Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Tecnologia
Escola de Química

José Roberto Codeço Marques

LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DE ZEÓLITAS APLICADAS AO
CRAQUEAMENTO CATALÍTICO EM LEITO FLUIDIZADO (FCC) – UMA VISÃO
COMPARATIVA ENTRE O BRASIL E O MUNDO

Rio de Janeiro
2019
1

LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DE ZEÓLITAS APLICADAS AO
CRAQUEAMENTO CATALÍTICO EM LEITO FLUIDIZADO (FCC) – UMA VISÃO
COMPARATIVA ENTRE O BRASIL E O MUNDO
José Roberto Codeço Marques

Dissertação submetida ao Corpo Docente da Escola de Química, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia de
Biocombustíveis e Petroquímica.

Aprovado por:

___________________________________
Profa. Cheila Gonçalves Mothé, EPQB, EQ-UFRJ

___________________________________
Prof. Robinson Luciano Manfro, EPQB, EQ-UFRJ

___________________________________
Dra. Leandra Guimarães de Oliveira, INPI
Orientado por:

___________________________________
Profa. Cheila Gonçalves Mothé, DSc.

Rio de Janeiro, RJ- Brasil
Março de 2019

2

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a DEUS, em quem tenho fé, e às pessoas mais importantes
na minha vida:

- À minha mãe, por sempre acreditar na minha capacidade para o progresso
intelectual e me incentivar a buscar alternativas, assim como a não desistir quando
as circunstâncias pareciam sem esperança;

- À minha esposa, amor da minha vida, que mesmo sendo tão melhor pessoa,
sempre ter repartido a vida comigo, e a quem admiro como exemplo de seriedade e
profissionalismo.

- Às minhas filhas, por terem ampliado tanto o significado da minha vida
simplesmente por existirem.

3

AGRADECIMENTOS

À minha esposa Maria de Fátima, por seu amor e inestimável apoio e paciência
durante toda a vida e, especificamente, durante o difícil processo do mestrado
profissional.

Às minhas filhas Simone e Luísa, pelo incentivo e por todas as alegrias que sempre
me proporcionaram.

À minha orientadora Dra. Cheila Mothé, pela grande confiança depositada em mim,
pela persistência e convencimento ao insistir durante os vários momentos em que
parecia impossível continuar com o mestrado profissional.

Aos meus colegas de Petrobras Antonio Ramos e Affonso Egger, pelo apoio
incondicional e por proporcionarem todo o tempo que necessitei para me dedicar
apropriadamente a este mestrado profissional.

A todos os amigos e conhecidos que de alguma forma me ajudaram a perseverar
no caminho em todas as etapas do mestrado profissional.

4

Dissertação apresentada à Escola de Química / UFRJ como parte dos requisitos
necessários para obtenção do grau de mestre em Engenharia de Biocombustíveis
e Petroquímica

LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DE ZEÓLITAS APLICADAS AO
CRAQUEAMENTO CATALÍTICO EM LEITO FLUIDIZADO (FCC) – UMA VISÃO
COMPARATIVA ENTRE O BRASIL E O MUNDO
Jose Roberto Codeço Marques
Março, 2019
Orientadora: Profa. Cheila Gonçalves Mothé, DSC

A busca por métodos mais eficientes para o refino de petróleo é um dos objetivos
da indústria petrolífera contemporânea, pois cada avanço tecnológico que
represente diminuição de custos e aumento de eficiências dos processos de
produção é altamente valorizado. O presente trabalho contém um levantamento
dos principais avanços tecnológicos representados em forma de patentes no Brasil
e no mundo para a produção de frações leves do petróleo através do processo de
craqueamento catalítico em meio fluidizado. Foi observado que o Brasil possui uma
grande desvantagem competitiva com os grandes mercados e inclusive com outras
economias emergentes. Apesar do importante papel da estatal Petrobras, que
possui a maior parte das patentes brasileiras nesta área, o país ainda não possui
ferramentas tecnológicas derivadas do conhecimento gerado dentro do país, de
maneira a fazer uma concorrência forte ao cada vez mais competitivo mercado
energético mundial. Em grande parte devido ao exposto, o Brasil encontra-se
deficitário no que se refere ao volume de petróleo refinado por craqueamento
catalítico, o que torna ainda mais preponderante encaminhar ações que levem ao
aumento do refino com tecnologia desenvolvida no Brasil.
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INTRODUÇÃO
A crescente demanda de energia no mundo tem representado um enorme
desafio para as nações no sentido de garantir um fornecimento constante de
energia para suas populações, como uma maneira de suportar de forma
ininterrupta todas as atividades econômicas. Apesar do surgimento de formas de
energia renováveis, tais como a solar, eólica, maremotriz, geotérmica, etc., poucas
alternativas ainda existem com viabilidade ambiental, econômica e de ciclo de vida
para substituição do petróleo em aplicações tais como o transporte de pessoas e
cargas. A necessidade de correta e eficiente extração e processamento do petróleo
ainda haverá de se manter por muito tempo, independentemente do crescimento
das novas formas de geração de energia. Mantem-se, portanto, fundamental a
pesquisa envolvendo todas as variáveis que incidem no preço, assim como no
impacto ambiental da exploração e fracionamento do petróleo.
Atualmente a matriz da energia elétrica brasileira é composta por 7397
usinas com uma capacidade instalada de 171,2 GW. Cerca de 15 % da capacidade
instalada é proveniente de usinas termelétricas, movidas a combustível fóssil, o
que representa uma alta participação desta fonte de energia. A Figura 1 apresenta
o gráfico comparativo das contribuições das diferentes fontes de energia dentro da
matriz energética brasileira.

