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RESUMO

Ze6litas tipo Y contendo terras raras, RE,Ca/NaY (RE =

La, Ce, Nd, Eu, Gd), foram preparadas a partir da forma NaY (razão

Si/AI = 2,4) por trocas iônicas sucessivas com soluções de cloreto

de cálcio e cloreto de terras raras, ·através de refluxo; e

subsequente f iltragem a vácuo, secagem e tratamento térmico sob

fluxo de nitrogênio. Ap6s o tratamento térmico, os Ions aquosos

trivalentes de terras raras sofrem hidr6lise, formando hidroxilas

catiônicas do tipo [RE.OH]2+ e pr6tons H+, tornando-se localizados

nas cavidades e canais da ze6lita. O pr6ton reage com o oxigênio

da rede cristalina, originando centros ácidos muito fortes. O tipo

especifico de terra rara trocado ionicamente influencia a acidez

total, força e distribuição dos sltios ativos na ze6lita.

As composições quimicas das celas unitárias das amostras

foram determinadas por espectrometria de emissão atômica por

plasma de argônio induzido (ICP-AES). A cristalinidade, ap6s troca

iônica e tratamento térmico, foi confirmada por espectroscopia na

região do infravermelho (FT-IR) e difração de raios-X. A

microssimetria do Ion eur6pio na ze6lita Eu,Ca/NaY foi investigada

por espectroscopia eletrônica de emissão na região do visIvel, sob

excitação de radiação ultravioleta (396 nm). As propriedades

ácidas das amostras RE,ca/NaY foram estudadas por termogravimetria



(TG) e calorimetria exploratória diferencial (OSC),

vi

usando

n-butilamina como molécula sonda. Por TG, foi investigada a acidez

total das amostras; enquanto que por OSC, utilizando o modelo

cinético de Borchardt & Daniels, foi investigada a força ácida

relativa das amostras. A presença dos centros ácidos de

Bronsted e Lewis foi determinada por espectroscopia na.

região doinfravermelho (1700-1300 cm-1), usando piridina como

molécula sonda.

A atividade catalltica e seletividade das amostras foram

avaliadas na reaçâo quImica modelo de alquilação de benzeno com a

olefina linear 1-dodeceno para formaçâo de alquilbenzeno linear. A

reação foi estudada na fase lIquida, em um microrreator de

batelada, à temperatura de aooc. Os produtos monoalquilados e os

isômeros lineares de 1-dodeceno foram determinados por

cromatografia em fase gasosa e espectrometria de massa (GC-MS).
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A B S T R A C T

The Y zeolites containing calcium and rare earth

polivalent cations, RE,Ca/NaY (RE = La, Ce, Nd, Eu, Gd), were

prepared by ion exchange, refluxing the NaY zeolite (Si/AI = 2,4)

with calcium chloride and rare earth chloride solutions, followed

by thermal treatment under nitrogen flow. The trivalent hydrated

rare earth ions undergo hydrolysis, forming [RE.OH]2+ cation

hydroxyls and protons H+, which react with oxygen in the lattice,

generating strong acid sites. The rare earth elements influence

the total acidity, strength and distribution of the active sites

in the zeolite.

The unit cell chemical compositions of the samples were

determined by Inductively Coupled Plasma / Atomic Emission

spectroscopy (ICP/AES). The crystallinity was. confirmed by

Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR) and X-ray

diffraction. The europium microsimetry in the Eu, Ca/NaY zeolite
,

was investigated by emission electronic spectroscopy in the

visible region, under ultra-violet excitation (396 nm). The acid

properties of the RE,Ca/NaY samples were studied by

Thermogravimetry (TG) and Oifferential Scanning Calorimetry (OSC),

using n-butilamine as molecular probe. From TG curves, the total

acidity was calculated, whereas the relative acid strength was
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1 - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1 - INTRODUÇXO

Os elementos lantanldicos foram originalmente

denominados de "terras raras" por se apresentarem na natureza

misturados em forma de óxidos (terra). A abreviação "RE" (do

inglês Rare Earth) é usada para representar genericamente os

elementos das terras raras. De fato, eles não são particularmente

raros na crosta terrestre. O elemento TIn, que é um dos mais

escassos na série, é tão comum quanto o Bi, e mais abundante que

l, As, Cd, Hg ou Se, e nenhum destes são considerados raros. Os

elementos La, Ce e Nd são mais abundantes que o Pb. Segundo

recomendações da IUPAC, o termo terras raras pode ser usado para

designar os elementos lantanldicos, escândio e ltrio.

Uma importante caracter1stica dos elementos lantan1dicos

é a ocorrência da contração lantanldica, uma diminuição uniforme

no tamanho atômico e iônico com o aumento do número atômico. A

principal causa da contração é o efeito eletrostático associado

com o aumento da carga nuclear blindada imperfeitamente pelos

elétrons 4f. Assim, é observada uma mudança na qu1mica dos 10ns

lantanldicos. Devido às propriedades de absorção e emissão da

radiação, assim como às propriedades magnéticas e metálicas

associadas com os elétrons em n1veis de energia 4f, os elementos
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lantan1dicos estão sendo aplicados em diversas áreas de interesse

comercial. Neste trabalho, os 10ns dos elementos La, Ce, Nd, Eu e

Gd, foram utilizados como geradores de fases ativas na zeólita Y.

As ze6litas são consideradas como os catalisadores mais

importantes na indústria petroqu1mica. Além de serem sólidos

porosos, apresentam sistemas de canais e cavidades especif icos,

são cristalinos e apresentam área superficial elevada.

As estabilidades quimica e térmica em ze6litas são

conseguidas pelas diferentes condições de troca iônica e

pré-tratamento (calcinação e ativação). Estas condições podem ser

controladas visando a obtenção de catalisadores ativos e seletivos

para reações que necessitem de acidez para se processarem

(por exemplo: isomerização, alquilação e craqueamento de

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos). Nos últimos anos, o

interesse por estes materiais tem crescido exponencialmente, em

decorrência de suas propriedades caracteristicas.

Ze6litas Y contendo terras raras, RE-Y, são conhecidas

como componentes de catalisadores de FCC (Fluid Catalytic

Cracking) para o craqueamento catalitico de hidrocarbonetos. Nesta

reação, onde são usadas misturas de terras raras, não se sabe qual

elemento é realmente ativo. Assim, torna-se necessário compreender

melhor como os ions de terras raras influenciam na geração dos

sitios cataliticos na ze6lita Y.

Além da utilização de terras raras em catalisadores de

FCC, existem pesquisas recentes visando a utilização destes

elementos em catalisadores para controle de emissão de automotivos,

em reações de polimerização, e em sinteses orgânicas seletivas.
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1.2 - OB.JETIVOS

1.2.1 - Objetivo Geral

o objetivo geral deste trabalho é a verificação da

influência de alguns elementos de terras raras na mudança das

propriedades e atividade catalltica da ze6lita Y.

1.2.1 - Objetivos EspecIficos

Os objetivos especIficos são os seguintes: preparação de

ze6lita Y contendo terras raras, RE,Ca/NaY (RE = La, Ce, Nd, Eu e

Gd); caracterização dos sltios ativos gerados por estes

elementos nas cavidades da ze6lita, tais como: densidade,

distribuiçã~ e natureza dos centros ácidos; caracterização da

microssimetria do Ion EU3+, por espectroscopia eletrônica de

emissão; e avaliação das propriedades catallticas (atividade e

seletividade) das amostras, na reação quImica modelo de alquilação

de benzeno com 1-dodeceno.
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referentes â acidez e atividade catalltica da zeólita Y modificada

por cátions di e trivalente. A zeólita estudada é do tipo Y

modificada por cálcio e elementos de terras raras. As discussões e

conclusões são tentativas para a interpretação de alguns fenômenos

qulmicos observados.

2.1 - ASPECTOS HISTÓRICOS

A qulmica dos lantanldeos teve inIcio com a descoberta

do mineral cerita, em 1751, pelo mineralogista sueco A. F.

CRONSTED, seguida da separação dos óxidos de terras raras

supostamente puros: ltria, em 1794, por G. GADOLIN, e a céria, em

1803, por M. H. KLAPROTH, J. J. BERZELIUS e W. HISINGER. A

separação dos elementos de terras raras, por métodos de separação

fracionada, ao redor de 1907, permitiu separar da ltria, os

compostos puros de ltrio, gadollnio, térbio, disprósio, holmio,

érbio, túlio, itérbio e lutécio. Da céria original, foram

separados o lantânio, cério, praseodlmio, neodlmio, samário,

eur6pio e gadollnio [T. MOELLER, The Chemistry of the Lanthanides,

Pergamon Press, Elmsford, New York, 1975].

Em consequência da necessidade de separar os elementos

lantanldicos de outras substâncias, foram desenvolvidos métodos

altamente seletivos, rápidos e automatizados. Atualmente, é

posslvel dispor de todos os elementos P.A. de lantanldeos em

quantidades comerciais.
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As terras raras são extraldas principalmente dos

seguintes minérios: monazita, xenotima e bastnasita. Os maiores

dep6sitos destes minerais encontram-se na Escandinávia, Brasil,

Austrália, índia, antiga União Soviética e nos Estados Unidos.

O termo "zeolita" foi incialmente utilizado em 1756

pelo mineralogista A. F. CRONSTEDT [1], com a descoberta de um

mineral que ele denominou de estilbita. Devido ao mineral exibir

intumescência, quando submetido a uma chama, ele denominou o

mineral de zeolita, cuja palavra vem do grego zeo (ferver) e

lithos (pedra). Atualmente, s&o conhecidas cerca de trinta e cinco

espécies diferentes de ze6litas naturais.

Em 1925, os qulmicos WIEGEL & STEINHOLF [2] observaram

que as ze6litas desidratadas tinham a capacidade de adsorverem

seletivamente moléculas orgânicas. Em 1932, McBAIN introduziu

o conceito de seletividade do tamanho molecular "peneira

*molecular" [3].

Em 1944, os cientistas da Linde Union Carbide iniciaram

experimentos para slntese de ze6litas cristalinas sob condições

hidrotérmicas. Em 1954, obtiveram uma nova ze6lita com

propriedades de adsorção seletiva melhores que as das ze6litas

naturais, e foi denominada Linde do tipo A [4]. Foram então

sintetizadas ze6litas dos tipos 10X e 13X (NaX e CaX, respecti

vamente). Em 1955, estes materiais foram extensamente utilizados

como catalisadores em reações de transformação de hidrocarbonetos

alifáticos e aromáticos [5,6].

* Do Inglês: "Molecular Sieve"
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Por volta de 1959, os cientistas da Union Carbide

iniciaram pesquisas sobre a utilização de cátions de terras raras

na matriz da ze6lita X, objetivando o desenvolvimento de

catalisadores comerciais para o craqueamento do petr6leo. FRANK &

ROSINSKI [7] encontraram condições operacionais controladas para a

preparação de um novo catalisador contendo mistura de terras

raras, o qual se mostrou muito ativo nos processos de craqueamento

catalitico. Foi também observado que ze6litas anidras contendo

terras raras eram completamente inativas,· e que os sitios

protônicos poderiam ser gerados em uma ze6lita por hidrólise do

ion de terra rara. A atividade e estabilidade do novo catalisador

foi superior A da silica-alumina amorfa.

Em 1964, a ze6lita Y [8], patenteada e produzida pela

Linde Union carbide, substituiu a ze6lita tipo X. A ze6litaY é

mais rica em Si, sendo assim, termicamente e hidrotermicamente

mais estável. Atualmente, ze6litas RE-Y* são utilizadas em muitos

. **paises como componente de catal~sadores de FCC .

Em 1989, no Brasil, através de um acordo firmado entre o

CENPES - PETROBRAS e a Akzo Chemicals, foi iniciada a produção de

catalisadores de FCC, consistindo basicamente de ze6litas

faujasiticas sintéticas (especificamente tipo Y), contendo

argilas, alumina e frações de terras raras.

* RE - Rare Earth
** FCC - Fluid Catalytic Cracking
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2.2 - DEFINIÇXO DE ZE6LITA

Ze6lita é um aluminossilicato cristalino com estrutura

tridimensional incluindo cavidades ocupadas por cátions e

moléculas de água, ambas tendo grande liberdade de movimento,

permitindo troca iônica e desidratação reverslvel [9] •

Estruturalmente, as ze6lita'S são baseadas em tetraédros AI-04 e

si-o4' ligadas uns aos outros pelos átomos de oxigênio [10]. A

fórmula da cela unitária cristalográfica de uma ze6lita (11) é

melhor representada por:

(2.1)

onde M é o cátion de valência n (geralmente metal alcalino ou

alcalino-terroso), v é o número de moléculas de água na estrutura.

A razão y/x depende do tipo de estrutura e a soma (x+y) é o número

total de tetraedros na cela unitária. A remoção de moléculas de

água e a substituição de cátions, intercambiáveis, não alteram a

estrutura básica das ze6litas (9). Quando a água zeolltica é

eliminada por tratamento térmico, o sistema de canais fica

disponlvel para a passagem de outras moléculas.

As propriedades e usos de ze6litas estão sendo

exploradas em muitas áreas cientIficas: fisico-qulmica, quImica

orgânica, qulmica inorgânica, qulmica de col6ides, bioqulmica,

mineralogia, geologia, quImica de superfIcie, cristalografia,

catálise, e em muitos processos de engenharia qulmica.
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FIGURA 2.1 - Etapas básicas para construção da zeólita Y.

