
CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADOR DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO 
DESATIVADO E AVALIAÇÃO COMO MATERIAL ADSORVENTE 

 
 
 

R. B. G. Valt*, N. M. S. Kaminari, B. Cordeiro, M. J. J. S. Ponte, H. A. Ponte 
* Av. Visconde de Guarapuava, 1535/ap62 – Curitiba – PR – CEP 80060-060  

revalt@bol.com.br 
Universidade Federal do Paraná 

 
 
 
 

RESUMO 
 

Uma das principais utilizações dos catalisadores na indústria de petróleo ocorre 
na etapa de craqueamento catalítico, que após ciclos de uso e regeneração gera 
grandes quantidades de material residual. Neste trabalho o catalisador de FCC 
desativado foi caracterizado antes e após o processo de remediação eletrocinética, 
de maneira a avaliar a alteração de sua estrutura e sua possível capacidade 
adsortiva. Foram realizadas análises de Espectroscopia de Fluorescência de Raios 
X, Microscopia Eletrônica de Varredura e avaliação da área BET. As análises 
indicaram que não houve alteração estrutural devido ao processo empregado e que 
a remediação eletrocinética recuperou 42% da capacidade de adsorção do material, 
através da remoção de cerca de 89% dos metais pesados presentes inicialmente no 
catalisador. 
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INTRODUÇÃO 
 

O petróleo é considerado a maior fonte de energia mundial, suprindo grande 

parte das necessidades energéticas das economias industriais. No entanto, quanto 

maior a quantidade de petróleo consumido, maior a quantidade de resíduos 

remanescentes de suas etapas de refino. Entre estes resíduos encontra-se o 

catalisador utilizado no processo de craqueamento catalítico fluidizado, conhecido 

como FCC.   

O craqueamento catalítico usa calor, pressão e um catalisador ácido para 

efetuar a quebra de grandes moléculas de hidrocarbonetos em moléculas menores e 

mais leves. A quantidade de catalisador necessária para que se mantenha o 

processo de FCC corresponde a cerca de 1400 toneladas por dia para 350 unidades 

de FCC em todo o mundo, o que torna o processo de FCC o mercado mais 

importante para a indústria de produção de catalisadores(1). 
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 As condições severas de reação e, sobretudo de regeneração, provocam um 

envelhecimento rápido dos catalisadores, sendo necessário introduzir regularmente 

catalisador novo no reator. Assim uma grande quantidade de deste material é 

descartado com freqüência, sendo denominado catalisador em equilíbrio, 

desativado, exaurido ou termodinamicamente estável. 

Devido à deposição de coque e metais pesados em sua superfície e ao seu 

caráter ácido, o catalisador desativado é classificado como resíduo classe I, sendo 

atualmente encaminhado para coprocessamento ou aterros regulamentados. Deste 

modo verifica-se a necessidade de pesquisa em novas tecnologias que possibilitem 

a diminuição da periculosidade dos resíduos produzidos, de modo a evitar que os 

mesmos se transformem em fonte de contaminação ambiental e humana. 

Neste sentido a técnica de remediação eletrocinética tem sido utilizada como 

uma ferramenta bastante eficiente na recuperação de materiais através da remoção 

de seus contaminantes. Assim, o catalisador a princípio contaminado e que não 

possuía mais função passa a apresentar capacidade de adsorção de outras 

substâncias, como metais pesados ou material orgânico.  

A remediação eletrocinética consiste na aplicação, no material a ser tratado, de 

uma corrente direta de baixa intensidade ou uma diferença de potencial elétrico na 

ordem de poucos volts por centímetro, mediante a introdução de placas de 

eletrodos(2,3). Os contaminantes são então mobilizados na forma de espécies 

carregadas ou partículas, conforme ilustrado na Fig. 1. 

Algumas variações desta técnica envolvem a extração direta dos íons 

metálicos já na forma de metal sendo que outras envolvem a extração dos íons 

metálicos utilizando um processo posterior com o uso de resinas de troca iônica. A 

remediação eletrocinética também pode ser usada para retardar ou prevenir a 

migração e/ou difusão de contaminantes, direcionando-os para pontos específicos e 

desviando-os de lençóis freáticos(4). 
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Figura 1 – Técnica eletrocinética 

 
 
A diferença de potencial aplicada entre os eletrodos (ânodo e cátodo) mobiliza 

os metais pesados presentes no catalisador na forma de íons. Assim, os íons 

positivos seguem em direção ao cátodo e os íons negativos seguem em direção ao 

ânodo. Esta movimentação dos íons é favorecida pela passagem de uma solução, 

denominada eletrólito suporte, que entra no sistema e permanece em contato direto 

com o catalisador, auxiliando na remoção dos metais pesados.  

Deste modo, as forças motrizes principais para a remoção dos contaminantes 

dos poros do material durante o processo de remediação eletrocinética são a eletro-

osmose (transporte de fluido intersticial sob um gradiente elétrico) e a 

eletromigração (transporte de espécies químicas carregadas sob um gradiente 

elétrico), sendo os cátions movidos em direção ao cátodo e os ânions em direção ao 

ânodo através da combinação destas duas forças(5). 

Assim, diante do exposto acima, este estudo tem como objetivo caracterizar o 

catalisador de FCC desativado antes e após o processo de remediação 

eletrocinética, de maneira a avaliar a alteração de sua estrutura e sua possível 

capacidade adsortiva. 