Figura 1. Composição da matriz da energia elétrica brasileira. Contribuição por setores.
Fonte: Adaptado de ANEEL, 2018
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O uso do petróleo para geração de energia elétrica representa uma
porcentagem pequena de seu emprego. Os derivados líquidos do petróleo
(gasolina e diesel, principalmente) são a engrenagem que faz funcionar a indústria
automotiva no Brasil e no mundo. De acordo com SINDIPEÇAS e ABIPEÇAS, a
frota de auto veículos no Brasil (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus)
alcançou em 2016 a marca de 42,9 milhões de unidades, que junto a 13,5 milhões
de motocicletas, representa uma das maiores frotas automotivas do mundo
(CASTILHO, 2011). A introdução de veículos elétricos e de hidrogênio ainda é
incipiente no país e, portanto, a quase totalidade desses veículos necessita para se
movimentar de combustíveis fósseis, principalmente gasolina e diesel, o que
representa um desafio enorme para o país, qual seja satisfazer a constante e
crescente necessidade de combustíveis de qualidade. Tais combustíveis são
obtidos em grande parte por meio de craqueamento de frações pesadas do
petróleo para a obtenção de frações mais leves. Uma das principais técnicas
abordadas pela indústria é o craqueamento catalítico em leito fluidizado, que
consiste na interação das frações mais pesadas com partículas de elevada área
superficial, de maneira a facilitar o craqueamento por catálise ácida. O presente
trabalho visa o levantamento das principais ferramentas tecnológicas disponíveis
atualmente para o craqueamento catalítico em leito fluidizado, comparando o
quadro nacional com o da América do Sul e do mundo.

1. OBJETIVO

Obter um conjunto das principais técnicas e inovações aplicadas no Brasil e
no mundo, no processo de craqueamento catalítico de petróleo utilizando zeólitas,
comparando os avanços e tecnologias aplicadas no Brasil e no mundo. Baseado
nas informações coletadas, apontar alternativas de melhoramento do processo de
craqueamento catalítico do petróleo que possam levar ao aumento da eficiência do
refino de petróleo no Brasil, considerando o cenário desfavorável de crescimento
ao longo dos últimos anos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Certamente os fluidos minerais mais importantes para a civilização são a
água e o petróleo; o primeiro é o responsável pela vida no planeta, não somente
dos humanos, como de todas as espécies e do próprio equilíbrio ecológico,
enquanto o segundo, embora não seja essencial para a vida, é fundamental para o
desenvolvimento das atividades humanas no planeta. O petróleo é formado em
consequência da decomposição de matéria orgânica através de longos processos
que envolvem pressão e condições físico-químicas específicas, que fazem com
que a matéria orgânica viva do passado se torne o combustível que movimenta a
sociedade humana atual. Em 2017, as reservas provadas de petróleo no mundo
atingiram aproximadamente 1500 bilhões de barris (aprox. 250000 bilhões de litros
de petróleo) e, desse grande total, 25,1 bilhões se encontram no território brasileiro
[IES, 2018], o que representa uma baixa porcentagem considerando a grande área
superficial do país.
No entanto, a produção petroleira no Brasil representa a nona maior
produção mundial com 2.734.000 barris por dia [ANP, 2019]. Na Figura 2 é
apresentada uma representação gráfica contendo o mapa da distribuição mundial
de reservas de petróleo; é evidente que as Américas e o Oriente Médio possuem o
maior número de reservas, o que contrasta com Ásia-Pacífico, que possui uma
quantidade de reservas baixa e um alto consumo.
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Figura 2. Mapa mundial das reservas em bilhões de barris (acima) e da produção diária
(abaixo) em milhões de barris. Mapa classificado por regiões.
Fonte: Anuário ANP, 2018

O balanço energético de petróleo do Brasil é atualmente negativo, pois o
país consome diariamente 3. 017.000 barris de petróleo, o que ainda deixa a nação
em condição de importadora. Na Figura 3 é apresentado um gráfico comparativo
de consumo de petróleo no mundo, onde o Brasil se destaca com 3,1 % do
consumo mundial de petróleo, longe dos gigantes EUA e China, porém, com um
déficit de produção que reflete um dos maiores desafios da indústria petrolífera no
16

Brasil: a reversão da tendência do balanço, o qual, em anos anteriores, era positivo
com as operações de exploração gerando um superávit que fazia com que o Brasil
fosse um país independente em matéria de energia gerada pelo petróleo.

Figura 3. Representação esquemática do consumo de petróleo mundial e o Brasil dentro do
contexto global.
Fonte: ANP, 2018

Um dos desenvolvimentos chave para a otimização da produção da energia
fóssil consumida é o processamento, mais especificamente o refino do óleo cru
para a produção de frações de maior consumo e valor agregado. De acordo com a
IES, em 2017, a capacidade efetiva de refino instalada no mundo era de 97,4
milhões de barris/dia, 0,6 % maior que em 2016; esse incremento na capacidade
de refino foi liderado pela Índia e a China, o que coincide com o crescimento
econômico desses países, refletindo assim a relação entre desenvolvimento
econômico e a capacidade de processamento como forma de incrementar valor
agregado ao produto cru. A Figura 4 apresenta o contexto mundial de capacidade
de refino para o ano 2017, ano em que o Brasil foi o oitavo colocado no ranking,
com capacidade de refino de 2,3 milhões de barris/dia (2,4 % da capacidade
mundial), o que representou um decréscimo de 0,2 % na sua capacidade instalada
de refino. Um dos maiores desafios para satisfazer a demanda de energia consiste
17

não somente na exploração de petróleo, mas também na otimização da
capacidade de processamento do óleo cru, ou seja, na melhoria contínua dos
processos de refino e no incremento na relação refinado/produzido (MAGEE &
MITCHELL, 1993).
O objetivo do presente trabalho é realizar uma contribuição ao conhecimento
do estado da arte, que irá se refletir em informação útil para encaminhar os
esforços da indústria na melhora da relação refino/produção.

Figura 4. Capacidade total efetiva de refino mundial e a sua distribuição percentual por países.
Fonte: ANP