Tetraédro T-04 (T = si, Al) e Unidade Sodalita.
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(a)

(b)

FIGURA 2.2 - (a) Estrutura cristalina da zeólita Y;

(b) Corte passando pelas diferentes cavidades e canais,

com respectivos diâmetros externos e internos.
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Cada cela unitária da ze6lita Y contém oito

supercavidades, cuja capacidade permite conter cerca de cinco

moléculas de benzeno [14,15]. Cada supercavidade está ligada a

quatro outras, dispostas tetraedricamente. Este tipo de ze6lita

tem a capacidade de preencher cerca de 50% do volume do cristal

desidratado.

As ze6litas X e Y são isoestruturais, porém se

distinguem pelas diferenças nas propriedades fisico-qulmicas e

pelas composições quImicas variadas. A ze6lita X tem mais Al em

sua composição que a ze6lita Y. ° número de átomos de Al por cela

unitária varia de 77-96 para o tipo X, e de 4S-76 para o tipo Y.

As f6rmulas quImicas são comumente representadas por:

ze6lita NaX: NaS6[(AI02)S6(Si02)106].264H2o

ze6lita NaY: Na56[(AI02)56(Si02)136].250H20

2.4 - SíTIOS ATIVOS NA ZE6LITA Y

(2.2)

(2.3)

A estrutura dos cristais da ze6lita Y com seu sistema de

canais especIficos faz com que este material seja largamente

utilizado como catalisador em muitos processos industriais. Para

que haja catálise, o reagente deve entrar em contato com o s6lido;

entretanto, torna-se necessário saber a localização dos sltios

ativos, ou seja, se a reação catalltica ocorre na superfIcie
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externa da partlcula ou dentro dos canais da ze6lita. Se ocorre

dentro dos canais, que moléculas sofrem o efeito do peneiramento

molecular.

Na ze6lita Y, existem três tipos distintos de sltios

ativos, como mostrados na figura 2.3: sltios 5(1') e 5(11') estão

dentro das cavidades sodalita (~), e vizinhos aos anéis de seis

membros, ligados diretamente às outras cavidades; sltios S (I)

estão nos prismas hexagonais, enquanto que os sltios S(II) estão

dentro das supercavidades e são adjacentes aos seis anéis

não-ligados [16].
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2.5 - SELETIVIDADE DE ZE6LITAS

Um dos principais problemas em catálise heterogênea ~

direcionar uma reação qulmica à formação de um determinado

produto. Isto refere-se a seletividade. Em geral, são

identificados os seguintes tipos:

i) seletividade face aos reagentes;

ii) seletividade face aos produtos;

iii) seletividade face ao estado de transição.

A seletividade face aos reagentes ocorre quando parte

das moléculas reagentes são pequenas o suficiente para se

difundirem através dos poros do catalisador. A seletividade face

aos produtos ocorre quando alguns produtos formados dentro dos

poros são muito grandes para se difundirem para fora. Neste caso,

estas moléculas, ou são convertidas para moléculas menores e saem

dos poros,· ou bloqueam os poros, desativando o catalisador. A

seletividade face aos intermediários, ocorre quando certas reações

são interrompidas porque o estado de transição correspondente

requer um espaço maior que o disponlvel nas cavidades. Nem as

moléculas reagentes nem os produtos são impedidos de se difundirem

através dos poros. Assim, as reações que ocorrem são as que

necessitam de estados intermediários menores. Algumas ze6litas,

*como por exemplo, a ZSM-5, apresentam seletividade de forma . A

ze6lita tipo Y não apresenta este tipo de seletividade.

* Do Inglês "Shape Selectivity"
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A seletividade de forma desempenha um papel importante

em várias reações catalisadas por ze6litas [17]. As propriedades

que tornam as ze6litas catalisadores seletivos são: capacidade de

troca iônica elevada, permitindo a introdução de cátions com

várias propriedades catal1ticas; podem apresentar um grande número

de s1tios ácidos fortes, quando são obtidas na forma protônica,

com diâmetros de poros menores que 10 '1, e sistemas de canais bem

definidos. Para algumas ze6Iitas, a seletividade depende do raio

iônico do cátion trocado [18].

Em sistemas catal1ticos heterogêneos, a transformação

qu1mica no s1tio ativo nem sempre é a etapa que controla a

velocidade da reação [19]. Os principais fatores que influenciam

na seletividade de forma da ze6lita Y são: tipos de cátions

presentes; razão Si/AI; diâmetro da abertura dos canais; estrutura

e polaridade das moléculas reagentes.

A localização dos cátions na rede cristalina, bem como a

quantidade, o tamanho e a valência, têm efeito significante na

seletividade de forma da ze6lita. Os cátions maiores tendem a

obstruir parcialmente os canais intracristalinos [20,21],

diminuindo assim a velocidade de difusão dos reagentes.

As ligações qu1micas AI-O são ligeiramente maiores que

Si-O. Assim, uma diminuição na quantidade de átomos de AI na rede

cristalina da ze6lita pode provocar uma pequena redução na

abertura do anel [22], com consequente diminuição na densidade de

carga, e aumento na seletividade do catalisador.
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2.6 - ACIDEZ PROTÔNICA DA ZE6LITA RE-Y

Um s6lido ácido é aquele que tem a tendência de doar

pr6tons (acidez de Bronsted), ou aceitar pares de elétrons (acidez

de Lewis). Ze6litas desidratadas podem exibir ambos os tipos de

acidez dependendo das condições de pré-tratamento [23,24].

A ze6lita Y apresenta átomos de alumInio coordenados

tetraedricamente com estrutura tridimensional (Al04 )-, o que

resulta numa densidade de carga negativa na rede cristalina. A

neutralização desta carga é conseguida pela introdução de cátions

monovalentes (metais alcalinos) nos sltios estruturais da ze6lita.

Os metais alcalinos na ze6lita podem ser trocados ionicamente por

cátions di ou trivalentes (metais alcalinos terrosos ou terras

raras). Estes são de grande importância na geração de acidez

protOnica, devido a um aumento no campo eletrostático na ze6lita,

promovendo uma maior separação de carga. Como consequência, os

grupos hidroxilas são polarizados e tornam-se mais ácidos. As

hidroxilas catiOnicas do tipo [RE.OH]2+ são formados pela

hidr6lise dos cátions de terras raras [25,26].

A modificação de ze6litas para a forma protOnica pode

também ser feita através da decomposição térmica da forma

NH4-Ze6lita [27-30]. Segundo TURKEVICK [3D], a 3400 C, o Ion amônio

se decompõe, gerando um centro ácido de Bronsted na superflcie da

ze6lita, representado pela hidroxila formada pela interação dos

+pr6tons H com o oxigênio da rede cristalina, de acordo com o

esquema abaixo:
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NH+
o 4 O O

/ \-/ \ / \
AI si

/ \ / \ -NH
3

(2.4)
o O O

/ \-/ \ / \
AI Si

/ \ / \

(Centro ácido de Bronsted)

Acima de 4800 C, os prótons na zeóIita são removidos sob

forma de água, e dois centros ácidos de Bronsted são convertidos

em um centro ácido de Lewis e um centro básico de Bronsted, como

esquematizado abaixo:

(2.5)

H+

O O O

2 / \ - / \ / \ 4800 C
AI si

/ \ / \ -H O2

O O O
/ \-/ \ / \

AI si
/ \ / \

+

O

/ \ O
AI

/ \

O

+ / \
Si

/ \

(Centro ácido de Lewis)

A protonação da ze6Iita através de troca iônica com

cátions polivalentes ocorre de acordo com o seguinte esquema [31]:
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1 . - d L 3+ . t 'd 'd d d 6l't Y "A po ar~zaçao O a no ~n er~or a cav~ a e a ze ~ a or~g~na

um centro muito ácido. O sitio ativo gerado na cavidade da ze6lita

é mostrado na figura 2.4.

Isto corresponde a uma acidez muito forte. Através da

titulação com n-butilamina, usando indicadores de Hammett, foi

mostrado que estes sitios apresentavam força ácida da ordem de

Ho < -12 -[35], sendo classificados como superácidos.

As ze6litas Y modificadas com terras raras são

consideradas catalisadores de alta atividade catalitica; de fácil

regeneração, e de alta estabilidade térmica, tornando viável sua

utilização como catalisadores em reações que se processam via

sitios ácidos muito fortes.
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Adaptado de CHEETHAM e colaboradores [34].

FIGURA 2.4 - sitio ativo na zeólita y trocada ionicamente com

L
3+a .
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FIGURA 2.5 - Diagrama esquemático qualitativo das energias devidas

às perturbações sofridas pelo íon Eu3+ em um ambiente

químico.

25







TABELA 11.1 - Bandas de fluorescência com as atribuições,

comprimentos de onda, número de onda, e mecanismos

3+observados para o lon Eu .

TRANSIÇÁO À (nm)
-, -1
V (cm ) MECANISMO

5 7 555 18.020Dl ~ F2

5 7 580 17.250 O.E.Do ~ Fo

5 7 595 16.800 D.M.Do ~ F1

5 7 615 16.200 O. E. , Q.E.Do ~ F2

5 7 650 15.370 D.M.Do ~ F3

5 7 695 14.380Do ~ F4

D.E.: Dipolo Elétrico;

D.M.: Dipolo Magnético;

Q.E.: Quadrupolo Elétrico.
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eletrostático seria a de promover a formação de centros ácidos.

A atividade carboniogênica de zeólitas ácidas está

relacionada com a intervenção direta de um próton na formação do

10n carbênio intermediário. Os parâmetros que influenciam a

atividade carboniogênica da zeólita RE-Y podem ser relacionados em

termos da energia de dissociação heterol1tica dos grupos

hidroxilas, afinidade protOnica do substrato, e a energia de

interação coulombiana entre o 10n carbênio e os cátions

trivalentes de terras raras na supercavidade.

2.9 - PROPRIEDADES CATALíTICAS DA ZE6LITA Y

2.9.1 - Atividade Cata11tica

O termo atividade cata11tica é comumente usado para

especificar a reatividade de um sistema cata11tico sob

determinadas condições reacionais, e deve, em princ1pio, conter

informações sobre o rendimento ou velocidades de formação dos

produtos de reação desejados. Estas medidas podem ser obtidas

através de experimentos em sistemas espec1ficos de microrreatores

de laboratório. A diversidade dos parâmetros f1sicos e qu1micos

usados para especificar a reatividade de catalisadores

heterogêneos torna dif1cil de comparar, mesmo qualitativamente, os

resultados obtidos em diferentes laborat6rios. Os parâmetros
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As alquilações de Friedel-Crafts (reação de substituição

eletrofllica aromâtica) são de difIcil controle porque, após a

formação do produto monoalquilado, o anel aromâtico torna-se mais

nucleofllico e pode produzir compostos polialquilados [51 J. OS

catalisadores mais usados nestas reações são de halogenetos de

alquila, em presença de âcidos de halogênios. Nos processos

convencionais de alquilação, são usados HF e H2S04 em sistemas

catalIticos lIquido-lIquido [52-55 J. Estes sistemas são caros e

problemâticos, em relação a corrosão, separação dos produtos,

depósito de reslduos e poluição. Um catalisador sólido deve

eliminar estes problemas. Tem sido reportado que zeólitas

superâcidas podem ser usadas como catalisadores de alquilação de

isoparafinas com olefinas, alquilação de benzeno, fenol e

tiofeno com âlcoois, haloalcano, parafinas e olefinas na faixa

de C2 a C16 [56J.

Na alquilação de benzeno com olefinas sobre a zeólita Y

ácida, o aromâtico reage com o lon carbênio adsorvido, derivado da

interação da olefina com um sItio âcido de Bronsted, como mostrado

no esquema 2.10:
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(2.10)

(lon carbênio)

i)

H
I= C-C-R

I I
H H

H(Zeol. )

[

H H
I + I

H-C-C-C-R
I I I
H H H

] (Zeol.)-

[
.H + H

] (] QI I
ii) H-C-C-C-R + + H( Zeol. )

I I I
H H H

H C - CH - CH - R
Zeol. 3 2

(LAB)*

t assumido que a alquilação ocorre no "bulk" da fase

ácida do catalisador sólido [57]. DOSHI e ALBRIGHT [58] mostraram

que a alquilação deve proceder em pelo menos duas etapas, onde a

reação ocórre na interface hidrocarboneto-sólido ácido. Isto é um

dos fatores mais importantes na seletividade para formação dos

produtos monoalquilatos.

* LAB: Do inglês "Linear Alkyl Benzene"
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,
3 - MATERIAIS E METODOS

3.1 - PREPARAÇXO DOS CLORETOS DE TERRAS RARAS

Para se preparar diretamente soluções de cloretos de

terras raras (La, Nd, Eu e Gd), de concentrações conhecidas

(aproximadamente O, 1 M), partiu-se dos respectivos óxidos, de

pureza superior a 99,9% (Sigma Chemical Company), e pesou-se a

quantidade previamente calculada para obtenção direta de 500 ml de

solução.

o procedimento utilizado foi o seguinte: o óxido de

terra rara foi suspenso em cerca de 10 ml de água destilada, e

adicionou-se ácido clorldrico 37% volume (Merck) até obtenção de

pH entre 4,5 e 5. O pH foi controlado (com papel indicador

universal - Merck), para evitar excesso de acidez. Transferiu-se

então a solução para um balão volumétrico de 500 ml,

completando-se o volume até o menisco.

