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RESUMO 

Dos processos de refino, o hidrocraqueamento catalítico é o futuro do óleo diesel no 
Brasil e as primeiras unidades já estão previstas para serem inauguradas. Dentre os 
catalisadores utilizados neste processo, os silicoaluminofosfáticos (SAPO’S) têm 
considerável potencial de uso, pois têm sido eficazes na isomerização de n-alcanos, 
na isomerização de olefinas e na alquilação de compostos aromáticos. Devido a este 
fato, o objetivo deste trabalho é desenvolver catalisadores, que venham a ser 
utilizados em reações de hidrocraqueamento. Os suportes do tipo SAPO-5 foram 
sintetizados com diferentes razões silício/alumínio, que é utilizado como suporte 
catalítico e têm a função de craquear as moléculas orgânicas, já que o mesmo 
possui caráter ácido. Os materiais obtidos foram caracterizados pelas técnicas: 
Difração de Raios-X, Análise Química e Caracterizações Texturais por BET. Após a 
síntese dos suportes verificou-se que os mesmos apresentaram concordância com 
as fases cristalinas apresentadas na literatura. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil há predominância do transporte rodoviário, tanto de passageiros 

quanto de carga. Por esta razão, o óleo diesel é o derivado de petróleo mais 

consumido no país. O volume de óleo diesel vendido em 2009 representou 41% do 

volume total de derivados. O crescimento econômico nos últimos anos tem elevado 

substancialmente as vendas, e o Brasil ainda não é alto suficiente na produção 

deste combustível, com isso, somente no ano de 2009, o Brasil, para suprir sua 

necessidade, importou 8% de todo óleo consumido no país (1).   

O aumento da demanda de óleos pesados tem tornado o hidroprocessamento 

uma tarefa desafiadora para refinadores assim como também para pesquisadores. O 

hidrocraqueamento catalítico está iniciando suas primeiras operações no Brasil, 

visando principalmente à produção do óleo diesel, para que o país torne-se auto-

suficiente e tenha capacidade para continuar sua expansão econômica (2). 
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 O hidrocraqueamento é um processo no qual, cadeias hidrocarbônicas de alto 

peso molecular são craqueadas e isomerizadas, transformando-as em estruturas 

menores, com alto valor agregado. Este processo ocorre em altas condições de 

pressão e temperatura na presença de um catalisador. 

 Os catalisadores de hidrocraqueamento necessitam de duas funções: a ácida, 

capaz de quebrar as moléculas hidrocarbônicas e a função metálica, onde as 

ligações quebradas são hidrogenadas (3). Estes catalisadores possuem três 

componentes facilmente distinguíveis: componente ativo, promotor e suporte. Além 

da função de craquear, o suporte mantém uma alta área superficial para o 

componente ativo e gera acidez (4). 

Dentre os suportes, os silicoaluminofosfatos apresentam interessantes 

propriedades de uso potencial como suporte catalítico. O SAPO-5 

(silicoaluminofosfático número 5) é um material cristalino e microporoso de poro 

grande, com excelente estabilidade térmica e hidrotérmica, e a sua acidez alcança 

valores intermediários entre os da zeólita e dos ALPO’s (aluminofosfatos) (5). 

 Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo principal sintetizar 

suportes de SAPO-5, com diferentes razões de SiO2/Al2O3, com o intuito de 

encontrar o material que possua melhores características para ser utilizada em 

reações de hidrocraqueamento. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia adotada na síntese do SAPO-5 foi baseada nos estudos 

realizados por Urbina (5), e foram sintetizados com base na seguinte composição 

química molar: XSiO2: Al2O3: P2O5: 0,072CTMABr: 4,40 HEXANOL: 40 H2O; onde: 

X= 0,3; 0,5; 0,7. 

Inicialmente misturou-se pseudobohemita e água deionizada por agitação 

mecânica, até homogeneização. Em seguida adicionou-se ácido fosfórico (85%) e 

continuou-se a agitação por duas horas. Após esse período, adicionou-se 

trietilamina (direcionador da estrutura) e deixou-se sob agitação por mais duas 

horas. Após esse tempo preparou-se uma solução contendo tetraetilortossilicato 

(98%), hexanol-1 e hexadeciltrimetilamônio brometo, esta foi adicionada a solução 

inicial, novamente manteve-se sob agitação por mais duas horas. Ao término, 
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dividiu-se o gel formado em autoclaves e acondicionado em estufa a 170ºC por 18 

horas. 