3.1. COMPOSIÇÃO DO PETRÓLEO E AS OPERAÇÕES DE REFINO

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos alifáticos com uma
fração de aromáticos e compostos heterocíclicos. A composição elementar do
petróleo mostra que por volta de 85 % é carbono, entre 10 e 14 % hidrogênio, entre
0,1 e 1 % nitrogênio, entre 0,1 e 1,5 % oxigênio e entre 0,1 e 6 % enxofre. Já a
composição por frações orgânicas compreende entre 15 e 60 % de parafinas, entre
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30 e 60 % de naftenos, entre 3 e 30 % de aromáticos, sendo o remanescente
composto por asfaltos. Devido à complexidade da mistura, é importante o
fracionamento do petróleo, de maneira a obter produtos de maior pureza para
serem eficientemente aplicados em diversas áreas, principalmente na obtenção de
combustíveis para a indústria automotiva e aeronáutica. O método mais comum
empregado para o refino de petróleo visando a separação de frações é a destilação
fracionada, que envolve transferência de calor, necessária para a transferência de
fase (líquido a gás) e o subsequente resfriamento para a condensação das
diversas frações separadas (MAGEE & MITCHELL, 1993). A Figura 5 mostra o
processo de refino do petróleo mediante destilação fracionada e os produtos
derivados do processo.
Embora a destilação fracionada seja conveniente para separar as frações
leves das mais pesadas, o aumento da demanda de gasolina fez com que fosse
necessário implementar a pirólise, processo que consiste na obtenção de cadeias
curtas de hidrocarbonetos por ação térmica ou catalítica. Dessa forma, o diesel
(cadeias de hidrocarboneto acima de 17 átomos de carbono) pode ser fracionado
para obtenção de gasolina (cadeias entre 6 e 10 átomos de carbono) mediante
craqueamento catalítico (ABRAHAMSON, 2016); a pirólise catalítica não somente é
utilizada para a produção de combustíveis como também para a produção de
monômeros para polimerização, tais como etileno e propileno, que são produzidos
sob certas condições de pressão, temperatura e catalisador (GAO et al., 2010).
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Figura 5. Refino de petróleo mediante destilação fracionada e produtos derivados.
Fonte: Adaptado de dreamstime.com

O craqueamento catalítico de petróleo em leito fluidizado, objeto do presente
trabalho, consiste na passagem do óleo ou gás de petróleo através de um leito
fluidizado

(consistindo

em

nano

ou

micropartículas

em

suspensão).

Industrialmente, os reatores de leito fluidizado têm sido a base para reações em
duas fases gás-sólido, conhecidas como reações de catálise heterogênea. A
tecnologia de leito fluidizado é utilizada em diversas indústrias, especialmente na
indústria do petróleo, onde é conhecida como Craqueamento Catalítico em Leito
Fluidizado (FCC). Esta é uma etapa essencial para o refino do petróleo, em virtude
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do incremento do volume de produtos com maior valor agregado. A Figura 6 mostra
uma representação esquemática do funcionamento de um reator de leito fluidizado.
O riser leva a corrente de alimentação ao reator contendo o leito fluidizado. Deste
saem os produtos da decomposição catalítica e o catalisador usado, o qual
normalmente tem a sua superfície desativada após o processo catalítico. O
catalisador é levado a um regenerador em que é hidrotratado em alta temperatura,
obtendo assim o catalisador regenerado que é realimentado para o reator (DUPAIN
et al., 2006, MEG & MITCHELL, 1993).

Figura 6. Estrutura de um reator de craqueamento catalítico em leito fluidizado.
Fonte: Adaptado de Vogt et al., 2015

Em 2014 o processo de FCC era aplicado em mais da metade das refinarias
de petróleo do mundo. O FCC é utilizado não somente para produção de gasolina,
como também é muito útil na obtenção de propileno, monômero importante para a
indústria dos polímeros. Estima-se que aproximadamente 2300 toneladas de
catalisador sejam produzidas diariamente ao redor do mundo (VOGT et al., 2015).
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O campo de pesquisa do craqueamento catalítico em meio fluidizado,
embora tenha mais de 75 anos, ainda gera novidades tecnológicas que valem a
pena ressaltar no intuito de promover o uso deste processo no craqueamento do
petróleo.

3.2. CATÁLISE HETEROGÊNEA EM REATORES DE LEITO FLUIDIZADO

3.2.1. Catálise química

Catálise é o processo químico que consiste na aceleração de uma reação
mediante a redução da barreira energética imposta pela energia de ativação. A
catálise química envolve a participação de um agente químico – catalisador – que é
capaz de incorporar temporariamente um ou vários dos reagentes envolvidos na
sua própria estrutura, facilitando o caminho que permite a ocorrência de uma
reação química, a qual de outra maneira seria muito lenta ou simplesmente não
ocorreria. Quando o catalisador se encontra na mesma fase do meio reacional, a
catálise é dita homogênea, enquanto que quando aquele se encontra em uma fase
diferente daquela do meio reacional, a catálise é dita heterogênea (PALOS, 2018).

3.2.1.1. Catálise homogênea

Normalmente, a transferência de fases representa uma dificuldade adicional
para uma reação química. Se dois reagentes altamente compatíveis são colocados
em contato em um meio favorável aos dois (uma mistura solúvel de soluções), a
reação terá possibilidade de acontecer mais rapidamente; no entanto, quando os
reagentes se encontram, por exemplo, um em meio aquoso e outro em meio
orgânico, insolúveis entre si, a reação entre eles é altamente dificultada, pois
envolverá uma fase de difusão através de uma interface. Essa barreira
termodinâmica é superada quando as espécies que reagem se encontram na
mesma fase. Na catálise homogênea, tanto os reagentes como o catalisador,
22

encontram-se em solução, o que, a princípio oferece vantagens na diminuição do
requerimento termodinâmico da transferência de fases. Uma das maiores
desvantagens da catálise homogênea é a recuperação/purificação do catalisador
dos produtos obtidos. Devido a esse grave problema, muitos processos industriais,
tais como o relatado no presente trabalho, envolvem preferencialmente
catalisadores em fase sólida e meios reacionais líquidos ou gasosos (JESSOP;
TAKAO e RVOJI, 1999).

3.2.1.2. Catálise heterogênea

Já a catálise heterogênea é um método de catálise mais apropriado para
aplicações industriais, pois simplifica a recuperação do catalisador e a sua fácil
regeneração e reincorporação no ciclo catalítico.
O ciclo catalítico é governado pelas interações interfaciais existentes entre
duas substâncias que se encontram em fases diferentes. A principal limitação da
catálise heterogênea consiste na possibilidade de bloqueio da superfície catalítica.
Quando o produto formado é capaz de interagir com a própria superfície catalítica,
a tendência é a que o produto se mantenha na superfície do catalisador,
desativando seus sítios ativos e inibindo a reação principal. Nestes casos, faz-se
necessária uma regeneração catalítica por meios físicos ou químicos, para assim
recuperar a eficiência do processo catalítico (CHEN et al., 2014).