A solução de cloreto de cério foi preparada partindo-se

diretamente do sal, 99,9% (Sigma Chemical company).
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(30 ml/min.), por cerca de 10 horas. Foi utilizada a taxa de

aquecimento de sOc/min. para este tratamento. Estas condições

foram controladas rigorosamente para evitar ou minimizar a

prováveis defeitos cristalinos, colapso estrutural e formação de

*alumina condensada fora da rede (EFAL) .

o sistema de calcinação e ativação das amostras consiste

basicamente de uma fonte de gás; um filtro contendo peneira

molecular 4A, para secagem e purificação do gás; um tubo

calcinador com recipiente para amostra e entrada de gás; uma mufla

e um controlador/indicador de temperatura ligado a um termopar.

Inicialmente, o recipiente contendo a amostra foi

introduzido no tubo calcinador. A entrada do gás de arraste,

proveniente do cilindro, foi feita por uma linha de fluxo,

controlando-se a vazão com o auxilio de válvulas reguladoras de

pressão. Para se calibrar a vazão do gás, foi utilizado um

fluximetro de bolha conectado à linha de fluxo. A medida foi

efetuada acompanhando-se a elevação da bolha através da coluna de

volume conhecido, por um tempo determinado.

As reações a serem estudadas usando o sistema descrito

acima emvolvem a decomposição térmica de ions aquosos de terras

raras na ze6lita, com subsequente formação de centros ativos.

* Do Inglês: "Extra Framevork Alumina"
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3.4 - ESPECTROMETRIA DE EMISSXO ATÔMICA POR PLASMA DE ARGÔNIO

*INDUZIDO (ICP-AES)

3.4.1 - Considerações Gerais sobre a Técnica de ICP-AES

A determinação de elementos de terras raras através de

espectrografia de emissão tem sido por muitos anos, um t6pico

diflcil. Dentre as muitas razões para esta dificuldade, as mais

comuns foram: a obtenção de materiais puros; e a complexidade dos

espectros. Embora o primeiro t6pico esteja sendo superado, o

segundo ainda persiste.

Os espectros de emissão de terras raras apresentam

muitas linhas de intensidades variadas. Entretanto, conhecendo-se

as linhas mais pronunciadas, a espectrografia representa uma

técnica simples para determinação de· traços ou pequenas

quantidadés de terras raras em vários materiais. As linhas

espectrais selecionadas variam de acordo com a natureza da análise

requerida. Devido as análises espectroqulmicas de precisão serem

baseadas nas observações das intensidades das linhas, e comparação

com padrões,

coeficientes.

não é posslvel estabelecer um sistema de

* ICP - Induced Coupled Plasma

AES - Atomic Emission Spectroscopy
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3.4.3 - Procedimento Analltico Instrumental

Através do sistema de introdução da amostra, por um tubo

capilar do equipamento, foram obtidas as curvas de calibração

(curvas de trabalho) correspondentes a cada elemento a ser

determinado: Si, AI, RE (La, Ce, Nd, Eu, Gd), Ca e Na. Cada curva

de trabalho contém quatro pontos, que resultam da relação entre a

intensidade e concentração dos padrões. Para determinação dos

elementos de terras raras foram usados padrões multi-elementares,

-1de concentrações variando de 0,1 a 10 ~g.ml .

A partir dos extratos das amostras, obtidas de acordo

com o item 3.4.2, foram tomadas várias allquotas e diluidas para

volumes adequados, dependendo da concentração dos elementos a

serem determinados. A partir destas soluções diluldas, e

utilizando um equipamento de emissão atômica com fonte de

excitação de plasma de argônio induzido (rcp AES), marca

SPECTROFLAME - Spectro, foram determinadas as concentrações dos

elementos constituintes das ze6litas em estudo.

As condições operacionais do rcp-AES foram as seguintes:

- Monocromadores: rede de 2400 linhas/mm;

- Larguras da banda: 200 - 500 nm;

- Gerador de radiofrequência: spectroflame, 27,12 MHz;

- Fluxo de gás (Ar): 8,0 l/mino

-Velocidade de introdução da amostra: 1,4 ml/min.
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A formação de grupos hidroxilas de 10ns multivalentes em

ze6litas ocorre devido a hidr6lise e dissociação da molécula de

água pelo campo eletrostático criado pelo cátion [61-63]. O

estiramento da ligação O-H de moléculas de água em sltios de

adsorção é observado na região de 3500 a 3200 cm-1 . A água pode

ser removida da ze6lita, sem que haja mudanças na região de 1700 a

300 cm-1 do infravermelho.

Os espectros no infravermelho podem ser classificados de

acordo com as vibrações internas do tetraedro T-04 (T = si ou AI),

e as vibrações relacionadas com as ligações e encadeamentos

externos. No primeiro caso, os espectros consistem de vibrações

fortes na região de 1200 a 900 cm-1 , que são caracterIsticas para

todas as ze6litas.Com relação às ligações e encadeamentos

externos, devido aos arranjos das Unidades de Construção

S dá ' b d reg~·o de 600 a 500 cm-1ecun r1a, ocorrem an as na ~Q

caracter1sticas do anel de 6 membros.

Neste trabalho, a análise estrutural das ze6litas nas

formas RE,Ca/NaY foi realizada na região do infravermelho

fundamental (4000 a 300 -1cm ), usando um espectrofotômetro

infravermelho por transformadas de Fourier (FT-IR Bomem, modelo

MB-102). Os espectros foram determinados usando KBr como agente

dispersante, e as pastilhas foram preparadas numa concentração de

3 a 5%, aproximadamente.

A interpretação dos espectros consistiu na atribuição

das frequências para as bandas de absorção, e comparação com dados

da literatura [64] • Este método de caracterização foi

complementado por difração de raios-X. Entretanto, em alguns
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casos, através de espectroscopia na região do infravermelho, foi

poss1vel obter informaçõ~s estruturais em zeólitas, as quais não

foram determinadas por difração de raios-X.

3.6 - DIFRAÇXO DE RAIOS-X

As propriedades cristalográficas das zeólitas RE,Ca/NaY

foram avaliadas por difração de raios-X. Este método é o mais

direto para avaliar o grau de cristalinidade de um ret1culo. A

diminuição ou ausência da fase cristalina pode ser evidenciada

pela observação direta dos difratogramas de raios-X do pó do

material. Assim, usando esta técnica, foi poss1vel comparar uma

série de amostras (contendo terras raras) do mesmo tipo de

zeólita.

Os difratogramas de raios-X das zeólitas RE,Ca/NaY foram

obtidos pelo método do pó, usando radiações de cobre (CuKa),

passando por um filtro de n1quel, em um equipamento RIGAKU, modelo

RU-200 B.

Nas análises realizadas, os picos referentes aos ângulos

de difração (28) para a radiação do cobre, foram convertidos em

distânciasinterplanares (d), de modo que d = À/2sen8, onde À é o

comprimento de onda do cobre (0,1542 nm). Para o pico de maior

intensidade (lo) no difratograma, foi atribu1do o valor 100. As

intensidades relativas aos demais picos, foram obtidas pela
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*3.8 - ANALISE TERMOGRAVIM~TRICA (TG) E CALORIM~TRICA EXPLORATÓRIA

**DIFERENCIAL (OSC)

3.8.1 - Adsorção de n-butilamina na Ze61ita

As técnicas termoanallticas de TG e OSC foram utilizadas

para a determinação da acidez total' nas amostras RE, Ca/NaY, bem

como sua força, expressa em energia por centro ácido, por faixas

de temperaturas especIficas. As medidas de acidez via TG-OSC foram

fei tas através de termodessorção com programação de temperatura

***(TPO) de n-butilamina adsorvida nas amostras, usando nitrogênio

como gás de arraste.

Para a adsorção das amostras com n-butilamina, cerca de

0,1 g de cada ze6lita foi colocada em um sistema de quimissorção,

aquecida até 400°C sob fluxo de nitrogênio, por 2 horas. A

temperatura do sistema foi então diminuida e mantida

isotermicamente a 95°C. O fluxo de nitrogênio (30 ml/min.) foi

então desviado para um saturador contendo n-butilamina; e os

vapores desta base foram arrastados em direção à amostra, por

cerca de 1 hora, para saturação completa dos centros ácidos do

catalisador. Ap6s decorrido este tempo, o fluxo de n-butilamina

foi cortado, passando-se apenas nitrogênio pela amostra, para

remoção da base adsorvida fisicamente na superf1cie da ze6lita.

* TG - Thermogravimetry

** DSC - Differential Scanning Calorimetry

*** TPO - Thermal Programed Desorption
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3.8.2 - Determinação da Acidez Total via TG

Para determinação da acidez total das amostras, cerca de

0,01 g do material previamente saturado com n-butilamina foi

transportado para uma termobalança (DuPont - TA 2000), e foi

submetido a um aquecimento isotérmico (95°C por 1 hora), seguido

da taxa de aquecimento de 10oC/min., sob fluxo .dinâmico de

nitrogênio (50 ml/min.). A acidez total foi definida como a massa

absoluta de n-butilamina que foi dessorvida dos centros ácidos da

zeólita, sendo expressa em centros ácidos por grama de

catalisador (CA/g).

3.8.2 - Estimativa da Força Ácida Relativa via DSC

Na caracterização de catalisadores zeoliticos, várias

técnicas podem ser usadas para estudar a cinética e o mecanismo de

dessorção nas fases gás-sólido. Com base em medidas de mudanças na

composição de reagentes gasosos, como função da temperatura de

dessorção e/ou degradação, foi feito um estudo da força ácida

relativa em faixas de temperaturas especificas, utilizando o

modelo cinético de Borchardt e Daniels [66]. As condições de

termodessorção com programação de temperatura foram semelhantes às

utilizadas nas análises via TG. O modelo de Borchardt e Daniels

assume que a reação segue uma cinética de ordem "n", e foi

viabilizada por recentes métodos microprocessados para o cálculo

dos seguintes parâmetros cinéticos: energia de ativação, ordem de•
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reação e entalpia do processo. A força ácida relativa das amostras

foi expressa em Joules por centro ácido (J/CA) para faixas de

temperaturas especificas.

3.9 - NATUREZA DOS CENTROS ÁCIDOS VIA ESPECTROSCOPIA NA REGIXO DO

INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR)

o espectro da piridina quimissorvida em sólidos ácidos,

na região do infravermelho, permite a diferenciação de sitios de

Bronsted e Lewis isoladamente [67-69]. Como as forças dos sitios

ácidos podem ser relacionados com o limite da temperatura a qual

os sitios são capazes de quimissorverem moléculas de piridina, a

medida da força ácida deve ser dada em termos da temperatura de

evacuação da piridina adsorvida quimicamente. Assim, as

distribuições das forças dos sitios ácidos de Bronsted e Lewis

podem ser determinadas, por espectroscopia na região do

infravermelho, através da quimissorção de piridina combinada com

sua temperatura de evacuação. Segundo o tipo de interação

adsorvente-adsorbato, as bandas do adsorbato têm freqüências

diferentes.

O sistema utilizado para o tratamento térmico e

evacuação, bem como a célula especial adaptada ao equipamento de

infravermelho, ê mostrado na figura 3.1.
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(a)

Balão (1000 ml)

Trap

Manômetro
de Mercúrio

Bomba de
Vácuo

Trap 4A

r
Célula de
Infravermelho

Forno
Dosador Piridina

(b) Local para fixação
da pastilha autosuportada

Janela de caF2

T
Contato do Termopar

(Zona de aquecimento)

FIGURA 3.1- a) Sistema de quimissorção seletiva usado para pré-

tratamento e quimissorção de piridina; b) Detalhes da

célula especial de infravermelho usada para a determi-

nação dos centros ácidos de Bronsted e Lewis.
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As condições experimentais utilizadas para o estudo da

natureza dos centros ácidos de Bronsted e Lewis na ze6lita

RE,Ca/NaY foram as seguintes:

i) Preparação das pastilhas:

- Tipo: auto-suportada;

- Massa da amostra: 10-15 mg;

- Pressão aplicada ao empastilhador: 12000 lbs;
•

- Tempo de empastilhamento: 5 mino

ii) Pré-tratamento da pastilha auto-suportada:

- Temperatura de calcinação: 420oC;

- Taxa de aquecimento: 50 c/min.;
-2- Vácuo aplicado: cerca de 10 Torri

- Tempo de evacuação: 3 a 4 horas.

iii) Adsorção de piridina (Merck):

- Temperatura de adsorção: 150
0

Ci

- Tempo de adsorção: 60 min.;

- Pressão de vapor da piridina: 4 Torri

- Temperatura de dessorção da piridina: 150oC.