O material (retirado da autoclave) foi centrifugado, inicialmente com álcool e em 

seguida com água deionizada para eliminação dos reagentes não convertidos 

durante a reação (utilizou-se em cada centrifugação aproximadamente 25mL). O 

material foi seco em estufa a 100ºC por 15 horas. Após seco, realizou-se processo 

de calcinação para se obter a forma ácida e eliminar o direcionador, esta fase 

consistiu de duas etapas: 1) inicialmente com taxa de aquecimento de 10ºC/min, 

partindo-se da temperatura ambiente até 450ºC, sob fluxo de nitrogênio com vazão 

de 100mL/min, permanecendo nesta por uma hora; 2) em seguida substituiu-se o 

gás por ar sintético e aumentou-se a temperatura até que atingisse 550ºC, 

permanecendo nesta por oito horas, utilizou-se mesma vazão e taxa de aquecimento 

que da etapa inicial. 

 

Caracterizações 

 

Difração de Raios-X (DRX): Foi utilizado equipamento da marca Shimadzu, 

modelo XRD 600 com fonte de radiação CuKα, com varredura de 2θ = 5 a 40°.   

Espectroscopia de Raios-X por energia dispersiva (EDX): O equipamento 

utilizado foi da marca Shimadzu, modelo EDX – 720 Energy dispersive X– Ray 

spectrometer. A tensão de operação foi de 15KV e a corrente de 100μA.  

Caracterização Textural por BET: As amostras foram submetidas a um pré-

tratamento a 350ºC sob fluxo de nitrogênio por 10 horas para remoção de umidade e 

impurezas. Foi utilizado um equipamento da Micromeritics modelo ASAP2020. 

 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

 Na Fig. 1 são apresentados os difratogramas das amostras de SAPO-5 

obtidas com as diferentes razões SiO2/Al2O3. 
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Figura 1: Difratogramas de raios-X das amostras SAPO-5: a) razão 0,3, b) razão 0,5 

e c) razão 0,7 SiO2/Al2O3. No detalhe difratograma da amostra padrão SAPO-5 

obtido por Urbina (5). 

 

 A partir dos difratogramas apresentados na Fig. 1, observa-se que os 

suportes apresentaram os picos característicos da estrutura AFI, de acordo com o 

padrão e todas as amostras apresentaram mesmo comportamento. Há apenas uma 

pequena distinção entre os picos (110) e (200) em relação à estrutura AFI, pois, 

estes picos, apresentaram comportamento inerente àquele tido como padrão, sendo 

este fato, também relatado por Kumar et al.(6), que provavelmente ocorreu devido ao 

elevado tempo de calcinação do material. 

Na Tab. 1 apresenta-se a cristalinidade relativa das amostras.  
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Tabela 1: Cristalinidade relativa das amostras. 

Amostra ∑ Intensidades Cristalinidade (%) 
SC 030 8062 100 
SC 050 6402 79,40 
SC 070 6490 80,50 

 

A amostra obtida com menor razão SiO2/Al2O3 possui a maior cristalinidade, e 

devido a este fato é considerada como sendo 100%. Observa-se que, com o 

aumento da razão SiO2/Al2O3 a cristalinidade do material sofreu uma redução, 

apresentando em torno de 80% de cristalinidade em relação ao tido como de maior 

cristalinidade.  

 Na Tab. 2 são apresentados os resultados da análise química das amostras 

obtidas.  

 

Tabela 2: Composição molar das amostras de SAPO-5. 