3.2.2. Leito fluidizado

O meio físico em que a reação deve acontecer é conhecido como leito, que
pode ser fixo ou fluidizado (existindo várias categorias de acordo com a morfologia
induzida ao leito). Leito fluidizado geralmente refere-se a um leito de sólidos
finamente divididos, não aderidos a nenhuma superfície nem comprimidos, de
forma a possuir mobilidade. Através desses sólidos é forçada a passagem de um
gás ou líquido, comportando-se este meio como um estado intermediário entre um
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leito fixo e uma forma em que os sólidos estejam total e homogeneamente
suspensos no fluxo gasoso ou líquido (WU et al., 2010).
O leito fluidizado é uma condição instável, pois inicialmente os sólidos (que
contém carga e catalisador particulados) encontram-se livremente depositados no
fundo do reator. As primeiras bolhas de um gás (ou fluxo de um líquido) ao passar
através dos interstícios entre as partículas criam um meio homogêneo, onde as
partículas sólidas tendem a se comportar como um fluido. Este meio de reação
possui vantagens na aplicação em reações catalíticas, pois o aumento do espaço
entre as partículas permite um aumento na atividade do catalisador (aumento da
área de contato entre as fases, o que maximiza a catálise heterogênea) (CHEN et
al., 2014.

4. CRAQUEAMENTO CATALÍTICO EM LEITO FLUIDIZADO (FCC) USANDO
ZEÓLITAS COMO MEIO POROSO

Zeólitas foram aplicadas em craqueamento catalítico ainda na primeira
metade do século XX, quando foi descoberta a sua alta atividade na conversão de
frações pesadas de óleo em frações mais leves e de maior valor comercial.
Dependendo da matéria prima e dos produtos desejados, é possível gerenciar o
tamanho de partícula e porosidade do catalisador no leito fluidizado. A Figura 7
apresenta um quadro comparativo mostrando a evolução ao longo do tempo na
eficiência na produção de gasolina e diferentes frações como consequência das
melhorias nas técnicas de craqueamento. Na primeira metade do século, o
tratamento térmico sem catalisador foi o principal método utilizado para o
craqueamento do petróleo. Como consequência, obtinha-se uma alta fração em
óleo não convertido ou em óleo lubrificante pesado. Logo que foi introduzido o uso
de catalisador, no início terras Fuller, depois aluminossilicatos amorfos e finalmente
zeólitas, a porcentagem de gasolina produzida aumentou e a tendência atual é o
aumento das frações mais valiosas conforme é otimizado o processo e a própria
estrutura dos catalisadores (SHAH et al., 2018).
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Figura 7. Frações leves produzidas após craqueamento catalítico e térmico.
Fonte: Adaptado de Vogt et al., 2015

Já foi mencionada em seções precedentes a importância do petróleo como
combustível das atividades humanas, assim como a importância do refino. Esta
seção apresenta uma visão em profundidade sobre o craqueamento catalítico em
leito fluidizado. Na Figura 8 é apresentada uma representação esquemática das
matérias primas e produtos dos dois processos de refino mais comuns para o
petróleo cru: destilação fracionada e FCC. Na destilação fracionada, a matéria
prima é composta de gasóleo pesado, gasóleo de vácuo, destilados de massa
molar intermediária, gasolina e compostos leves (C2-C4). Após a destilação, o
produto obtido é composto majoritariamente por gasolina e destilados de massa
molar intermediária. As frações de gasóleo pesado e de vácuo necessitam para
seu melhor aproveitamento de um processo de craqueamento. São então
incorporados ao processo FCC e após o tratamento térmico e catalítico, é obtido
um produto composto majoritariamente por gasolina (considerando as condições
dos catalisadores
intermediária,

contemporâneos),

juntamente

com

olefinas leves

alguns

subprodutos.

e

destilados de
Nesta

seção

MM
serão

detalhadamente apresentados os parâmetros físicos e químicos inerentes ao
processo de craqueamento catalítico em leito fluidizado para refino termoquímico
do petróleo (IHLI et al., 2017, GUAN et al., 2019).
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Figura 8. Representação esquemática das matérias primas e produtos dos processos de destilação
fracionada e craqueamento catalítico em leito fluidizado.
Fonte: Elaborada pelo autor

O processo de craqueamento começa com a alimentação do fluido cru préaquecido à porção do equipamento conhecida como “riser”, contendo catalisador
sólido poroso onde já acontece o pré-craqueamento das moléculas maiores para
gerar moléculas de cadeia menor, passíveis de entrarem nos poros da zeólita. No
reator, o processo de craqueamento prossegue através dos sítios ácidos da zeólita.
Desta maneira são produzidas as moléculas pequenas que são separadas e
coletadas. O processo ocorre em altas temperaturas, nas quais o meio reacional é
uma mistura homogeneizada entre o fluido e o sólido poroso suspenso.

4.1. COMPOSIÇÃO DO MEIO POROSO

O meio poroso normalmente utilizado é composto de zeólita microporosa
junto com alumina e sílica mesoporosas de acordo com o mostrado na Figura 9,
onde é representada a partícula típica do meio poroso com diâmetro médio de 70
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micrometros. Essas partículas permitem um craqueamento inicial das moléculas
maiores para permitir o acesso aos sítios ativos da zeólita.

Figura 9. Representação esquemática de uma partícula de catalisador sólido de um reator FCC.
Fonte: Adaptado de Vogt et al., 2015