Os espectros das pastilhas autosuportadas adsorvidas

com piridina, foram registrados à temperatura ambiente, em um

espectrofotômetro FT-IR, Bomem, modelo MB-102, na faixa espectral

-1de 1700 a 1300 cm •
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3.10 - TESTES CATALíTICOS DAS ZE6LITAS RE,Ca/NaY

(RE = La3+, ce3+, Nd3+ e Gd3+)

3.10.1 - Montagem de um Reator de Batelada em Escala de Bancada

Para os experimentos da reação de alquilação de benzeno

com l-dodeceno na fase liquida, sobre os catalisadores da ze6lita

3+ 3+ 3+ 3+ .RE,Ca/NaY (RE = La , Ce , Nd e Gd ), f 01 usado um reator de

batelada. O esquema do reator é mostrado na figura 3.2.

O reator foi utilizado para reações às temperaturas de

6SoC e eooc (ponto de ebulição do benzeno). Neste trabalho, não

foi possivel utilizar valores de temperaturas mais elevados, pois

o reator foi confencionado para se trabalhar sob pressão ambiente.

3.10.2 - Ativação dos Catalisadores

A ativação dos catalisadores das ze6litas RE,Ca/NaY foi

feita à temperatura de 4200 C, sob fluxo de nitrogênio, por 2

horas, em um forno-mufla. Este tratamento foi realizado para

remoção de moléculas de água superficiais que neutralizam

parcialmente os centros ativos da ze6lita. Ap6s este tratamento, a

amostra foi esfriada até a temperatura ambiente e mantida em

dessecador, para em seguiada ser adicionada ao reator.
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3.10.3 - Condições Experimentais dos Testes Catallticos

o reator de batelada confeccionado de acordo com o

esquema mostrado no item 3.10.1, foi usado no processo de

alquilação de benzeno com 1-dodeceno na fase lIquida. As condições

experimentais foram as seguintes:

- Temperaturas de reação: 65 e 80oC;

- Tempo de reação: 120 minutos;

- Razão molar BenzenolDodeceno = 8;

- Razão massa de Dodecenolmassa de catalisador = 6.

Os cálculos feitos para a determinação do volume de

reagentes e massa de catalisador utilizados, considerando as

seguintes propriedades fIsicas dos reagentes:

Propriedades flsicas:

- BENZENO: PM = 78,11 glmol

Ponto de ebulição = 80,1 °c

Densidade = 0,8765 glml.

- DODECENO: PM = 168,32 glmol

Ponto de ebulição = 231 °c

Densidade = 0,7584 glml.
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*3.10.4 - Análise dos Produtos de Reação por GC-MS

Os produtos de reação, coletados nos tempos 15, 30, 60,

90 e 120 min., foram analisados por um cromat6grafo a gás (HP -

modelo 5890) acoplado a um espectrOmetro de massa (HP - modelo

5988 A) (GC-MS)*. Os produtos isoméricos e alquilados foram

separados usando uma coluna capilar de metilsilicone HP-1, 12

metros de comprimento. Ap6s a separação cromatográfica dos

produtos, estes foram direcionados ao espectrÔmetro de massa para

serem detectados isoladamente. Para uma melhor separação dos

produtos, foi usada uma programação isotérmica para a coluna

cromatográfica (1000 C/ 1 min.), seguida de um aquecimento gradual

a uma taxa de 50 c/min., até a temperatura final de 3300 C. O valor

elevado da temperatura final da coluna foi usado objetivando-se

detectar produtos polialquilados.

O volume da mistura reacional injetado no cromat6grafo

foi de lJll (coletada diretamente do reator). Os produtos

determinados foram: 1-dodeceno, isOmeros de 1-dodeceno e

alquilbenzenos lineares monoalquilados, que foram os produtos

. . **desejados na reação, e são conhec1dos comerc1almente por LAB • Os

produtos alquilbenzenos lineares, separados e identificados,

foram: 2-, 3-, 4-, 5- e 6-fenil- dodecano. Como o 6-fenil-dodecano

foi formado em pequenas quantidades, este foi quantificado

juntamente com o 5-fenil-dodecano.

* do inglês: GC -, Gas Chromatography

MS - Hass Spectrometry

** LAB - Linear Alkyl Benzene
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4 - RESULTAOOS E DISCUSSÃO

4.1 - COMPOSIÇXO QUíMICA DAS AMOSTRAS

De acordo com as análises qulmicas das amostras NaY,

3+ 3+ 3+ 3+ 3+Ca/NaY e RE,ca/NaY (RE = La , Ce , Nd , Eu e Gd ), por ICP-

AES, foram obtidos valores relativos aos elementos nas células

unitárias das ze6litas. Estes valores são apresentados na

Tabela IV.1.

Na supercavidade da ze6lita Y, os valores anal1ticos

dados na Tabela IV.1 para os elementos constituintes das ze6litas,

correspondem aos obtidos para a célula unitária divididos por 8.

Assim, as composições qulmicas das células unitárias

(C.u.) das ie6litas RE,Ca/NaY, bem como os graus de trocas iônicas

c AlO /RE3+ & d d T b I IV 2 (RE3+ - La3+, ce3+,e a razoo 2 SoO a os na a e a •.

Nd3+, Eu3+ e Gd3+).

As amostras da ze6lita Y modificadas com cálcio e terras

raras apresentaram-se bem homogêneas em termos de composição

qulmica.
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TABELA IV.1 -Valores obtidos a partir das análises qulmicas das

amostras.

UNlDADES NA· CtLULA UNITÂRIA
AMOSTRA

Na+ ca2+(X2) RE3+(X3) AI02 S102

NaY 57 57 135

Ca/NaY 19,7 37,3 57 135

La,Ca/NaY 7,5 9,0 40,5 57 135

Ce,Ca/NaY 8,1 12,0 36,9 57 135

Nd,Ca/NaY 8,5 14,0 34,5 57 135

Eu,Ca/NaY 7,3 12,2 37,5 57 135

Gd,Ca/NaY 8,8 15,8 32,4 57 135
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4.2 - INFLUtNCIA DOS íONS RE3+ NA TROCA IÔNICA

De acordo com os dados da Tabela IV.l, no estági9

inicial de troca iônica, cerca de 65% dos 10ns Na+ na zeólita NaY

2+foram trocados por 10ns Ca . Esta troca ocorre na seguinte

relação: -

(4.1)

Apesar do raio iônico do cálcio ser aproximadamente

igualou maior que de alguns 10ns de terras raras (Nd, Eue Gd),

entretanto, os complexos aquosos de metais alcalinos terrosos

tendem a apresentarem números de coordenação menores do que os

complexos aquosos de terras raras. Assim, foi proposto que a troca

iônica do s6dio por cálcio seria inicialmente facilitada, e a

introdução de terras raras nas etapas subsequentes de troca,

acarretaria uma distribuição homogênea das terras raras nas

cavidades da ze6lita. Como na etapa inicial de troca, não ocorreu

troca iônica total dos 10ns Na+ por ca2+; a troca iônica

complementar da amostra Ca/NaY com terras raras provavelmente

favoreceu a remoção de íons Na+ ainda residuais, e do pr6prio

C 2+a , ocorrendo então trocas do tipo:
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Os ions Na+ não trocados são os de dificil acesso na

estrutura zeolitica, estando localizados nos sitios SeI), no anel

hexagonal. Admitindo-se a possibilidade de trocas do tipo

(Ca2+,Na+ = RE3+) , (eq. 4.2), fica evidenciado que os ions Ca2+ na

ze6lita Ca/NaY interagem com sitios aniônicos nos quais a

interação eletrostática é fraca.

Na ze6lita Ca/NaY, a relção Ca/Na é aproximadamente

igual a 2. Esta razão aumenta-com a contração lantanidica: La < Ce

< Nd < Eu < Gd. Apesar do La ser o elemento maior da série

lantan1dica, ele apresenta um menor número de ligantes aquo na

esfera de coordenação; em contrapartida, o Gd, que é o menor,

apresenta um maior número de ligantes aquo coordenantes. Assim,

observou-se experimentalmente que enquanto o La apresenta o maior

grau de troca, o Gd apresenta o menor. Uma observação importante é

que as isotermas de troca são do tipo "d", ou seja, aquelas que

não alcançam troca iônica máxima por efeito de geometria.

De acordo com os dados constantes na Tabela IV. 2 , as

diferenças observadas nos graus de troca iônica dos 10ns RE3+ nas

ze6litas relacionam-se provavelmente com as preferências pelos

cátions em certas posições na ze6lita, densidade e distribuição de

carga, e principalmente por algumas propriedades caracter1sticas

dos elementos lantan1dicos, tais como a contração lantan1dica e a

eletronegatividade. Correlações experimentais obtidas entre o grau

de troca iônica (%), e a eletronegatividade e o raio iônico dos

elementos estudados, são mostrados nas figuras 4.1 e 4.2,

respectivamente.
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A formação de espécies hidratadas de terras raras nas

cavidades da ze6lita ocorre de acordo com a equação 4.3:

Zeol. ) (4.3)

A etapa que controla a velocidade de troca nesta reação

parece ser a remoção de moléculas de ãgua dos ions RE3+ nas

. 3+ . .
supercav1dades. A exclusão de ions RE nas cav1dades menores

(tipo ~) é facilitada pela hidratação, cujos valores energéticos

são relativamente elevados (70,71]. Um grãfico relacionando a

troca iônica com a entalpia padrão de hidratação, AHo (hidratação

de RE3+) I kJ/mol, para os ions La3+, ce3+, Nd3+, Eu3+ e Gd3+, é

mostrado na figura 4.3.

A calcinação e ativação da ze6lita Y modificada por

terras raras, envolve a decomposição térmica de espécies

3+RE.(H20) , gerando centros ácidos de Bronsted. Esta decomposição

ocorre de acordo com a equação 4.4.

3+RE. (H20) /Zeol. calcinação )
2+ +(RE.OH ,H )-Zeol. (4.4)

2+A troca iônica resulta numa ocupação dos ions Ca e

RE3+ nas cavidades da ze6lita, gerando sitios catiônicos na forma

hidratada (72,73]. Como ainda existem cãtions Na+ (residuais) e

ca2+ (compensadores de carga), as amostras foram formuladas como

RE,Ca/NaY.
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FIGURA 4.1 - Grau de troca iônica em função da eletronegatividade

de terras raras para as ze61itas na forma RE,Ca/NaY.
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Nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3, são observadas relações

entre o grau de troca iônica com a eletronegatividade, com o raio

iônico, e com a energia de hidratação dos elementos de terras

raras. Assim, verificou-se o grau de troca iônica obedece a

seguinte ordem: La > Eu > Ce > Nd > Gd. Com exceção do Eu, a

percentagem de troca diminui com a contração lantanldica, e

aumenta com a eletronegatividade e a energia de hidratação. O

elemento Eu apresenta uma irregularidade particular, que lhe é

conferida pela presença de três elétrons na banda de condução

5d/6s. Assim, nas figuras 4.1,4.2 e 4.3, o Eu apresenta-se de

forma discordante. Para o La, como não existem elétrons 4f, não há

repulsão intereletrOnica, e como consequência, o grau de troca

iônica é maior. Para os demais elementos, é observado um efeito

eletrostático associado diretamente com o aumento da carga nuclear

blindada imperfeitamente pelos elétrons 4f. Como o número quântico

principal das camadas de valência é constante, foi concluldo que a

eletronegatividade, bem como o raio iônico e a energia de

hidratação, são funções da natureza da coordenação entre os 10ns

RE3+ e os ligantes aquo.

65



4.3 - CARACTERíSTICAS ESTRUTURAIS DAS ZE6LITAS RE,Ca/NaY.

Os espectros de absorção na região do infravermelho,

mostrando as mudanças estruturais nas amostras da ze6lita Y antes

e depois da troca iônica por cálcio e terras raras, são

apresentados nas figuras 4.4 e 4.5, correspondendo As regiões de

4000 a 3000 cm-l e 1300 a 300 cm- l , respectivamente. A primeira

região é relacionada aos grupos hidroxilas estruturais e

superficiais, e a segunda corresponde As vibrações das ligações

T-O (T = si ou AI) dos tetraedros externos e internos.

De acordo com os espectros mostrados na figura 4. 4 , a

ze6lita NaY (forma original) apresenta apenas uma banda forte a

3550 cm- l , devendo ser atribuhda f água de hidratação. Quando a

ze6lita NaY foi trocada com cálcio e depois por terras raras,

foram observadas além desta, outras bandas resolvidas em forma de

"ombro" nas k'egiões de 3500 a 3450 cm- l e de 3300 cm-l.

A região de 4000 a 3300 cm-1 caracteriza a presença de

grupos OH. O número e frequência dos grupos hidroxilas variam com

. -1a natureza do cát10n trocado. A banda a 3550 cm corresponde ao

estiramento T-OH, onde T = si ou AI. SZYMANSKI e colaboradores

[74] observaram que ze6litas desidratadas apresentavam basicamente

duas bandas OH em 3500 e 3400 cm-1, e eram acompanhadas de uma

banda a 1660 cm- l relativa A deformação vibracional da molécula

de água. Esta banda também foi observada em ze6litas Y

ultra-estáveis [75-77]. A análise da região de 3600 a 3690 cm- l

parece indicar a presença de alumina fora de rede (EFAL).
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FIGURA 4.4 - Espectros de absorção na região do infravermelho

(4000 - 1300 cm-1 ) representativo das zeólitas:

3+
(a) NaYi (b) Ca/NaY e (c) RE,Ca/NaY (RE = La )
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EBERLY [78] reportou a inexistência de grupos hidroxilas

em zeólitas NaY e CaY após desidratação A temperatura de 427 0 C. Os

tipos de grupos M-OH+ formados em zeólitas CaY são muito senshveis

ao tratamento térmico, e a desidratação forma, possivelmente,.

espécies do tipo M-O e M-O-M não ácidas [26,79]. A ausência de

grupos OH estruturais em zeólitas contendo elementos do grupo IA

foi compravada por WARD [25,80] e UYTTERHOEVEN e colaboradores

[81]. Nas zeólitas contendo ~erras raras, RE,Ca/NaY, as bandas que

aparecem com frequências ao redor de 3300 cm-1 são provavelmente

atribuldas a moléculas de água que se adsorvem nas superflcies e

interagem com os cátions RE3+ e retlculos da zeólita.

