
Resumo 

O presente trabalho é uma contribuição para o estudo da oxidação catalítica de mercaptanos e 

compreende cinco capítulos.  

No 1º Capítulo faz-se uma introdução aos processos existentes para tratamento de destilados 

petrolíferos contendo mercaptanos, culminando com o processo Merox.  

O estudo da impregnação do carvão activado Nuchar WA com reagente Merox nº1 á escala 

laboratorial é o objectivo do 2º Capítulo.  

Faz-se a caracterização do carvão activado e do reagente Merox com recurso a vários métodos, de 

entre os quais, a microscopia electrónica de varrimento associada à espectrometria de raios X de 

dispersão de energias e de comprimentos de onda. O reagente Merox é um composto heterogéneo e 

suspeitamos que se trata duma mistura de derivados sulfonados da ftalocianina de cobalto com sais 

de sódio e de cálcio.  

Determinam-se as isotérmicas de equilíbrio de adsorção do reagente Merox em carvão activado, 

usando soluções de reagente Merox em metanol e em amónia 0.23% em peso. Os dados de 

equilíbrio são bem representados pela equação de Toth para o sistema Merox em metanol/carvão (a 

25ºC : Q=357.2 mg de soluto/g de sólido ; b=0.132 (mg de soluto/l de solução)M e M=0.0643 ) e pela 

equação de BET para o sistema Merox em amónia/carvão (a 25ºC : Q=169.9 mg de soluto/g de sólido 

; Cs=54.7 mg de soluto/l de solução e d=77.0).  

A realização de experiências em adsorvedores contínuos do tipo perfeitamente agitado e de leito fixo 

permite a determinação da difusividade efectiva do reagente Merox nos poros do carvão 

(Dpe=1.75X10-6 cm2/seg a 20ºC para uma solução de Merox em amónia 0.23% em peso).  

No Capitulo 3 faz-se a simulação do processo industrial de impregnação com base na informação 

laboratorial préviamente obtida e na informação industrial.  

O modelo matemático para o leito fixo é baseado em várias suposições: operação isotérmica, 

escoamento pistão para a fase líquida (valor elevado do número de Peclet), equilíbrio instantâneo 

entre o soluto nos poros e na fase adsorvida. Neste modelo toma-se em consideração a resistência à 

transferência de massa por difusão dentro dos poros e no filme.  

Os resultados da simulação mostram dois pontos importantes:  

i) A quantidade de catalisador Merox usada industrialmente para impregnar o carvão activado não é 

suficiente para saturar todo o carvão activado no leito. Apenas 10% (na impregnação com uma 

solução de Merox em metanol) e 15% (na impregnação com uma solução de Merox em amónia 

0.23% em peso) do leito fixo contém catalisador Merox.  

ii) A etapa de lavagem, após a etapa de saturação, melhora ligeiramente a distribuição de catalisador 

Merox ao longo do leito. Lavando o leito de carvão com o solvente durante 12 horas, o catalisador 



Merox distribui-se por uma zona maior do leito: 12.6% (na impregnação com solução de Merox em 

metanol) e 20% (na impregnação com uma solução de Merox em amónia).  

O modelo matemático usado na simulação é constituido por um sistema de equações às derivadas 

parciais em duas dimensões espaciais, para cuja solução numérica se usa o método das linhas 

(discretização das coordenadas espaciais usando colocação ortogonal em elementos finitos e 

integração do sistema de equações diferenciais ordinárias resultante com um integrador apropriado 

para sistemas “stiff") e o metodo das características. Para a integração, segundo o método das linhas, 

usa-se o "package" PDECOL. A adaptação da PDECOL ao caso bidimensional é feita discretizando 

as equações de conservação da massa nas partículas, usando colocação ortogonal em elementos 

finitos com polinómios de Hermite cúbicos.  

O estudo laboratorial da cinética de oxidação de mercaptanos é o objectivo do Capitulo 4.  

As experiências de oxidação são realizadas numa autoclave laboratorial usando-se ar como fonte de 

oxigénio e soluções de mercaptanos em n-heptano.  

Obtém-se os parâmetros cinéticos para o n-butilmercaptano e n-hexilmercaptano empregando como 

catalisadores Merox livre, carvão activado e Merox suportado em carvão activado.  

Na presença de Merox livre e de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 1M a reacção é de 1ª 

ordem relativamente ao mercaptano. Para o n-butilmercaptano: Km 
=9.33X104 ml/(gcat min) a 38ºC e a 

6 atm e E=25.8 Kcal/mole. Para o n-hexilmercaptano: Km 
= 8.64x103 ml/(gcat min) a 38 ºC e a 6 atm.  

Na presença de carvão activado e de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 1M a reacção é de 

2ª ordem relativamente ao mercaptano. Para o n-butilmercaptano: Km 
=6.21X109 ml2/ (gcat min mole) a 

38ºC e a 6 atm e E=19.4 Kcal/mole. Para o n-hexilmercaptano: Km 
=1.10X109 ml2/ (gcat min mole) a 

38ºC e a 6 atm.  

Na presença de Merox suportado em carvão activado (5.4 mg de Merox/g de carvão) e de uma 

solução aquosa de hidróxido de sódio 1M a reacção é de 2ª ordem relativamente ao mercaptano. 

Para o n-butilmercaptano: Km 
=1.76X1010 ml2/ (gcat min mole) a 38ºC e a 6 atm e E=26 Kcal/mole. 

