonilação / descarboxilação e à 

formação de 1-hexanotiol. Este tiol é ainda convertido por eliminação em n-hexenos que é 

hidrogenado para n-hexano ou com hidrogênio para n-hexano. 

Com base nas discussões acima, resumimos o papel dos grupos contendo enxofre na 

nova rede de reação do heptanoato de metila na Figura 58. 

De acordo com este esquema, podemos distinguir dois tipos de reações. Em primeiro 

lugar, a adição de hidrogênio, isto é, hidrogenação ou hidrogenação "direta" sem 

intermediários contendo enxofre e em segundo lugar, as reações com a participação de grupos 

SH iniciando a formação de alcanotióis à medida que a reação intermedia-se. 

Além do esquema descrito acima, os tióis podem ser formados também através da 

chamada reação de recombinação entre alceno e H2S, conhecida nos processos de 

hidrodesulfurização. No entanto, nessa reação não seria esperada a formação de 1-alcanotióis, 

mesmo que os heptaniteóis fossem formados na reação de 1 heptene com H2S. 

Disulfetos, sulfureto de dimetilo e diheptilo, também foram detectados. Eles são 

provavelmente formados em reações de condensação secundárias por combinação de duas 

moléculas de tiol: 

 

R-SH → R-S-R + H2S 

 

Além disso, o sulfureto de dimetila (metiltiometano) também pode ser formado através 

da reacção de metanol com H2S em catálise de alumina: 

 

CH3OH + H2S → CH3 -S-CH3 + 2 H2O 
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Em resumo, podemos afirmar que a rede de reação HDO é muito complexa, mesmo 

com os compostos modelo. Mostramos que os compostos contendo enxofre desempenham um 

papel importante nas reações em catalisadores sulfetados. Eles atuam como intermediários 

essenciais direcionando o avanço das reações. No entanto, não foi excluído que as reações 

prosseguem também através de rotas sem compostos de enxofre. Também as condições de 

reação sob as quais os experimentos foram realizados, sem dúvida, desempenham um papel 

importante. A importância dos intermediários contendo enxofre está em concordância com as 

conclusões relatadas nos estudos de hidro-desgastação com alquilaminas em um NiMo/Al2O3 

sulfetado. 

O uso de compostos modelo nos estudos de hidrodesoxigenação, é defendido porque a 

biomassa e os fluxos refinados a partir de biomassa são tipicamente misturas complexas de 

vários compostos químicos cuja análise química detalhada é muito exigente. Com compostos 

modelo, podemos aumentar nossa compreensão dos mecanismos de desempenho e reação dos 

catalisadores. No entanto, os estudos apresentados mostraram que os compostos modelo 

foram realizados de forma diferente na mesma condição com o mesmo catalisador. Por 

exemplo, a resposta da adição de H2S à mistura de reação foi diferente para heptanoato de 

metila e guaiacol em comparação com o fenol. Uma das principais aprendizagens de sua 

pesquisa foi a importância da seleção correta dos compostos modelo estudados. Foi 

recomendado fortemente pelos autores que vários compostos modelo sejam utilizados antes 

de se tirar conclusões sobre a performance das matérias-primas reais. 

 

3.3.6  – Conclusão 
 

Nossa suposição para os esquemas de reação de hidrodesoxigenação é que os grupos 

que contêm enxofre na superfície do catalisador após o pré-tratamento do sulfeto formam o 

componente-chave para as reações. Pode se propor que a capacidade dos grupos SH 

nucleofílicos para interagir com os compostos modelo seja um fator primário que influencie a 

reatividade global inicial dos compostos de partida. Isto é suportado pelos fatos de que a 

adição de H2S melhorou a reatividade do heptanoato de metila e do guaiacol com a formação 

de metaniteol, mas não a do fenol. Além disso, a quantidade crescente de grupos SH formados 

através da dissociação de H2S direcionou a distribuição de hidrocarbonetos para C6 em vez de 

C7 nas reações HDO de heptanoato de metila. No entanto, são necessários dados 

experimentais mais detalhados para confirmar a rota de reação proposta. É muito provável 
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que outras rotas também estejam operacionalmente nas condições estudadas sobre os 

catalisadores sulfetados[51]. 
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Capítulo 4 – DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Como mostrado nas tabelas 3 e 4, a maior percentagem dentre os contaminantes 

presentes no petróleo é composta pelo enxofre. Cerca de 0,77% m/m desse contaminante são 

encontrados no petróleo extraído na Bacia de Bampos. Como os compostos sulfurados sofrem 

combustão formando gases do tipo SOx, que são altamente poluentes, é justificável o fato de 

que existe uma preocupação maior quanto a remoção desse contaminante em relação aos 

demais. 