Na região de 4000 a 3000 cm-1 , as frequências das bandas

de absorção variam sistematicamente com as propriedades do

cátion trocado (raio iônico, campo eletrostático, potencial de

ionização e potencial eletrostático). EBERLY e KIMBERLIN [82]

-1reportaram que a frequência da banda de absorção em 3500 cm em

zeólitas RE-Y diminuia com o raio do cátion. RABO e colaboradores

[83] afirmaram que isto não ocorria A temperatura ambiente, mas a

2000 C. CHRI5TNER e colaboradores [62] e ANGEL [84] reportaram que

as frequências das bandas em 3650 e 3545 cm-1 diminuem com o

aumento da af inidade eletrônica do cátion. A frequência aumenta

com a diminuição do raio iônico, indicando que para cátions

pequenos, a interação T - M. OH é ma is forte.

O mecanismo mais aceito para a formação de grupos

hidroxilas de terras raras em zeólitas está relacionado com a

hidrólise de espécies [RE3+{H20)-~o-Zeolita] para [RE2+OH] e
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+ - .[H --o-Ze6l1ta), de acordo com o esquema 4.5.

RE.OH2+ H

O O O O O O O O
/ \ / \ - / \ / \ - / \ I \ / /

si Al Si Al + si Al (4.5)
/ \ / \ / \ / \ / \ / \

De acordo com o mecanismo mostrado em (4 • 5), o grupo

Si-OH pode ser o principal responsAvel pelo alargamento da banda

-1 2+ -1redor de 3740 a 3710 cm ; e o RE.OH ,pela banda em 3520 cm .

a banda observada na regiAo de

A variação da frequência com o tipo de cAtion (Na+, ca2+ e RE3+)

3500 a 3450 cm-1sugere que

corresponde aos grupos OH associados diretamente ao cAtion.

Os espectros na região de 1700 a 300 cm-1 (figura 4.5)

mostram as mudanças estruturais da ze6lita Y ap6s as etapas de

troca iOnica com cAlcio e terras raras. As bandas e atribuições

das amostras RE,Ca/NaY (RE = La3+, ce3+, Nd3+, EU3+ e Gd3+) são

dadas na Tabela IV.3.

FLANIGEN e SANO [ 64] mostraram que o espectro

infravermelho na regiAo de 1300 a 300 cm-1 é uma ferramenta

importante para indicar mudanças estruturais na armação de uma

ze6lita. As bandas nesta regiAo são devidas ls vibrações T-O

(T = Si, Al) senslveis l estrutura (ligações externas), e

vibrações insenslveis a estrutura (ligações internas). As faixas

das regiões espectrais são: 1250 a 950 cm-1 (estiramento

assimétrico), 950 a 650 cm-1 (estiramento simétrico), 650 a
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520 cm-1 (anel duplo D6R) , 520 a 420 cm-1 (deformação angular), e

420 a 300 cm-1 (abertura do poro).

Comparando os espectros na figura 4.5, observam-se

pequenos deslocamentos de frequências vibracionais quando uma

ze6lita é comparada com outra. As vibrações dos tetraedros

externos, bem como dos anéis de seis membros, e da abertura de

poros são senslveis à estrutura, como indicado por (LE) na Tabela

IV.3. As relações entre as prbpriedades eletrostAticas dos cAtions

de terras raras leves (La - Gd) e as variações nas frequências,

nas regiões de 579 a 572 cm-1 (D6R) e de 461 a 456 cm-1

(deformação angular T-O), são mostradas graficamente nas figuras

4.6 e 4.7, respectivamente. Informações complementares sobre os

cAtions de terras raras normalmente são dados na região do

infravermelho longlnquo.
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TABELA IV.3 -Atribuições feitas para os espectros na região do

infravermelho (1300 - 300 cm-1 ) para as ze6litas

NaY, Ca/NaY e RE,Ca/NaY.

La/NaY Ce/NaY Nd/NaY Eu/NaY Gd/NaY
ATRIBUIÇXO

1134.h 1142.h 1139.h 1147.h 1150.h cS • T-O (LE)aSSl.m

1021vs . 1035v. 1024vs 1019vs 1031vs cS • T-O (LI)aSSl.m

786. 773M 777. 786. 781. cS • T-O (LE)Sl.m

713. 719. 720. 718. 717. cS • T-O (LI)Sl.m

572. 577. 578. 579. 577. Anel duplo (LE)

456. 458. 460. 461. 459. Deformação T-O
angular (LI)

390. 395.h 394. 388. 394. Abertura de poro
(LE)

LE = ligações externas, LI = Ligações internos, T = si ou Al

vs = muito forte, s = forte, m = médio, w = fraco, sh = ombro
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FIGURA 4.7 - Número de onda da banda de absorção em 461 a 456 cm-
1

(deformação angular do tetraedro interno T-O) em

função do potencial eletrostático do cátion de

terra rara na ze6lita RE,Ca/NaY.
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De acordo com as figuras 4.6 e 4.7, foram observadas

pequenas variações nos números de onda com o potencial

eletrostãtico ao longo da série lantanldica. Desta forma ficou

evidenciado o efeito polarizante das espécies RE.OH2+ nas

cavidades da ze6lita Y.

A presença de elétrons 4fn no La(4fo ) , Ce(4f1 ), Nd(4f3),

EU(4f6 ) e Gd(4f7 ) provoca mudanças nas'frequências vibracionais do

anel duplo hexagonal (D6R) e deformações da ligação T-O do

tetraedro interno. Para os dois casos, foi observada a seguinte

ordem na variação do número de onda com o potencial eletrostãtico:

La < Ce < Gd < Nd < Eu. Com exceção do Gd, quanto maior o

potencial eletrostãtico, maior o número de onda. A discordância

deste elemento é explicada pela sua alta estabilidade, o que lhe é

fortemente conferido pelo semi-preenchido dos orbitais 4f.
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4.4 - PROPRIEDADES CRISTALOGRÁFICAS DAS ZE6LITAS RE,Ca/NaY

Os dados da literatura relativos aos ângulos 28,

distâncias interplanares (d) e intensidades relativas (I/Ia), para

a ze6lita NaY cristalina [65] são dados na Tabela IV.4.

Os difratogramas da ze6lita NaY usada neste trabalho,

da trocada com Cãlcio,Ca/ltaY, e da trocada com terra rara, na

forma RE,Ca/NaY (RE = La3+) , são mostrados na figura 4.8. Os

valores relativos aos ângulos de difração (28), distancias

interplanares (d) e intensidades relativas das amostras Ca/NaY,

La,Ca/NaY, Ce,Ca/NaY, Nd,Ca/NaY, Eu,Ca/NaY e Gd,Ca/NaY, são

dados nas Tabelas IV.5, IV.6 e IV.7.

Como pode ser observado na Tabela IV.4, e na figura 4.8,

a linha do difratograma de raios-X da ze6lita NaY (forma original)

pr6ximo à distância interplanar a cerca 14,4 Jl (6, 14 graus), é

resolvida em um singlete, com intensidade relativa máxima (I/Ia =

100). A troca iOnica de lons monovalentes por lons di ou

trivalentes pode acarretar numa posslvel diminuição na intensidade

relativa desta raia. Neste caso, os difratogramas podem apresentar

intensidades relativas mãximas em ângulos de difração maiores ..
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TABELA IV.4 -Dados relativos A difraçâo de raios-X da ze6lita

NaY: a) literatura [65]; b) NaY usada neste trabalho

(a) (b)

dei) I/lo 29 dei) I/lo

14,29 100 6,.14 14,38 100

8,75 29 10,08 8,77 21

7,46 24 11,82 7,48 18

5,68 44 15,58 5,68 62

4,76 23 18,60 4,77 36

4,38 35 20,26 4,38 59

3,91 12 22,72 3,91 20

3,77 47 23,56 3,77 94

3,57 4 24,88 3,58 10

3,47 9 25,68 3,47 18

3,31 37 26,96 3,31 69

3,22 8 27,68 3,22 19

3,02 16 29,54 3,02 35

2,92 21 30,64 2,92 48

2,86 48 31,30 2,86 96

2,77 20 32,34 2,77 35

2,72 7 32,98 2,71 15

2,64 19 33,98 2,64 32

2,60 11 34,56 2,59 22
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FIGURA 4.8 - Difratogramas de raios-X de ze61itas nas formas:
3+

(a) NaYi (b) CajNaYi -e (c) RE,CajNaY, RE = La .

(.) Mudança na intensidade devida à troca iônica.
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TABELA IV.5 -Dados relativos aos difratogramas de raios-X das

das ze6litas: a) Ca/NaY, b) La,Ca/NaY.

(a) (b)

28 dei) I/lo 28 dei) I/lo

6,14 14,38 81 6,14 14,38 47

10,06 8,79 16 10,06 8,77 14

11,84 7,47 10 12,36 7,16 24

15,58 5,68 70 15,56 5,69 77

18,60 4,77 44 18,60 4,77 52

20,28 4,38 48 20,24 4,38 20

22,74 3,91 10 22,68 3,92 15

23,58 3,77 100 23,54 3,78 100

25,70 3,46 24 25,68 3,47 32

26,96 3,31 76 26,94 3,31 71

27,68 3,22 19 27,66 3,22 14

29,54 3,02 26 29,50 3,03 17

30,68 2,91 45 30,62 2,92 34

31,32 2,85 85 31,28 2,86 51

32,36 2,76 39 32,32 2,77 50

33,00 2,71 15 32,96 2,72 16

34,00 2,64 38 33,96 2,64 37

34,58 2,59 22 35,54 2,60 17
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TABELA IV.6 -Dados relativos aos difratoqramas de raios-X das

das ze6litas: a) Ce,Ca/NaY, b) Nd,Ca/NaY.

(a) (b)

28

6,12

dei)

14,43

I/lo

93

28

6,10

dei)

14,48

I/lo

69

12,32 7,18 21

15,56 5,69 21 15,54 5,69 52

18,60 4,77 24 18,54 4,78 41

20,28 4,38 28 20,22 4,39 23

21,50 4,13 27

23,54 3,77 100 23,50 3,78 100

25,66 3,47 18 25,64 3,47 28

26,94 3,31 42 26,90 3,31 63

27,66 3,22 21 27,62 3,23 15

29,50 3,03 19

30,62 2,92 39 30,60 2,92 36

31,28 2,86 34 31,24 2,86 49

32,34 2,77 23 32,30 2,77 43

32,96 2,72 24 32,90 2,72 19

33,98 2,64 21 33,94 2,64 38

34,56 2,59 21 35,48 2,53 15
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TABELA IV.7 -Dados relativos aos difratogramas de raios-X das

das ze6litas: a) Eu,Ca/NaY, b) Gd,Ca/NaY.

(a) (b)

28

6,16

dei)

14,34

I/lo

48

28

6,14

dei)

14,38

I/lo

·77

12,36 7,16 26

15,60 5,68 76 15,58 5,68 36

18,62 4,76 55 18,62 4,76 36

20,32 4,37 23 20,26 4,38 29

21,54 4,12 23

23,58 3,77 100 23,56 3,77 100

25,72 3,46 33 25,70 3,46 26

26,98 3,30 64 26,94 3,31 56

30,68 2,91 38 30,66 2,91 38

31,30 2,86 52 31,30 2,86 44

32,38 2,76 48 32,34 2,77 35

32,98 2,71 19 33,00 2,71 24

34,00 2,64 39 34,00 2,64 29

34,60 2,59 18 34,60 2,59 24
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Os difratogramas de raios-X para as amostras contendo

. . 3+ 3+ 3+ 3+
cát~ons d~ferentes de terras raras (La , Ce , Nd , Eu e

Gd3+), apresentam raias bem definidas, na faixa de 3 a 40 graus,

caracterIsticas da ze6lita tipo Y. Comparando-se os difratogramas

das amostras não modificadas e modificadas por terras raras,

observa-se que ocorre uma variação em algumas intensidades

relativas e distâncias interplanares ap6s as etapas de troca

iônica e tratamento térmico. Isto evidencia que os cátions RE3+

foram trocados ionicamente, e localizam-se em sltios bem definidos

na estrutura da ze6lita (cavidade sodalita e supercavidade).