De acordo com Vogt et al., 2015, um reator FCC estabelece uma série de
pré-requisitos para o catalisador que devem ser obedecidos para que se obtenha
um leito funcional, tais como:
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- Atividade, seletividade e acessibilidade: O catalisador deve ter uma alta
atividade, o que se consegue mediante alterações da zeólita, cujos sítios ácidos
catalisam a quebra das ligações C-C dos hidrocarbonetos. A seletividade é atingida
através de um balanceamento entre a estabilidade na composição e vazão da
matéria prima e o manejo da estrutura porosa do catalisador, características que
afetam também a acessibilidade.
- Resistência ao atrito: as partículas do leito catalítico devem ser capazes de
resistir ao regime turbulento que se encontra no riser e interior do reator, devido à
pressão e temperatura com que está sendo submetida a matéria prima. As
partículas eventualmente colidirão entre si e com as paredes do reator e, se não
possuírem suficiente resistência mecânica e perderem a sua microestrutura, sua
atividade será negativamente afetada.
- Estabilidade hidrotérmica: Considerando o processo de regeneração
hidrotérmica para remoção do coque e reincorporação do catalisador ao ciclo, suas
partículas devem ter uma alta resistência àquelas condições.
- Tolerância aos metais: As frações mais pesadas da matéria prima
incorporada ao processo possuem metais pesados em sua composição, os quais
normalmente “envenenam” o catalisador, substituindo seus sítios ativos. As
partículas do sólido devem garantir que os metais terão um caminho preferencial
diferente daquele da ligação ao catalisador.
- Minimização do coque: devido ao fato de o coque produzido ser queimado
no processo, sua produção deve ser minimizado.
- Fluidizabilidade: o sólido deve ser capaz de criar um leito fluidizado
(partículas pequenas favorecem isto).
Para atender a estes pré-requisitos, é necessário que as partículas de
catalisador sejam aditivadas com impurezas, ou seja, outros minerais devem ser
incorporados, de forma a tornar possível favorecer caminhos na superfície para os
metais (evitando o envenenamento), modificar a morfologia e a porosidade para
alterar a seletividade e acessibilidade e ainda garantir a estabilidade requerida pelo
sólido para cumprir a sua função (JIANG et al., 2018, GUAN et al., 2019).
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4.2. ZEÓLITAS E O MECANISMO DE CRAQUEAMENTO

As zeólitas são um grupo de alumino silicatos micro poroso normalmente
empregado como adsorventes e catalisadores heterogêneos, tanto na indústria do
petróleo como na de pirólise de plásticos (CORMA et al., 2002). A composição
química resumida da zeólita é descrita como (Na,K)4Mg2(Si30Al6)O72(OH)2.18H2O
(VAUGHAN, 1996). A Figura 10 mostra a estrutura cristalina da zeólita NaA
possuindo um quadrante central com uma cela beta (β-cage) e celas alfa (α-cages)
nos quadrantes periféricos. Sítios ácidos na estrutura da zeólita permitem o
craqueamento de moléculas de hidrocarbonetos para a produção de moléculas
menores nas frações previamente mostradas na Figura 7.

Figura 10. Estrutura cristalina da Zeólita NaA ressaltando a célula unitária (a), a cela alfa
constituinte de um dos quadrantes periféricos da célula unitária (b) e a cela beta, que constitui o
quadrante central da célula unitária (c).
Fonte: Adaptado de YOSHIDA et al., 2013

Os sítios ácidos necessários para a catálise podem ser encontrados tanto na
superfície das partículas da matriz (por exemplo, acidez de Brønsted em interfaces
de sílica-alumina, ou acidez de Lewis em superfícies de Al2O3), como na zeólita. A
estrutura básica da zeólita consiste em um silicato ligado de modo tetraédrico. Em
algumas posições, o silício é substituído por alumínio. O alumínio está presente
como um cátion trivalente, induzindo uma carga negativa na rede, a qual pode ser
compensada com um próton para formar um sítio ácido do tipo Brønsted. Os sítios
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de ácido de Lewis podem ser formados quando os sítios de alumínio se encontram
insaturados. Estes sítios ácidos são os sítios ativos do catalisador, onde acontece a
reação de quebra das moléculas que entram na alimentação. Na Figura 11 é
apresentada uma representação esquemática das reações que ocorrem num reator
FCC. A matéria prima contendo estruturas aromáticas condensadas e cadeias
alifáticas longas decompõe-se através de várias reações, cujo progresso é
mostrado na referida figura, onde é apresentado um resumo das estruturas
químicas que correspondem a cada fração. Para um dado catalisador, dependendo
da qualidade da matéria prima (conteúdo de enxofre e estruturas aromáticas)
inserida no processo, a gasolina obtida possuirá melhor ou pior qualidade. É
evidente que um maior conteúdo de parafinas e menor conteúdo de estruturas
asfaltênicas contendo enxofre, resultarão em gasolina e gás de qualidade maior
(GUAN et al., 2019, DUPAIN et al., 2006).

Figura 11. Representação esquemática das reações de craqueamento catalítico em reator FCC

Onde HCO = Heavy cycle oil; LCO = Light cycle oil.
Fonte: Adaptado de Dupain et al., 2006
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O mecanismo de cisão das cadeias é apresentado na Figura 12. A figura
descreve quatro reações observadas durante a passagem das moléculas de
hidrocarboneto através da estrutura porosa:
1. Transferência de próton dos sítios ácidos da zeólita para um carbono
secundário sp3 da molécula de hidrocarboneto produzindo um carbocátion no
carbono 2 da cadeia.
2. Transferência de um próton da zeólita ácida para um carbono secundário
sp2 produzindo um carbocátion secundário no carbono 3 da cadeia.
3. Transferência de um hidreto da cadeia do hidrocarboneto para a zeólita
neutra, gerando um carbocátion do tipo produzido na reação 1.
4. Finalmente, ocorre a cisão de cadeias partindo de um dos carbocátion
previamente formado (DUPAIN et al., 2006, VOGT et al., 2015).
Mediante o mecanismo apresentado, os sítios ativos da Zeólita catalisam o
craqueamento das moléculas grandes de hidrocarboneto, gerando moléculas
pequenas que compõem os produtos de maior interesse industrial.

Figura 12. Mecanismo de cisão das cadeias de hidrocarbonetos dentro de reatores FCC, mediante
transferência de prótons dos sítios ácidos da zeólita para a cadeia.
ZH = sítio ácido de Brønsted; L = sítio ácido de Lewis da zeólita
Fonte: Elaborado pelo autor

31

4.3 RECUPERAÇÃO DO CATALISADOR

Uma vez que a matéria prima é decomposta, a superfície do catalisador é
desativada pelo coque residual. Consequentemente, após o craqueamento, o
catalisador normalmente é regenerado para uma nova incorporação de reagente
(s) e a repetição do ciclo catalítico, tal como foi apresentado no fim da seção 2.1.
Em um leito fluidizado, o craqueamento catalítico envolve uma reação catalítica
heterogênea em que o substrato (óleo ou gás) é pirolisado na superfície sólida do
catalisador suspenso no leito. Uma das vantagens da catálise heterogênea é a
facilidade relativa de separação entre o catalisador e os produtos da reação,
processo que seria dificultado no caso da catálise homogênea (CHEN et al., 2019).
A recuperação do catalisador é um processo térmico em que é usado ar e
vapor a altas temperaturas, suficiente para decompor o coque residual da
superfície

do

catalisador,

deixando

livres

os

sítios

ativos;

após

este

hidrotratamento, o meio poroso regenerado retorna ao reator e o ciclo recomeça.
Após várias recuperações, o catalisador já tem a maior parte dos seus sítios ativos
desativados por metais pesados que se acumule e assim faz-se necessário
substituir o meio poroso. Ao longo desse trabalho fez-se o monitoramento das
melhores tecnologias disponíveis no Brasil e no mundo relacionado ao processo
completo dentro de um reator FCC, tanto na alimentação como no próprio
craqueamento, coleta das frações produzidas e regeneração do meio poroso.