Amostra SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

P2O5 
(%) 

Outros
(%) 

SiO2/Al2O3 
(Experimental) 

SiO2/Al2O3 
(Teórico) 

SC 030 7,84 23,64 68,52 0,00 0,33 0,30 
SC 050 11,39 21,96 66,65 0,00 0,51 0,50 
SC 070 15,92 23,86 59,11 1,11 0,66 0,70 

 

Observa-se através da Tab. 2, que os valores experimentais foram próximos 

dos valores teóricos, sendo assim os resultados foram satisfatórios. O que está 

apresentado como ‘outros’, refere-se a outros elementos que podem ter surgido 

devido a contaminações presentes nas amostras ou derivadas dos reagentes, e 

também a elementos que apresentam energia de excitação similar, podendo, 

inclusive, pertencer a elementos presentes nesta tabela. Estes resultados 

demonstram que o método utilizado na preparação do suporte foi eficiente. 

 Na Tab. 3 estão apresentados os resultados das caracterizações texturais das 

amostras obtidas com as diferentes razões SiO2/Al2O3. 
 

Tabela 3: Área específica, volume poroso e diâmetro de poro das amostras de 

SAPO-5 com diferentes razões SiO2/Al2O3. 

Amostra Área específica  
(m2/g) 

Volume de poros  
(cm3/g) 

Diâmetro de poro 
(Å) 

SC 030 182,13 0,12 26,93 
SC 050 198,72 0,13 26,46 
SC 070 257,96 0,28 43,02 
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Através da Tab. 3, observa-se que as amostras de SAPO-5 com razão 0,3; 0,5 

e 0,7 apresentaram área específica de 182,13m2/g; 198,72m2/g e 257,96m2/g, 

respectivamente. Verifica-se que, à medida que se aumentou a razão SiO2/Al2O3, 

houve um incremento na área específica do material. Estes resultados revelam que 

estruturas microporosas e mesoporosas são geradas nos mesmos, estando de 

acordo com a literatura (7). 

Murthy et al. (7), prepararam o suporte SAPO-5 com razão Si/Al 0,4, 

caracterizaram as amostras por BET e obtiveram material com área superficial de 

125,8m2/g. Os autores ainda impregnaram este suporte com diferentes metais, 

como: Ti, Cr, Co, Zn, V, Mn e Ni e verificaram que, com a introdução do metal no 

suporte, a área superficial do material diminuiu nesta ordem. O material impregnado 

com Ti apresentou área de 103m2/g, enquanto que impregnado com Ni, a área 

decresceu substancialmente, atingindo o valor de 28,5m2/g.  

Seelan e Sinha (8) sintetizaram SAPO-5 com diferentes razões Si/Al e 

acompanharam a área superficial destes materiais. Os autores obtiveram amostras 

com razões que variaram de 0,4 a 2,4 (com incremento de 0,2). Os suportes 

apresentaram áreas que foram desde 141m2/g, para o suporte com razão 0,4, até a 

máxima área encontrada de 177m2/g, no caso do suporte com razão Si/Al de 0,6. 

Todas as outras amostras apresentaram área dentro desta faixa. 

 
CONCLUSÕES 

 

A partir dos difratogramas das amostras, verificou-se que os suportes 

apresentaram concordância com as fases cristalinas encontradas na literatura. 

 As análises químicas apresentaram razão SiO2/Al2O3 que foi correspondente 

aos dados teóricos. 

Na determinação da área superficial, verificou-se que os materiais deste 

trabalho apresentaram área superior aos encontrados na literatura.   
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TYPE 
SILICOALUMINOPHOSPHATES CATALYTIC SUPPORT 

 
ABSTRACT 

 
The refining processes, the catalytic hydrocracking is the future of diesel oil in Brazil 
and the first units are already scheduled to be inaugurated. Among the catalysts 
used in this process, silicoaluminophosphates (SAPO's) have considerable potential 
for use as they have been effective in the isomerization of n-alkanes, the 
isomerization of olefins and alkylation of aromatics. Because of this, the objective is 
to develop catalysts that will be used in hydrocracking reactions. The media like 
SAPO-5 were synthesized with different ratios silicon / aluminum, which is used as a 
catalytic support and have the function of crack organic molecules, since it has acidic 
character. The materials were characterized by techniques: X-ray diffraction, 
chemical analysis and textural by BET. After summarizing the media found that they 
had agreements with the crystalline phases presented in the literature. 

 

 
Key-words: SAPO-5, hidrocracking, catalysis. 
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