De acordo com as Tabelas IV.5, IV.6. e IV.7, foi

observado que o raia em 14,43 Â é caracterIstica de todas as

amostras da ze6lita RE, Ca/NaY, enquanto que apenas na zeólita

La,Ca/NaY é observada uma raia a 10,06 graus (8,77 Â). Após a

primeira etapa de troca iônica, aparece um pico em 11,84 graus

(7,47 Â). Na etapa de troca iônica por terra rara, provavelmente

ocorre um aumento no ângulo de difração para cerca de 12,30 graus

(7,16 Â) acarretando uma diminuição na distância interplanar em

cerca de 0,3 Â. Este pico foi observado nas ze6litas La, Ca/NaY,

Nd,Ca/NaY e Eu,Ca/NaY.

Na região de 15,58 e 18,60 graus (5,68 e 4,77 Â,

respectivamente), ocorrem picos em todas as amostras modificadas

ou não, sendo caracterIsticos da estrutura zeolltica. Para

ze6litas na forma RE, Ca/NaY, a intensidade do pico em 5,68 Â

diminuiu na ordem: La > Eu > Nd > Gd > Ce. Esta ordem de

intensidade para os cátions de terras raras foi invertida para o

primeiro pico que aparece no difratograma, a 14,4 Â.
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4.5 - MICROSSIMETRIA DO íON EURÓPIO NA ZE6LITA Eu,CajNaY

Através de medidas por espectroscopia eletrônica de

3+emissão do Ion Eu , foi investigado o sItio de simetria que o

2+cátion-hidroxila de eur6pio, Eu.OH , ocupa nas cavidades da

ze6lita tipo Y. O espectro de luminescência é mostrado na figura

4.11. Os comprimentos de onda correspondentes As transições

observadas no espectro, são dados na Tabela IV.8.

O espectro de emissão da ze6lita Eu,Ca/NaY mostra

especificamente três bandas principais, a 579, 592. e 614,5 nm (de

acordo com a figura 4.11). A presença da transição 500 -+ 7Fo

sugere a ausência de um centro de inversão. Os valores das

intensidades relativas integradas das bandas 500 -+ 7Fo ' 50 -+ 7 Fq 1

e 500-+ 7F2 , equivaleram a 0,06, 1,70 e 1,82, respectivamente,

onde a razão das intensidades relativas das transições 500 -+ 7 F2

(DE) e 500.-+ 7F1 (OM) é praticamente igual a 1.

A intensidade elevada da transição 500 -+ 7F2 sugere um

pequeno desvio da simetria em relação A operação de inversão para

o 10n Eur6pio na ze6lita. De acordo com BLASSE e colaboradores

[85], para alguns 6xidos mistos suportados, se a razão de

intensidade entre as transições 500 -+ 7F2
5 7F for iguale Do -+ 1

a 1, o s1tio de simetria do Ion Eu3+ estaria classificado no grupo

pontual 03d distorcido. Quanto maior for esta razão de

intensidade, tanto maior será o desvio da simetria relacionada à

operação de inversão [86]. Assim, devido à presença da transição

50 -+ 7F no espectro, foi sugerido que o 10n Eu3+ estariao o
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ancorado na ze6lita Ca/NaY numa simetria 03d distorcida para C3v .

Qualitativamente, os resultados obtidos confirmam o

princIpio da teoria das intensidades relativas de emissão dos Ions

de terras raras em matrizes de 6xidos inorgânicos. Na presença de

um centro de inversão, a transição 500-' 7F2 não ocorreria, exceto

para transições vibrOnicas fracas [85]. Com este desvio da

simetria de inversão, a intensidade da transição 500-' 7F2

(permitida por dipolo elétrico) aumenta.
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TABELA IV.8 -Dados relativos às transições O ~ F do espectro de

emissão do Eur6pio, na ze6lita Eu,Ca/NaY.

TRANSIÇXO
ELETRÔNICA

~ (nm)

TEÓRICO [37] EXPERIMENTAL

5 7 F 555 .554,5Dl ~ 2

50 ~ 7 F 578-582 579o o

50o~ 7 F 588-596 5901
592,5

50o~ 7F 610-620 614,52
617

50 ~ 7 F 650 650o 3

50 ~ 7 F 687-703 688o 4
694,5

699
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No caso especIfico de ze6litas, os ânions de oxigênio

dos tetraédros [Al04 ] podem ser polarizados pela radiação

aplicada, resultando num gradiente de campo elétrico através do

Ion de terra rara. Na ze6lita tipo Y, os átomos de oxigênio

terminais ligados aos anéis de doze membros (supercavidade)

diferem dos oxigênios terminais ligados aos anéis de seis membros;

portanto, a distorção do centro de' simetria do 10n eur6pio é

esperada, com uma provável ~ntribuição à intensidade de transição

500 ~ 7F2 (permitida por dipolo elétrico) em decorrência deste

mecanismo.
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4.6 - ACIDEZ TOTAL E FORÇA ACIDA RELATIVA

A adsorção de bases tem sido usada por diversos autores

para caracterização das propriedades ácidas de ze6litas [87-90].

Os procedimentos experimentais geralmente incluem termodessorção

com programação da temperatura [89-91]. Neste trabalho, os dados

obtidos via termogravimetria (TG) combinados com calorimetria

explorat6ria diferencial (OSC) , forneceram a acidez total,

expressa em centros ácidos por grama de catalisador (CA/g), e a

força ácida relativa, expressa em energia por grama (J/g), ou

energia por centro ácido (J/CA).

As curvas TG/OTG mostrando a dessorção de n-butilamina

da ze6lita RE,Ca/NaY (RE = La3+) são apresentadas na figura 4.12.

A curva TG fornece a perda de peso da amostra saturada com base,

enquanto que a OTG mostra as faixas de temperaturas onde ocorrem

as dessorçOes e/oudegradaçOes da base.

A programação isotérmica utilizada (950 C por 30 min.)

foi realizada para a remoção de moléculas de água e ar adsorvidas

durante a exposição da amostra I atmosfera. Entre 95 e 2660 C,

existem dois picos que não foram resolvidos completamente

(sobrepostos). O primeiro está relacionado com molé.culas de

n-butilamina fisissorvidas na ze6lita. O segundo evidencia que

houve quimissorção de base nos centros ácidos de pequena força.

Este efeito foi observado para todas as amostras. A partir desta

temperatura, especificamente na faixa de 266 a 4270 C, ocorre a

decomposição da n-butilamina para formação de buteno e amônia.
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região do infravermelho [96] e espectrometria de massa [97,98]

Assim, foi sugerido que a formação de diaminas ocorre no "bulk"

dos sitios ácidos das ze6litas RE,Ca/NaY.

Os resultados obtidos a partir das análises

termogravimétricas (TG/DTG) relativos A remoção de n-butilamina,

são sumarizados na Tabela IV.9. Nesta, são descritas três faixas

de temperaturas onde ocorrem perdas de massa: de 95 a 2600 C

(fisissorção e sitios ácidos fracos), de 260 a 4300 C (sitios

ácidos médios) e de 430 a 7000 C (sitios ácidos fortes). Foi

assumido que uma molécula de n-butilamina adsorve em um centro

ácido. Assim, os valores tabelados abaixo representam o número de

centros ácidos por grama de catalisador (CA/g). Este valor foi

correspondente A acidez total nas amostras.

As relações entre a acidez total e o tipo especifico de

terra rara, e a razão carga/raio, são mostrados graficamente nas

figuras 4.13 e 4.14, respectivamente. Sabendo-se que a fisissorção

não é um processo seletivo, e pelo fato do primeiro pico no TG (95

a 2600 C) corresponder A fisissorção e sitios ácidos de pequena

força, não foram observadas correlações diretas entre a perda de

peso total (na faixa de 95 a 6990 C) com as propriedades dos

elementos de terras raras. Portanto, tomando-se como a acidez

total como a perda de peso a partir de 2600 C até cerca de 7000 C,

(somat6ria dos sitios médios e fortes), observa-se que, com

exceção doEu, que apresenta elétrons na banda de condução 5d/6s,

a densidade dos sitios ácidos (CA/g) aumenta com a razão

carga/raio, ou seja, diminui com a contração lantanidica, ou de

forma que La < Ce < Nd < Gd.
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TABELA IV.9 -Dados de análises termogravimétricas de ze6litas

RE,Ca/NaY adsorvidas com n-butilamina.

CENTROS ÁCIDOS POR GRAMA, (CA/g) x 10 20

ZE6LITA
RE,Ca/NaY

La,Ca/NaY

Ce,Ca/NaY

Nd,Ca/NaY

Eu,Ca/NaY

Gd,Ca/NaY

5,8

3,7

5,4

4,1

4,3

3,2

4,2

3,2

3,1

3,5

4,2

5,9

7,8

7,5

7,7

*ACIDEZ

7,4

10,1

11,0

10,6

11,2

95 a 2600 C

260 a 4300 C

430 a 7000 C

adsorção f1sica e s1tios ácidos fracos;

sitios ácidos médios;

s1tios ácidos fortes.

*Os valores correspondem a somat6ria dos s1tios ácidos

médios e fortes.
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FIGURA 4.14 -Acidez total das ze6litas RE,Ca/NaY, em função da

razão carga/raio.
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FIGURA 4.15 - Curva DSC, para a ze61ita RE,Ca/NaY (RE = ce3
+)

adsorvida com n-butilamina, destacando a primeira

exoterma (sitios ácidos fracos).
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FIGURA 4.17 - Gráfico de Arrhenius para a obtenção da energia

de ativação, relativa à remoção de n-butilamina dos

sitios ácidos fracos (primeira exoterma).
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adsorvida com n-butilamina, destacando a segunda

exoterma (sltios ácidos médios).

102







Rllct 10n Order:
Act. Energy:
Log Z:
Heat Rea
Std Erro

2

O

3-------------------------,
1.29

221.8 kJ/mole
13 .•8 1Im1n
46•. 0 J/g
O•0278 1I.ec

-Q•""I-

-S4-------r-------'"""'T"'---------:-:r:---.........---:j
O 200 .00 600 800

Tempereture (-C) OSC 8&0 K1net1ce V4.18 OuPont

FIGURA 4.21 - Curva OSC, para a ze61ita RE,Ca/NaY (RE = ce3+)

adsorvida com n-butilamina, destacando a terceira

exoterma (sitios ácidos fortes).
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FIGURA 4.22 - Tempo de conversão versus temperatura, a diferentes

taxas de remoção de n-butilamina, relativo à

terceira exoterma (sitios ácidos fortes).
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FIGURA 4.23 - Gráfico de Arrhenius para a obtenção da energia

de ativação, relativa à remoção de n-butilamina dos

sitios ácidos fortes (terceira exoterma).
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TABELA IV.10 -Parâmetros cinéticos relativos ! dessorção de

n-butilamina dos sitios ácidos fracos, médios e

fortes, na ze6lita RE,Ca/NaY (RE = ce3+).

DADOS' RELATIVOS AO
PROCESSO DE DESSORÇXO

CENTROS ACIDOS

FRACOS MtDIOS FORTES

Faixa de Temperatura (oC) 120-260 260-470 470-620

Temperatura Máxima (oC) 213 362 575

Ordem Global aproximada 1, 2 1

Energia de Ativação (kJ/mol) 90 118 221

Calor Reação aproximado (J/g) 73 378 464
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A partir dos valores de acidez total (Tabela IV. 9) ,

dados em CA/g, e dos calores de reação, dados em J/g (Tabela

IV.10), foi poss1vel obter as energias totais relativas envolvidas

nos s1tios ãcidos dos catalisadores, pela simples razão entre o

calor total de reação e a acidez total. Os valores calculados são

dados em Joules por Centro Âcido (J/CA), e fornecem uma estimativa

da força ácida relativa das amostras~ Estes são apresentados na

Tabela IV.ll. Foi verificado experimentalmente que, para as

amostras da ze6lita RE,Ca/NaY, os calores médios de dessorção para

os s1tios ácidos fracos (primeira exotermà), foi na faixa de 70 a

75 J/9i para os médios (segunda exoterma), foi na faixa de 370 a

380 J/g, e para os s1tios fortes (terceira exoterma), estiveram na

faixa de 455 a 470 J /g. Pela impossibilidade da repetição das

medidas de esc para determinação dos parâmetros cinéticos de força

ácida para as amostras, foi tomado um valor médio aproximado, de

840 J/g, que corresponde ao calor envolvido na remoção de

amina dos s1tios ácidos médios e fortes.
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As influências das propriedades eletrostáticas (razão

carga/raio) e da eletronegatividade dos elementos de terras raras

(La, Ce, Nd, Eu e Gd), na mudança da força ácida relativa

das ze6litas na forma RE,Ca/NaY, são mostradas graficamente nas

figuras 4.24 e 4.25, respectivamente. Pelo mesmo motivo observado

nas análises via TG, s6 foram consideradas as exotermas em

temperaturas superiores a 260oC. Desta forma, é observado que a

força ácida relativa é inversamente proporcional ao número de

total sltios ácidos médios e fortes. Com exceção do Eu, a força

ácida relativa diminui com o aumento da razão carga/raio e da

eletronegatividade. pode estar relacionado com a localização dos

elementos de terras raras nos sltios estruturais da ze6lita, ou

seja, uma maior parte dos elementos RE podem estar na

supercavidade ou na cavidade sodalita. Quanto maior o elemento,

menor a tendência à coordenação com ligantes aquo;

consequentemente, o complexo total será menor. Assim, no inicio da

série lantanidica, é esperado que a migração dos complexos aquosos

seja preferencialmente para as cavidades menores (tipo ~), e

devida às propriedades eletrostáticas dos lantanldeos, a força

ácida será maior no inicio da série, e diminuirá com a contração

lantanldica, como observado experimentalmente.
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4.7 - NATUREZA DOS CENTROS ACIDOS DE BRONSTED E LEWIS

Através de medidas espectrosc6picas por FT-IR para

determinação da natureza dos centros ácidos de Bronsted e Lewis,

da ze6lita RE,Ca/NaY, foi posslvel obter informações quanto a

natureza da adsorção: flsica ou qulmica por ponte de hidrogênio,

sobre os. grupos hidroxilas superficiais, adsorção qulmica sobre

sltios de Lewis (aprotônicos), e adsorção sobre sltios de Bronsted

(protônicos).