 
METODOLOGIA 
 

O material em estudo é constituído de catalisador de FCC (Craqueamento 

Catalítico Fluidizado) com sua atividade catalítica esgotada, sendo também 
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denominado de catalisador desativado. Este catalisador foi obtido da Refinaria 

Presidente Getúlio Vargas - PETROBRAS/REPAR, sendo composto basicamente 

por zeólitas, estando saturado de metais pesados e outros compostos como o 

coque.  

Os catalisadores em equilíbrio e remediado foram submetidos às análises de 

Espectroscopia de Dispersão de Energia (para a verificação da alteração da 

conformação mineralógica do catalisador sem uso e desativado), Espectroscopia de 

Fluorescência de Raios X (para a determinação das concentrações de metais 

pesados presentes antes e após a remediação eletrocinética), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (para a avaliação do aspecto morfológico do catalisador, 

indicando o grau de destruição ou modificação na estrutura dos poros, devido aos 

processos aplicados) e avaliação da área BET (de maneira a relacionar a 

capacidade adsortiva antes e após sua utilização), realizada também no catalisador 

sem uso (novo).  

O reator eletroquímico utilizado para a remediação eletrocinética segue modelo 

desenvolvido por Yeung(6) e adaptado por Baptista(3) e Creplive(7), conforme a 

representação esquemática ilustrada na Fig. 2: 

 
 

 

Figura 2 – Representação esquemática da unidade experimental: (A) reator 

eletroquímico, (B) compartimento anódico, (C) compartimento catódico, (D) fonte de 

potencial, (E) bomba peristáltica. 

 
 

Os estudos de Baptista(3) e Creplive(7) indicam que a melhor remoção de metais 

pesados é obtida com o emprego de ácido sulfúrico 1M como eletrólito, a 100 mL/h, 

junto à aplicação de campo de 11 V durante 48 horas.  
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RESULTADOS 
 

Os resultados de Espectroscopia de Dispersão de Energia do catalisador 

virgem e do catalisador desativado são apresentados na Fig. 3: 
 
 

   
 

Figura 3 – Espectro EDS de amostra de catalisador novo (a) e                     

catalisador desativado (b) 

 

Esses espectros apresentam forte semelhança, tendo em vista a coincidência 

de grande parte dos picos. No entanto, os picos estão mais bem definidos no 

catalisador virgem, para o qual são identificados 33 picos contra 20 do catalisador 

desativado. Observa-se ainda no espectro do catalisador desativado uma linha de 

base com muito ruído, que pode ser explicado pela contaminação do catalisador.  

A comparação dos espectros obtidos com o banco de dados do equipamento 

sugeriu que a estrutura do catalisador é compatível com a estrutura de zeólitas do 

tipo faujasita, bohemita e zeólita y. 

O tratamento de Remediação Eletrocinética propiciou uma remoção de vanádio 

de aproximadamente 89%, em que o teor de vanádio variou de 0,78% no catalisador 

desativado para um valor médio de 0,086% no catalisador remediado, resultados 

comprovados pela análise de Espectroscopia de Fluorescência de Raios X.  

 

(a) 

(b) 
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A análise de Microscopia Eletrônica de Varredura indicou que o processo de 

remediação do catalisador desativado não afetou seu aspecto morfológico, de 

acordo com a Fig. 4, ou seja, manteve-se sua morfologia externa. 

 

a) antes da remediação eletrocinética 

  

b) depois da remediação eletrocinética 

  

 

Figura 4 - Microscopia eletrônica de varredura do catalisador                                

antes da remediação (a) e depois da remediação (b) 

 
Com relação à área superficial disponível para a adsorção, os testes de BET 

demonstraram uma efetiva recuperação de poros após a remediação. O catalisador 

novo apresentou 200 m².g-1 de área superficial, o catalisador desativado 95 m².g-1 e 

o catalisador remediado 135 m².g-1, ou seja, houve uma recuperação de 42% de 

área superficial em relação ao material desativado.  

 
CONCLUSÕES 

 
A técnica de remediação eletrocinética, apesar de relativamente nova, mostrou-

se bastante eficiente na descontaminação do catalisador, sem danificar sua 

estrutura. A remoção dos contaminantes ficou comprovada pelos resultados de 

Fluorescência de Raios X e de BET, este último mostrando um aumento da área 

superficial ocorrido provavelmente pela liberação de poros bloqueados por partículas 
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metálicas Assim, propiciou um ganho de área superficial possivelmente capaz de 

efetuar a adsorção de contaminantes em correntes líquidas e gasosas.  

Deste modo, os resultados obtidos pelo estudo indicaram que a técnica 

utilizada foi satisfatória em relação ao melhor aproveitamento do catalisador 

desativado remanescente do processo de craqueamento de petróleo. Assim, o 

catalisador, que apesar de desativado para a catálise continua sendo um material 

nobre, ganha nova função, podendo ser reutilizado pela própria indústria geradora 

do resíduo.   
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CHARACTERIZATION OF DEACTIVATED CATALYTIC CRACKING CATALYST     

AND EVALUATION AS ADSORBENT MATERIAL 

 
ABSTRACT 

 
One of the main uses of catalysts in the petroleum industry is in step catalytic 

cracking, which after use and regeneration cycles generates large quantities of waste 

material. In this research the deactivated FCC catalyst was characterized before and 

after the electrokinetic remediation process, in order to assess the change of its 

structure and possible adsorptive capacity. Analyses of X-Ray Fluorescence 

Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy and BET surface area measurement 

were performed. The analysis showed no structural change due to the process 

employed and that electrokinetic remediation has recovered 42% of adsorption 

capacity of the material, by removing about 89% of heavy metals adhered initially in 

the catalyst surface. 

 
 
 
Key-words: catalytic cracking, electrokinetic remediation, catalyst 
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