5. METODOLOGIA

A metodologia do presente trabalho consistiu na revisão bibliográfica dos
principais aspectos relacionados ao processo FCC usando zeólitas como
catalisador poroso, uma pesquisa em bases de dados, análise dos dados,
projeções e monitoramento da área no Brasil em comparação com o mundo.
Em primeiro lugar, uma busca de patentes foi feita utilizando para tal fim a
base Derwent World Patent Index (DWPI). Este banco de dados reúne mais de 30
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milhões de patentes e invenções que têm sido depositadas desde 1963 até hoje,
nas áreas de engenharia e processos químicos, engenharias elétrica, eletrônica e
mecânica (MENEZES; SILVA, 2005). O acesso a esta base de dados foi feito
através

do

site

periodicoscapes.gov.br

que

fornece

acesso

gratuito

às

universidades brasileiras a bases de dados normalmente pagas. A Figura 13
mostra a imagem de pesquisa do site Periodicoscapes, onde na categoria “BASE”
foi inserida o termo Derwent. A busca foi feita entre os anos 1963 e 2019.

Figura 13. PrintScreen do quadro de busca para achar a base de dados Derwent no site.
periodicoscapes.gov.br

A WIPO é a organização mundial de propriedade intelectual. Nela, são
registrados inventos e patentes no mundo, e a base de dados PatentScope oferece
ao

público

acesso

às

patentes

e

inventos

registrados.

O

site

https://patentscope.wipo.int/search foi utilizado para realizar as buscas de patentes
depositadas ao redor do mundo, como mostrado na Figura 14. A busca inclui
patentes de 2009 até os dias atuais, quando mencionadas as palavras chave na
primeira página (FP).
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Figura 14. PrintScreen do quadro de busca gerado pelo site da base de dados PatentScope.

Foi também pesquisada a base de dados Espacenet, que é a plataforma
online de patentes do escritório europeu de patentes (EPO), órgão de controle e
supervisão de patentes no continente europeu, como mostrado na Figura 15.
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Figura 15. Quadro de busca da base de dados Espacenet.

O escritório de Patentes e marcas dos Estados Unidos da América é o órgão
encarregado da proteção de propriedade intelectual dos E.U.A e possui um serviço
de busca gratuito disponibilizado no seu website www.uspto.gov, onde foram feitas
as pesquisas relatadas no presente trabalho. Este escritório coleta todas as
patentes que foram depositadas nos Estados Unidos e os resultados aqui
apresentados referem-se àquelas depositadas desde setembro de 2001.
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é o órgão encarregado de
garantir

os

direitos

de

autores

e

inventores

no

Brasil.

No

site

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-patentes foi realizada a
busca de patentes apresentada no presente trabalho.
Utilizando as palavras-chave “zeolites petroleum catalytic cracking” e “zeolite
cracking” no resumo, foi feito um escaneamento rápido do estado de
desenvolvimento das patentes relacionadas no Brasil e no mundo. Os resultados
foram classificados por país, depositante, área de conhecimento e assim, uma
análise da relevância dos resultados foi feita, visando o encaminhamento dos
esforços na área em direção a novos desenvolvimentos que permitam um aumento
do valor agregado do refino no Brasil.
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Figura 16. Quadro de busca de patentes da base de dados do INPI.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 . PATENTES E INVENÇÕES DEPOSITADAS EM BASES DE DADOS

Após a pesquisa feita nas bases bibliográficas mostradas na seção de
Metodologia, foram obtidos os dados apresentados no quadro 1, onde é mostrado
o número de patentes depositadas por cada base de dados consultada. Foi
observada uma clara tendência ao aumento no número de resultados quando
foram utilizadas expressões menos complexas, o que pode indicar um problema
com o motor de busca nas bases de dados USPTO e ESPACENET. Quando foi
utilizado um termo menos complexo “zeolite cracking”, foram obtidas 3307 patentes
depositadas na base de dados de PatentScope e 3203 na base ESPACENET. Já a
base americana USPTO mostrou 945 patentes depositadas e a base brasileira INPI
(em cujo caso a busca foi feita mediante o termo em português “craqueamento
zeolita”) apresentou 35 resultados.
Tabela 1. Número de patentes por base utilizando como palavras- “Zeolite petroleum
catalytic cracking” e “zeolite cracking”/”craqueamento zeólita”

Número de patentes
Base

“Zeolite petroleum catalytic
cracking”

Número de patentes
“Zeolite cracking”

Derwent

0

163

PatentScope

399

3307

USPTO

0

945

ESPACENET

0

3203

INPI

2
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A comparação dos dados obtidos foi feita tendo como base os dados da
coluna correspondente à busca “zeolite cracking”/”craqueamento zeólita”.
A pesquisa na base de dados Derwent mostrou 163 resultados para as
palavras zeolite e cracking, número menor do que o obtido para as outras bases
internacionais. A Figura 17 mostra os resultados de patentes depositadas por
empresa. A Mobil Oil Company depositou 34 % das patentes, enquanto que Phillips
Petroleum depositou 11 % das patentes.

Figura 17. Número de patentes depositadas por empresas na base de dados Derwent.
Fonte. Elaborado pelo autor com dados de DWPI

Por outro lado, a Figura 18 apresenta uma comparação gráfica entre o
número de patentes depositadas por países na base de dados PatentScope.
Estados unidos e China ocupam os primeiros lugares no número de depósitos de
patentes, enquanto que o escritório europeu de patentes (EPO) ocupa o terceiro
lugar e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), uma organização
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mundial independente, depositou o quarto maior número de patentes. O único país
da América Latina que possui qualquer contribuição comparável é o México, que
possui mais de 60 % das patentes depositadas na região. O PCT depositou um
número significativo de patentes na América Latina, sendo que a Argentina possui
dois depósitos e o Brasil, nenhum. Como o Brasil é um dos maiores produtores e
consumidores de petróleo da América Latina, seria de se esperar que o retorno de
investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia própria fosse
proporcional, porém, isto não se observou.