Para o n-hexilmercaptano: Km 
=1.77X109 ml2/ (gcat min mole) a 38ºC  e a 6 atm.  

A presença de uma solução alcalina é necessária para a reacção de oxidação, embora se tenha 

verificado que existe uma oxidação muito lenta na ausência de uma solução alcalina quando se usa 

carvão e Merox suportado como catalisadores.  

Os resultados experimentais da oxidação, na presença de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 

1M e de Merox suportado como catalisador, podem também ser razoavelmente aproximados por um 

modelo que toma em conta os efeitos catalíticos individuais do carvão e do Merox. Verifica-se que o 

Merox na forma suportada é mais activo do que o Merox livre e que não há vantagem, do ponto de 

vista da actividade do carvão impregnado, no uso de concentrações de Merox acima de 2% em peso.  

O solvente usado na impregnação do carvão activado com Merox (metanol ou amónia 0.23% em 

peso) não tem qualquer efeito sobre a actividade do carvão impregnado.  



Finalmente, no Capitulo 5, faz-se a simulação do reactor industrial com base nos dados industriais de 

operação e nos resultados anteriormente obtidos na simulação da impregnação industrial e no estudo 

cinético da oxidação de mercaptanos.  

O modelo matemático usado na simulação é baseado em várias suposições, de entre as quais 

salientamos aquelas que nos parecem mais questionáveis: i) todo o catalisador está "humedecido" de 

soda 1M, isto é, toda a massa de catalisador é efectiva para a reacção; ii) toda a soda usada 

encontra-se a "humedecer" o catalisador; iii) a extracção dos mercaptanos pela soda na vizinhança 

dos centros activos é instantânea.  

Apresentam-se resultados de simulações, em regime estacionário e transiente, para quatro tipos de 

mercaptanos (n-butilmercaptano, n-hexilmercaptano, n-heptilmercaptano e um mercaptano 1000 

vezes mais difícil de ser extraído do que o n-butilmercaptano). Para estes dois últimos mercaptanos, 

usa-se um procedimento simplificado para o cálculo das constantes cinéticas a partir das constantes 

cinéticas do n-butilmercaptano e das cons tantes globais de extracção, assumindo que as constantes 

cinéticas para a oxidação dos mercaptilos são independentes do tipo de mercaptilo.  

Uma vez que, industrialmente, as lavagens com água quente (para remoção de venenos adsorvidos 

sobre a superfície do catalisador) originam uma desorção do catalisador Merox, fazendo com que 

este se distribua por uma zona maior do leito até haver perda de catalisador, estuda-se a 

sensibilidade dos perfis de mercaptanos ao longo do leito, em regime estacionário, para diferentes 

teores de catalisador Merox no carvão impregnado.  

Os resultados das simulações mostram alguns pontos importantes:  

i) O n-butilmercaptano, n-hexilmercaptano e n-heptilmercaptano são totalmente convertidos numa 

altura de leito inferior a 10% da altura total, quando se toma em consideração a verdadeira 

distribuição de catalisador Merox ao longo do leito e da coordenada radial das partículas para o caso 

de se ter realizado a impregnação com uma solução de Merox em metanol (tempo de saturação = 12 

horas). Nesta situação, o teor de enxofre de mercaptanos à saída do reactor é de 5 ppm para o 

mercaptano 1000 vezes mais difícil de ser extraído do que o n-butilmercaptano.  

ii) A distribuição de catalisador Merox ao longo do leito e da coordenada radial das partículas é um 

parâmetro importante na simulação da oxidação dos mercaptanos, particularmente para os 

mercaptanos mais difíceis de serem convertidos.  

iii) Para a oxidação de mercaptanos facilmente convertidos (n-butilmercaptano, n-hexilmercaptano e 

n-heptilmercaptano), qualquer dos processos de impregnação do carvão activado, impregnação com 

uma solução de Merox em metanol (tempo de saturação = 12 horas) ou impregnação com uma 

solução de Merox em amónia (tempo de saturação = 12 horas; tempo de lavagem = 12 horas), 

conduz a resultados idênticos no que diz respeito ao teor de mercaptanos do produto à saída do 

reactor. Para os mercaptanos mais difíceis de serem convertidos é aconselhável fazer-se a 

impregnação com uma solução de Merox em amónia (tempo de saturação = 12 horas; tempo de 

lavagem = 12 horas).  



iv) A localização da zona impregnada, quer no topo ou no fundo do reactor, não tem uma influência 

significativa sobre o teor de mercaptanos do produto à saída do reactor. A localização da zona 

impregnada no fundo do reactor teria como desvantagem a mais rápida desactivação do catalisador, 

provocada pela perda de catalisador Merox durante as lavagens do leito catalítico com água quente.  

O modelo matemático usado na simulação do reactor industrial, em regime transiente ou estacionário, 

é constituído por um sistema de equações às derivadas parciais em duas dimensões espaciais.  

Após discretização da coordenada radial das partículas (usando colocação ortogonal em elementos 

finitos com polinómios de Hermite cúbicos) ficamos, em regime transiente, com um sistema de 

equações às derivadas parciais numa só dimensão espacial que é resolvido usando o "package" 

PDECOL e, em regime estacionário, com um sistema de equações diferenciais ordinárias acoplado a 

equações algébricas (resultantes da colocação ortogonal em elementos finitos na partícula) que é 

resolvido usando o "package" LSODI.  