O espectro de absorção na região do- infravermelho

(região de 1800 a 1300 cm-1) da piridina fortemente quimissorvida

nos sltios ácidos de Bronsted e de Lewis nas pastilhas

auto-suportadas do material, contém bandas intensas que podem ser

isoladas para medidas qualitativas e quantitativas. Por esta

razão, a piridina tem sido largamente utilizada como

molécula-sonda para estudos desta natureza [47,62,67,68J.

Para a ze6lita RE,Ca/NaY (RE = ce3+), o espectro FT-IR

(1800 - 1300 cm-1) da piridina quimissorvida nos centros ácidos,

mostrando a distinção entre os sltios de Bronsted e os de Lewis, é

ilustrado na figura 4.26. As atribuições das bandas feitas para o

espectro são dadas na Tabela IV.12.
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FIGURA 4.26 - Espectro de absorção na região do infravermelho

(FT-IR) da piridina adsorvida seletivamente nos

centros ácidos de Brõnsted e de Lewis na

zeólita RE,Ca/NaY. (----) representa a zeólita antes

da adsorção da base; (----) representa a zeólita

quimissorvida com piridina, [piridina.RE,Ca/NaY].

(RE = ce3+).
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4.8 - REATIVIDADE CATALíTICA DAS ZE6LITAS RE,Ca/NaY

4.8.1 - Análise dos produtos por GC-MS

Para análise dos produtos por GC-MS, a coluna foi

mantida isotermicamente a uma temperatura de 1000 C por 1 min., sob

fluxo de gás de arraste fHe).

isoterma, a fração do benzeno

Utilizando a programação desta

não reagida foi vaporizada e

arrastada, não sendo levado em consideração para .efeito de análise

quantitativa. Portanto, a olefina (1-dodeceno) é o reagente

limitante. O modelo do equipamento de GC-MS, bem como o tipo da

coluna cromatográfica foram citados no 1tem 3.10.4.

O espectro de massa relativo ao composto 1-dodeceno, é

mostrado na figura 4.27.
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FIGURA 4.27 - Espectro de massa da olefina linear 1-dodeceno.

fórmula qulmica: CH2=CH(CH2 )gCH3

(Massa/carga = 168)

121



Um esquema mostrando os principais fragmentos e as

massas relativos ao 1-dodeceno sâo mostrados abaixo:

C H+ (57)
4 9------

C H+ {43}
3 7

Os espectros de massa relativos aos produtos

monoalquilados, LAB 6-, 5-, 4-, 3- e 2-fenil-dodecano, obtidos na

reaçâo de alquilaçâo de benzeno com 1-dodeceno, são mostrados nas

figuras 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 e 4.32, respectivamente.
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FIGURA 4.28 - Espectro de massa do LAB 6-fenil-dodecano.

Principais fragmentos: m/Z 161; m/Z 105 e m/Z 91

Pico base: m/Z 91; Abundância: m/Z 105 < m/Z 91.
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FIGURA 4.30 - Espectro de massa do LAB 4-fenil-dodecano.

Principais fragmentos: m/Z 133, m/Z 105 e m/Z 91

pico base: m/Z 91; Abundância: m/Z 105 < m/Z 91
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FIGURA 4.31 - Espectro de massa do LAB 3-fenil-dodecano.

Principais fragmentos: m/Z 119; m/Z 105 e m/Z 91

pico base: m/Z 91; Abundância: m/Z 105 < m/Z 91

Fórmula qulmica: CH3CH2CH{C6HS) (CH2 )SCH3
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FIGURA 4.32 - Espectro de massa do LAB 2-fenil-dodecano.

Principal fragmento: m/Z 105

Pico base: m/Z 105; Abundância: m/Z 105 » m/Z 91
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Como pode ser observado nos espectros de massa,

correspondentes aos compostos de alquilbenzeno linear (LAS),

ocorre um fragmento cujo valor m/Z equivale a 91. Este fragmento

indica a presença do lon tropllico, C H 1'. Quando o fragmento
7 7

(m/Z 91) é maior do que o (m/Z 105), com abundância de (m/Z 91) =

100, o benzeno está ligado em carbono C3, C4, CS ou C6 da cadeia

linear. Portanto, quando a abundância do fragmento (m/ Z 105) =

100, e a do (m/Z 91) é menor que (m/Z 105), o benzeno está ligado

no carbono C2 da cadeia linear do produto monoalquilado.

4.8.2 - Atividade Catalltica da Ze61ita La,Ca/NaY

Os cromatogramas dos produtos da reação de alquilação

são mostrados nas figuras 4.33,4.34, ,4.35,4.36 e 4.37,

correspondendo aos tempos de reação de 15, 30, 60, 90 e 120

minutos, respectivamente.

De acordo com a interpretação dos cromatogramas, a
.

reação de alquilação com 1-dodeceno ocorre nos primeiros 15

minutos. Nos 3O minutos seguintes, há um aumento na conversão

percentual, e o alquilbenzeno linear formado em maior quantidade

foi o 2-fenil-dodecano. Em 60 minutos de reação, o pico

cromatográfico (tempo de retenção = 9,38 min.), de acordo com a

figura 4.36, foi atribuido ao LAS 6-fenil-dodecano, formado

provavelmente, pelo ataque eletrofllico de uma molécula de benzeno

ao lon carbênio C 'H +
12 24'

com o carbono "6" deficiente. Em 90

minutos de reação, há um aumento no percentual de conversão dos
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FIGURA 4.33 - Cromatograma dos produtos da reação de alquilação de

benzeno com 1-dodeceno sobre a ze61ita La,Ca/NaY.

(T = sooC; t = 15 mino de reação).
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FIGURA 4.34 - Cromatograma dos produtos da reação de alquilação de

benzeno com l-dodeceno sobre a ze61ita La,CajNaY.

(T = eooc; t = 30 mino de reação).
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picos cromatográficos: 1) 1-dodeceno

2) 3-dodeceno

3) 5-dodeceno

4) LAB 6- e 5-fenil-dodecano

5) LAB 4-fenil-dodecano

6) LAB 3-fenil-dodecano

7) LAB 2-fenil-dodecano

FIGURA 4.36 - Cromatograma dos produtos da reação de alquilação de

benzeno com 1-dodeceno sobre a zeólita La,CajNaY.

(T = aooc; t = 90 mino de reação).
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TABELA IV.13 -Dados relativos a atividade catalftica da ze6lita

La,Ca/NaY na reação de alquilação de benzeno com

1-dodeceno (T = 80oC).

EXPERIMENTO 1 2 3 4 5

TEMPO DE REAÇXO (min. ) 15 30 60 90 120

COMPOSIÇXO DOS PRODUTOS (~l)

- DODECENOS

1-dodeceno 6,20 5,34 4,97 4,47 4,66

Isômeros de dodeceno 2,74 3,22 3,29 3,35 2,98

ALQUIL BENZENOS LINEARES

6-, 5-fenil-dodecano 0,28 0,35 0,45 0,47 0,62

4-fenil-dodecano 0,28 0,35 0,40 0,40 0,43

3-fenil-dodecano 0,48 0,59 0,68 0,74 0,71

2-fenil-dodecano 1,52 1,67 1,71 2,02 2,10

CONVERS]\O (%) 22,3 25,6 28,2 32,0 33,6

SELETIVIDADE (%) A 2-FENIL-

DODECANO NOS ALQUlLADOS 59,4 56,8 52,8 54,9 54,4

TAXA MtDIA DE REAÇAo
-1 -1 34,1 19,7 10,8(mmol h 9 ) 8,1 6,4

CONVERSXO (%) = NDodecenosci>- NDodecenoscÍl
----:':"'----------- x 100

NDodecenoscil

SELETIVIDADE (%) = N(2-fenil-dodeCanO)
N - NDodecenos(i) Dodecenos(Í)
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FIGURA 4.38 - Composição de 1-dodeceno e 2-fenil-dodecano ao longo

do tempo de reação sobre a zeólita La,CajNaY.
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FIGURA 4.39 - Conversão e seletividade da alquilação de benzeno

com 1-dodeceno, sobre a ze6lita La,Ca/NaY.
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FIGURA 4.40 - Atividade catalltica da ze61ita La,Ca/NaY para

formação de monoalquilados.
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FIGURA 4.41 - cromatograma tlpico dos produtos da reação de

alquilação de benzeno com 1-dodeceno sobre a

ze6lita Ce,Ca/NaY. (T = aooc; t = 120 min.)
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TABELA IV.14 -Dados relativos a atividade catalltica da ze6lita

Ce,Ca/NaY na reação de alquilação de benzeno com

1-dodeceno (T = 80oC).

EXPERIMENTO 1 2 3 4 5

TEMPO DE REAÇlo (min. ) 15 30 60 90 120

COMPOSIÇXO DOS PRODUTOS (mmol)

- DODECENOS

1-dodeceno 9,10 7,68 6,58 6,41 6,29

IsOmeros de dodeceno 1,57 2,43 3,24 3,12 3,38

- ALQUIL BENZENOS LINEARES

6-, 5-fenil-dodecano 0,06 0,08 0,12 0,10

4-fenil-dodecano 0,03 0,08 0,10 0,14 0,12

3-fenil-dodecano 0,09 0,23 0,28 0,31 0,31

2-fenil-dodecano 0,51 1,02 1,22 1,41 1,30

CONVERSlo (%) 5,5 12,1 14,6 17,1 15,9

SELETIVIDADE (%) A 2-FENIL

DODECANO NOS ALQUILADOS 80,9 73,4 72,6 71,6 71,0

TAXA MtDIA DE REAÇ!O

(mmol h- 1 g- 1
) 8,4 9,3 5,6 4,4 3,1

CONVERSXO (%) =
N - NDodecenos(i) Dodecenos(f)

NDodecenos(i)
x 100

SELETIVIDADE (%) = N(2-fenil-dodecano)
N - NDodecenos(i) Dodecenos(f)
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FIGURA 4.42 - Composição de 1-dodeceno e 2-fenil-dodecano ao longo

do tempo de reação, sobre a ze6lita Ce,CajNaY.
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FIGURA 4.43 - Conversão e seletividade da alquilacão de benzeno

com l-dodeceno, sobre a ze6lita Ce,Ca/NaY.
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FIGURA 4.45 - cromatograma tlpico dos produtos da reação de

alquilação de benzeno com 1-dodeceno sobre a

zeólita Nd,CajNaYo (T = aooCi t = 120 mino) o
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TABELA IV.15 -Dados relativos a atividade catal1tica da ze6lita

Nd,Ca/NaY na reação de alquilação de benzeno com

1-dodeceno (T = 80oC).

EXPERIMENTO 1 2 3 4 5

TEMPO DE REAÇXO (min. ) 15 30 60 90 120

COMPOSIÇXO DOS PRODUTOS (mmol)
•

- DOCECENOS

1-dodeceno 7,81 7,42 6,84 6,91 6,20

IsOmeros de dodeceno 2,30 2,59 2,93 3,05 3,34

- ALQUIL BENZENOS LINEARES

6-, 5-fenil-dodecano 0,14 0,14 0,15 0,14 0,18

4-fenil-dodecano 0,12 0,12 0,16 0,14 0,16.

3-fenil-dodecano 0,14 0,15 0,30 0,26 0,35

2-fenil-dodecano 0,90 0,99 1,12 1,01 1,28

CONVERSIo (%) 12,1 13,0 15,0 13,4 17,0

SELETIVIDADE (%) A 2-FENIL-

DODECANO NOS ALQUILADOS 64,7 66,4 64,7 64,9 65,3

TAXA MtDIA DE REAÇ10
- 1 - 1 18,7 10,0 5,8 3,1 3,2(mmol h 9 )

CONVERSIo (%) =
N - NDodecenOSli) DodecenOSlf)

NDodecenoSlil
x 100

SELETIVIDADE (%) = N(2-fenil-dodecano)
N - NDodecenOSli) DodecenOSlf)
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FIGURA 4.46 - Composição de 1-dodeceno e 2-fenil-dodecano ao longo

do tempo de reação, sobre a ze61ita Nd,Ca/NaY.
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4.8.5 - Atividade Cata11tica da Ze61ita Gd,Ca/NaY

A ze6lita Gd,Ca/NaY foi a menos ativa, em relação às

amostras contendo lantãnio, cério e neod1mio. Os centros ácidos

existentes na ze6lita Y contendo gadol1nio foram os menos fortes,

predominando desta forma, a reação de isomerização da olefina.