Figura 18. Depósito de patentes no mundo e na América Latina de acordo com base de dados
PatentScope.
Fonte: Elaborado pelo autor com informações de PatentScope

39

Na base de dados americana USPTO, foram depositadas 945 patentes na
área, um número superior ao registrado pelos E.U.A. na base de dados
PATENTSCOPE. Uma pesquisa manual foi feita nos resultados obtidos tendo sido
verificado que mais de 90 % das patentes foi depositada pelos Estados Unidos.
Porém, há também patentes depositadas pela Arábia Saudita, China e Japão
dentro da minoria de países estrangeiros com patentes depositadas nesta base de
dados. Não foi detectada qualquer patente depositada por países latinoamericanos.
Por outro lado, na base de dados do INPI, foi pesquisado o termo craqueamento +
zeolitas, obtendo-se um total de 35 patentes. Todas essas patentes foram
depositadas em língua portuguesa e no Brasil. Quando a busca foi realizada em
inglês não houve resultados.
Como a base Espacenet não permite analisar as patentes por países ou
depositantes, optou-se por não utilizá-la neste trabalho.

6.2. PATENTES QUE ENVOLVEM PRODUÇÃO DE ALQUENOS

A produção de alquenos é um dos principais alvos da indústria de
craqueamento catalítico e é o motor da indústria de polímeros “commodities”
(BACHMAN, 2015). Os alquenos são monômeros vinílicos utilizados na
produção de poliolefinas, o tipo de polímero mais simples e utilizado no mundo.
Estima-se que a produção de poliolefinas em 2009 foi de cerca de 110 milhões
de toneladas. Desse total, 44 milhões de toneladas corresponderam a
polipropileno e 67 milhões de toneladas corresponderam a polietileno em todas
as suas formas (LDPE, LLDPE, HDPE, UHMWPE) (BAIER et al., 2014).
Alquenos fazem parte da corrente de produtos gasosos que deixam o reator
FCC, e devido ao seu alto valor agregado, são de grande importância para a
indústria.
A busca de patentes no site da base de dados PatentScope contendo os
termos “zeolite cracking propylene” gerou 387 resultados. Os maiores
depositantes de patentes foram China e Estados Unidos. Na Figura 19 é
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apresentado um gráfico contendo a distribuição de patentes depositadas por
países. Em destaque, o México possui mais patentes depositadas do que
qualquer outro país da América Latina. O Brasil não aparece com qualquer
patente depositada no site da PatentScope.
Quando a mesma consulta foi feita na base de dados do INPI, não houve
nenhum depósito encontrado usando as já mencionadas palavras chave em
português.

Figura 19. Patentes depositadas para a produção de propileno por país através de craqueamento
com Zeólita.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de PatentScope

Em 2018, a corporação BASF depositou uma patente intitulada “FCC para
rendimentos maiores de butileno” (US20180369793A1). A patente inclui o uso de
zeólita Y com partículas de bário. Os inventores reportam que a incorporação de
3,3 % de óxido de bário consegue reduzir a produção de coque residual na
superfície do meio poroso. A patente reporta uma composição de meio poroso
mostrada na Tabela 2. De acordo com os inventores, mediante a mistura do
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composto de bário com microesferas de zeólita e posterior calcinação, o
rendimento de butileno no processo FCC aumenta.

Tabela 2. Composição mássica do meio poroso reportadas na patente US20180369793A1
para incremento do rendimento de butileno no processo FCC

Composto

Composição
(%)

Óxido de Bário

3,3

Zeólita Y

18

Mulita

30

Anatasa

2

Material amorfo

~ 48

A patente RU0002672913 depositada em russo relata um método de
produção de olefinas leves com ponto de ebulição entre 30oC e 220oC, partindo de
VGO ou óleo cru não convertido após o craqueamento térmico. Os inventores,
adscritos a uma organização russa, declaram que o seu processo permite um
aumento do rendimento de etileno e propileno, utilizando zeólita com adição de
ZSM-5.
A patente WO/2018/189616 depositada por uma empresa da Índia, relata a
invenção de um aditivo de catalisador de FCC compreendendo:
(i) Pelo menos uma zeólita numa quantidade entre 30 e 50 % em peso;
(ii) Pelo menos uma argila numa quantidade entre 5 e 40 % em peso;
(iii) Pelo menos um ligante numa quantidade entre 5 e 20 % em peso;
(iv) Pentóxido de fósforo (P2O5) em uma quantidade entre 5 e 10 % em
peso; e
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(v) Pelo menos um composto de metal do Grupo IVB (Ti, Zr, Hf) em uma
quantidade entre 0,1 e 10 % em peso.
Outra companhia indiana depositou em fevereiro de 2019 uma nova
patente (WO2019038777) para a obtenção de olefinas leves. Os depositantes
afirmam que usando como meio poroso um conteúdo entre 76 e 86 % de sólido
não zeolítico, juntamente com entre 2 e 30 % de pelo menos uma zeólita,
consegue-se aumentar a quantidade de propileno utilizável, mediante a
implementação de um duplo reator como mostrado na Figura 20.