O catalisador geralmente empregado para os três processos de HDT é o CoMoS 

suportado em -alumina. No entanto, a presença de aditivos e promotores diferem entre si nos 

três processos avaliados, o que conduz a resultados diferentes do ponto de vistade seletividade 

e eficiência. 

Com isso, temos que no caso da HDS, o melhor catalisador seria CoMoS suportado 

em -alumina e o melhor promotor seria o fósforo. Esse promotor obteve resultados melhores 

do ponto de vista de estabilidade, além de apresentar um melhor desempenho dentre os 

demais analisados. 

Com relação à HDN, foi possível perceber que o catalisador que apresentouos 

melhores resultados também possui a adição de fósforo como promotor, em teor muito 

semelhante ao utilizado na HDS, cerca de 2,5%em peso. 

Quanto ao processo de HDO realizado nas moléculas modelo supracitadas não foram 

adicionados aditivos. 

A pressão sob o processo de HDS e HDN foram semelhantes. No HDN, foram 

utilizados 3,8MPa e no HDS 4MPa. Essa mínima diferença entre as variações de pressão nos 

traz uma faixa bem pequena quanto a pressão ótima que poderia ser utilizada para abranger os 

dois processos. Quanto ao processo de HDO catalisado por CoMoS, a pressurização ocorre 

em 8MPa, no entanto, como os compostos oxigenados estão em menor quantidade nos 

contaminantes, pressurização em torno de 4MPa seria satisfatória. 

A temperatura nos três tipos de hidrotratamento apresenta uma pequena faixa de 

variação. No processo de HDS a temperatura foi gradativamente aumentada de 200ºC até 

atingir o máximo de 350ºC. Já no caso do processo de HDN, pode-se perceber que o processo 

ocorre a partir de temperatura inicial de 360°C e posteriormente atinge o valor  de 370°C, 

bem semelhante à HDO, catalisada por CoMoS, que ocorre a 350ºC. Com base nessa 
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informações, podemos concluir que, respeitando o aquecimento lento no processo do HDS, 

que inicia com temperatura de 200°C até atingir os 370ºC que é a temperatura máxima do 

HDN, esta seria uma faixa de temperatura ótima para que as tres reações ocorram 

concomitantemente com rendimentos satifatorios. 
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Capítulo 5 – CONCLUSÃO 
  

De acordo com as especificações do petróleo encontrado na bacia de campos, que 

possuem altos teores de contaminantes, foi apresentado o processo industrial do 

hidrotratamento, assim como a sua importância ambiental, sua utilidade química e viabilidade 

econômica. Sobre esse processo foram propostos, através de estudos de caso, as melhores 

condições de operação que possa abranger os três processos que são realizados em 

concomitância.   

Dessa forma, foi proposta a utilização de catalisador CoMoS suportado em -alumina, 

com uso de fósforo como aditivo. Quanto a faixa de temperatura pode-se concluir que uma 

variação gradativamente iniciando aos 200ºC até atingir o valor de 370°C traria resultados 

satisfatórios na realização concomitante dos três processos de hidrotratamento estudados. 

Além disso, a pressão em torno de 4 MPa, seria suficiente para a eficiência das três reações. 

Com essas condições de processo, de acordo com a caracterização do petróleo extraído 

da Bacia de Campos, concluímos que as condições apresentadas acima no processo de 

hidrotratamento, seriam as mais satisfatórias. 

 Nas refinarias da Petrobras que possuem unidades de hidrotratamento, como RPBC, 

Replan e Reduc, o catalisador utilizado nesse processo é o de CoMoS suportado em gama 

alumina, assim como foi proposto nesse trabalho. Não foram encontrados dados da presença 

de aditivos nos catalisadores empregados nessas refinarias [B10].  

Quanto às variáveis operacionais de processo, essas dependerão do tipo de carga a ser 

tratado. No processo de hidrotratamento da nafta, por exemplo, a temperatura de trabalho 

varia de 260 a 340ºC, que é uma faixa de variação bem próxima a proposta. Quanto a faixa de 

pressão, a variação é de 2,0MPa a a 3,5MPa, que também é próxima ao valor de 4 MPa 

sugerido como pressão ótima de processo [B10].
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