A conversão ao longo da reação foi relativamente baixa, aumentando

de 4,5 para 5,3 ti entretanto, a seletividade para formação de LAB

2-fenil-dodecano praticamente não alterou ao longo do tempo,

permanecendo em torno de 65t. A seletividade ao redor de 65 t foi

característica das ze6litas contendo os íons Nd3 + e Gd3+.

O cromatograma típico dos produtos da reação de

alquilação de benzeno com 1-dodeceno sobre a ze6lita Gd,Ca/NaY é

apresentado na figura 4.49.

A composição dos produtos, bem como a conversão, a

seletividade para formação do LAB 2-fenil-dodecano nos produtos

alquilados, e a taxa média de reação da amostra, expressa em

(mmol h-1 g-l), são dados na Tabela IV.16

Os gráficos relativos a composição dos produtos,

seletividade e taxa média de reação da ze6lita Gd,Ca/NaY, são

mostrados nas figuras 4.50, 4.51 e 4.52, respectivamente.
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FIGURA 4.49 - Cromatograma típico dos produtos da reação de

alquilação de benzeno com 1-dodeceno sobre a

zeólita Gd,CajNaY. (T = sooC; t = 120 min.).
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TABELA IV.16 -Dados relativos a atividade catal1tica da ze6lita

Gd,Ca/NaY na reação de alquilação de benzeno com

1-dodeceno (T = 80°C).

EXPERIMENTO 1 2 3 4 5

TEMPO DE REAÇXO (min. ) 15 30 60 90 120

COMPOSIçlO DOS PRODUTOS (mmol)

- DODECENOS

1-dodeceno 10,17 9,71 9,18 8,81 8,69

IsOmeros de dodeceno 0,81 1,35 1,66 2,07 2,20

- ALQUIL BENZENOS LINEARES

6-, 5-fenil-dodecano 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03

4-fenil-dodecano 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07

3-fenil-dodecano 0,09 0,08 0,14 0,13 0,12

2-fenil-dodecano 0,33 0,29 0,43 0,39 0,40

CONVERSXO .( %) 4,5 3,8 5,7 5,4 5,3

SELETIVIDADE (%) A 2-FENIL-

DODECANO NOS ALQUILADOS 63,5 65,9 65,2 62,9 65,6

TAXA MtDIA DE REAçAo
(mmol h- 1 g-1) 7,1 3,0 2,3 1,4 1,0

CONVERSXO ( %) = NDodecenOSli)- NDodecenOSlf) x 100

NDodecenoslil

SELETIVIDADE (%) = N(2-fenil-dodeCano)
N - NDodecenoslil Dodecenos(f)
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FIGURA 4.51 - Conversão e seletividade da alquilação de benzeno

com 1-dodeceno, sobre a zeólita Gd,CajNaY.
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FIGURA 4.52 - Atividade catal1tica da ze61ita Gd,Ca/NaY para

formação de monoalquilados.
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4.8.6 -Comparação entre as Atividades Catal1ticas das Ze6litas

RE,Ca/NaY

Os resultados dos testes catal1ticos da ze6lita Y

modificada por terras raras evidenciaram que os ions trivalentes

de La, Ce, Nd e Gd podem funcionar como geradores de centros

ácidos fortes, para formação de 10ns carbênio [103,104], em

sistemas catal1ticos especificos.

De acordo com os valores constantes nas Tabelas IV.13,

IV.14, IV.15 e IV.16, observou-se que a ze6lita La,Ca/NaY foi a

mais ativa para formação de alquilbenzeno linear .. Para todas as

amostras, a conversão aumentou com o tempo de reação, e o

principal produto obtido foi o LAS 2-fenil-dodecano. As

comparações entre as conversões, seletividades e atividades das

ze6litas RE,Ca/NaY, são mostradas nas figuras 4.53, 4.54 e 4.55.

Na alquilação de benzeno com olefinas contendo mais de

três átomos de carbono, o monoalquilado consiste de uma mistura de

isOmeros [105J. Estruturalmente, estes isOmeros consistem de

cadeias parafinicas lineares (não ramificadas) com o aril ligado

em vários átomos de carbono secundário ao longo da cadeia. Para o

benzeno, a uma dada temperatura, a conversão geralmente aumenta de

acordo com, a estabilidade do ion carbênio intermediário. Não

foram observados os fenOmenos de transalquilação, polimerização e

craqueamento. A isomerização da olefina ocorre como uma reação

competitiva (ou paralela). Os dados obtidos sugerem que, no

ambiente intrazeolitico, ocorre a formação seletiva de

eletr6filos, que vão atacar o núcleo aromático. Na formação do ion
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carbênio, deve-se também enfatizar o papel do campo eletrostático,

gerado pelos 10ns de terras raras, na catálise ácida.

Na reação modelo investigada neste trabalho, existe uma

combinação de diversas forças que surgem em decorrência da

estrutura cristalina da ze6lita [106-110], que adsorve

seletivamente as moléculas orgânicas, e diminui a mobilidade das

espécies adsorvidas fortemente, em baixas temperaturas.
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FIGURA 4.55 - Atividade catal1tica das zeólitas RE,Ca/NaY na

alquilação de benzeno com dodeceno.
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A presença de terras raras aumenta a estabilidade e

atividade catalltica da ze6lita Y. O tratamento térmico resulta na

formação de sltios ácidos, devido ! hidr6lise de lons de terras

raras parcialmente hidratados [111]. Os sltios ativos para

alquilação em ze6litas RE,Ca/NaY surgem através de uma

transferência reverslvel de um pr6ton de uma molécula de água

solvatando o cátion de terra rara, acarretando um aumento do campo

eletrostático nas cavidades da ze6lita. O balanceamento geral das

cargas no retlculo é esquematizado abaixo:

H
/

RE~O
\

H

Õ -Ze6lita

H
/

RE~O

H
/ +

RE~O. 6

·H--O -Ze6lita
6

+
H---0-Ze6Iita (Sltio ácido Bronsted)

A origem da atividade carboniogênica das ze6litas

contendo terras raras está relacionada aos pr6tons dos grupos

hidroxilas nas cavidades, com o arranjo das superflcies atômicas e

geometria das cavidades [112,113]. Existem várias possibilidades

dos grupos hidroxilas se posicionarem na ze6lita, dependendo da

distribuição da força dos sltios catiônicos e do potencial iônico

de cada lon de terra rara. Apenas uma determinada concentração de

162



sltios fortemente ácidos (Bronsted) catalisam a reação de

alquilação.

A acidez total elevada em ze6litas RE,CajNaY (na ordem

de 1021 sltios ácidos j grama) é responsável pela atividade

catalltica para alquilação de benzeno com olefinas. O efeito da

acidez nas reações de transferência de hidrogênio pode ser

considerado pelo mecanismo de reação, que envolve a protonação de

uma molécula de olefina (l-dodeceno) "em um sItio ácido de Bronsted

para formação de carbocátion; e transferência de um Ion hidreto de

uma molécula doadora (benzeno) para a olefina protonada [114]. Os

sltios ácidos de Lewis desempenham uma função .importante nas

reações de transferência de hidrogênio. Os ácidos de Lewis podem

adsorver seletivamente as moléculas, polarizando-as e tornando

mais reativas. Aparentemente, a presença de terras raras em

ze6lita Y favorece as reações de transferência de hidrogênio,

conferindo uma certa atividade e seletividade. Este fato tem sido

reportado para ze6litas RE-Y ultraestáveis [83,115,116].

Foi observado que a conversão percentual da reação de

alquilação de benzeno com 1-dodeceno sobre a ze6lita RE, CajNaY

aumenta na seguinte ordem:

La,CajNaY > Ce,CajNaY > Nd,CajNaY > Gd,CajNaY

A seletividade observada para formação de 2-fenil-dodecano foi:

Ce,CajNaY > Nd,CajNaY > Gd,CajNaY > La,CajNaY

Os resultados obtidos indicam que a conversão percentual

é uma função das propriedades eletrostáticas das terras raras,
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5 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS

5.1 - CONCLUSÕES

Os elementos de terras raras leves, La, Ce, Nd, Eu e Gd,
•

podem ser introduzidos na estrutura da zeólita Y por trocas

iônicas sucessivas, usando o método de' refluxo. Em uma etapa

inicial, uma parte dos Ions sódio sâo trocados inicialmente pelos

Ions cálcio. As etapas seguintes de refluxo com soluções de sais

de terras raras facilitam a remoçâo dos Ions sódio nâo trocados na

primeira etapa, e de cálcio, ocorrendo trocas do tipo: (Na+, ca2+)

= RE3+. Assim, foi concluído que os Ions Na+ e ca2+ são removidos

pelas etapas sucessivas de refluxo, até atingir um equillbrio.

Devida à existência de Ions de sódio em locais de

difIcil acesso, e de Ions cálcio compensadores de carga, a zeólita

final pode ser formulada como RE,Ca/NaY. A calcinação sob

atmosfera controlada das zeólitas modificadas por terras raras,

resultou na remoção de água de hidratação, e migração dos íons

hidratados de terras raras para as cavidades sodalita. Esses Ions

formam complexos de hidroxilas catiOnicas polinucleares. Em função

do tratamento térmico, foi proposto que as espécies RE.(H20)3+ são

convertidas em RE.OH2+ e H+, resultando na formação de sltios

ácidos fortes, e consequente mudança na atividade catalltica e

seletividade da ze6lita.
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As prováveis reações envolvendo os lons de terras raras

na ze6lita, em função do tratamento térmico são: remoção de água

de hidratação superficial; desidratação catiônica; hidr6lise

ácida; e migração iônica com f ixação do lon de terra rara na

cavidade sodalita. Estas prováveis reações podem ser formuladas

como:

RE (H O) 3+• 2 n

RE. (H
2
0) 3+

[RE.OH
2
+]supercavidade [RE.OH

2
+]cavidade sodalita

Através de espectroscopia eletrônica de emissão do lon

eur6pio na ze6lita EU,Ca/NaY, foi concluldo que o cátion hidroxila

de terra rara fica preferencialmente ancorado na cavidade sodalita

(ou cavidade (3) da ze6lita Y numa simetria 03d distorcida para

C3v . A fixação do lon de terra rara na estrutura zeolltica é

seguida da reação do pr6ton H+ com um átomo de 6xigênio do

retlculo cristalino da ze6lita. ~ provável que no caso do cério, a

migração iônica e fixação na cavidade (3 seja acompanhada de uma

oxidação, de acordo com a seguinte reação:

+ + +

As técnicas de espectroscopia na região do infra-

vermelho e difração de raios-X, evidenciaram qualitativamente que

as amostras permaneceram cristalinas ap6s troca iônica e
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tratamento térmico. Através de adsorção das amostras com

n-butilamina até saturação completa, seguida de dessorç!o em uma

termobalança, foi possivel através de TG, determinar o número de

centros ácidos total por massa de catalisador nas amostras;

enquanto que através das curvas DSC, usando o modelo cinético de

Borchardt e Daniels, foi determinado a distribuição dos sitios

ácidos com suas respectivas forças relativas. A existência

de centros ácidos com força suficiente para promover alquilaç!o de

Friedel-Crafts sugere o efeito polarizante dos ions de terras

raras na ze6lita Y. A natureza dos centros ácidos de Bronsted e

Lewis nas ze6litas Ce,Ca/NaY foi determinada por FT-IR. O

tratamento térmico, seguido por adsorç!o e dessorç!o de piridina

(piridina

1443 cm-1deeBronsted)deácidoscentroscominteragida

revelou a presença de sitios ácidos de Bronsted e Lewis. As bandas

-1de absorção foram observadas nas regiões de 1549 cm

(piridina coordenada com centros ácidos de Lewis). Foi encontrado

que a razão de densidade 6tica entre os centros ácidos de Bronsted

e de Lewis foi de aproximadamente 1,4. Este valor obtido mostra

que, nos materiais preparados, a acidez é heterogênea, e que a

concentração dos sltios ativos protOnicos é maior que aprotOnicos,

evidenciando que as ze6litas na forma RE,Ca/NaY podem ser usadas

como catalisadores em reações que necessitem de centros ácidos

fortes para se processarem.

As ze6litas RE,Ca/NaY ativadas catalisam a reação modelo

de alquilação de aromáticos (benzeno) com olefinas lineares

(l-dodeceno), na fase lIquida a temperaturas relativamente baixas

(800 C). A percentagem de conversão dos reagentes diminui com a
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5.2 - PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS

5.2.1 - Slntese de novos catalisadores contendo terras raras:

Slntese de Silicoaluminofosfatos (SAPO-n) e modificação

com elementos de terras raras;

Estudo da influência de elementos de terras raras nas

propriedades catallticas de outros suportes (alumina, ácido

ni6bico, ze6lita ZSM-5).

5.2.2 - Microssimetria do Ion Eur6pio:

Investigação da microssimetria do Ion Eur6pio dopando

as amostras sintetizadas de acordo com o Item 7.1, por

espectroscópia eletrOnica de emisslo.

5.2.3 - Reações quImicas modelo:

Desidratação de álcoois (t-butanol, 2-butanol,

isopropanol, ciclohexanol) ; Isomerização de hidrocarbonetos

aromáticos (orto-, meta- e para-xileno); Alquilação e

desproporcionamento de aromáticos (tolueno com metanol,

transformação de tolueno em xilenos e benzeno).
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