Figura 20. Sistema de duplo reator empregado pelos inventores da patente WO2019038777 para
aumentar a produção de propileno em um sistema FCC usando zeólita no meio poroso.
Fonte: Patente WO2019038777, encontrada em PatentScope
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Uma das estratégias mais comumente observadas para o aumento na
produção de olefinas para polimerização (propileno, butileno) partindo de frações
pesadas do petróleo, é a utilização de sítios ácidos contendo fósforo
(US20140296599). Zeólita modificada com fósforo é uma das estruturas mais
utilizadas neste sentido e a maior parte das patentes focadas no aumento da
produção de olefinas, relatam o uso de materiais contendo fósforo em diversas
proporções, com o intuito de incrementar o rendimento em olefinas.
De acordo com Voigt e colaboradores (2015), o propileno é um produto
minoritário em um processo tradicional de FCC (menos de 5 % da massa total
refinada). Esses autores reportam que incrementar a temperatura do riser, assim
como aumentar a proporção catalisador/matéria prima, bem como aumentar os
tempos de residência dentro do reator, têm potencial para incrementar o
rendimento de propileno, sendo que esses fatores estão fortemente limitados por
questões termodinâmicas.
Corma e colaboradores demonstraram que mediante a modificação desses
parâmetros experimentais, o rendimento de propileno aumentou, não obstante, o
rendimento de propano aumentou em uma taxa muito maior, o que não é
conveniente para um processo de craqueamento, pois diminui drasticamente a
produção das frações líquidas leves (gasolina) (VOIGT et al., 2015, CORMA et al.,
2001). Uma das formas de contornar esses problemas é o uso de meio poroso
baseado em zeólita ZSM5 (entre 25 e 50 % do meio poroso). Devido à sua baixa
estabilidade às condições do processo FCC, essa zeólita é normalmente
modificada com fósforo, para evitar a perda de sítios ácidos que são a chave para
o sucesso do craqueamento catalítico.
Na Figura 21 é apresentada a estrutura da Zeólita ZSM5, proposta por
Kokotailo e colaboradores em 1971. A estrutura porosa da zeólita ZSM5 consiste
num sistema tridimensional de poros circunscrito por dez átomos da rede, sendo
que os poros são levemente elípticos, com diâmetros entre 5,1 e 5,6 Å. Esse
sistema poroso favorece as reações de craqueamento e a produção de olefinas
leves.
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Figura 21. Estrutura tridimensional da Zeólita ZSM5.
Fonte: Adaptado de Voigt et al., 2015

Apesar da eficiência de craqueamento encontrada no uso do catalisador
zeólita ZSM5, a sua baixa estabilidade representa um problema para a viabilidade
do processo de conversão catalítica. Uma das formas mais comuns de contornar
este problema tem sido a modificação química do catalisador com compostos
fosforados orgânicos ou inorgânicos. São facilmente encontrados exemplos do uso
de compostos contendo fósforo em catalisador de zeólita. Xue, Olindo e Lercher
em 2010 reportaram que a introdução de trimetil fosfito ((CH3O)3P) e outros
compostos inorgânicos fosforados tais como (NH4)3PO4, (NH4)2HPO4, (NH4)H2PO4
e H3PO4. A Figura 22 apresenta o mecanismo de ação dos fosfatos na estrutura
porosa da zeólita H-ZSM-5, onde forma sítios ácidos mais resistentes, que são
sítios catalíticos ativos para a reação de craqueamento de moléculas maiores.
A Figura 22 representa as possibilidades de modificação da zeólita H-ZSM5:
(I)

H-ZSM-5 sem modificação com três alumínios coordenados

(TFAl = estrutura de alumínio tetraédrico coordenada) desenhados
esquematicamente;
(II)

H-ZSM-5 fosfatado e calcinado, mostrando:
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(1) interfaces locais de SAPO;
(2) fosfatos que induzem uma coordenação sêxtupla em TFAl; e
(3) TFAl não reagido;
(III) Durante o tratamento com vapor, o TFAl não reagido (3) é expelido
da estrutura e migra para a superfície onde reage com fosfatos para
formar AlPO4 (4). (1) As interfaces locais do SAPO (fosfato de alumínio
e silício) e (2) o alumínio de fosfato fisicamente coordenado são menos
afetados, mantendo o alumínio fixo na estrutura;
(IV) A lavagem com água quente remove o fósforo fisicamente
coordenado, devolvendo o alumínio de seis coordenadas (2) à sua
forma original TFAl, levando à recuperação dos sítios ácidos (VAN DER
BIJ et al., 2014).

Figura 22. Representação esquemática da Zeólita H-ZSM-5. (I) Sem modificar (II) fosfatada e
calcinada (III) Durante tratamento com vapor (IV) Durante lavagem com água quente.
Fonte: Adaptado de Van der Big et al., 2014
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Quando foi feita uma busca na base de dados PatentScope referente aos
termos “zeolite cracking ZSM5”, foram obtidos 19 resultados, cuja distribuição por
países é mostrada na Figura 23. Nenhuma das patentes depositadas corresponde
a países latino-americanos, o que diz muito sobre a necessidade de investir em
inovação e pesquisa nestas áreas específicas. Um país altamente inovador como o
Japão, possui a maior quantidade de patentes depositadas, o que é importante e
reflete o alto valor de se ter investimentos em uma área bem específica, que pode
se traduzir em maiores benefícios ao processo de produção. Quando a busca foi
feita na base de dados do INPI com as palavras chave em português, nenhuma
patente foi depositada, o que realça as necessidades da indústria de petróleo
brasileira em relação ao investimento em setores chaves.

Figura 23. Patentes depositadas no mundo contendo a zeólita ZSM5, mostrando a participação
como países.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos da base de dados PatentScope

Em 2017 foi depositada a patente WO2017082345 por parte de uma
empresa japonesa, envolvendo a invenção de um aditivo catalítico para a zeólita
ZSM-5, possuindo as seguintes características:
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(1) constituição de um catalisador em que o diâmetro de poros de 2 nm ou
menos gera valores experimentais de volume de poros na faixa de 0,15 - 0,20
mL/g;
(2) para os poros com um diâmetro de 2,4 − 5,0 nm, os valores
experimentais de volume de poros estão na faixa de 0,05 - 0,15 ml/g; e
(3) a quantidade de adsorção de amônia encontra-se na faixa de 1,0 − 2,0
mmol/g.

O aditivo envolve ainda uma carga e um aglutinante constituído de materiais
contendo fósforo e alumínio para possibilitar a adesão entre as partículas do
material de enchimento e a zeólita ZSM-5 modificada. O teor de fósforo (de acordo
com a análise de espectroscopia de plasma acoplado indutivamente, ICP) é de 5 a
20 % em massa expressa em termos de P2O5. Os inventores afirmam que o
rendimento de olefinas leves aumenta devido ao desenvolvimento do aditivo
empregado.
Em 2015, foi depositada por uma empresa japonesa em conjunto com a
China Petrochemical Corporation, a invenção (JP2011094126) de um método de
conversão catalítica visando aumentar a produção de propileno e diesel num
processo FCC. Como descrito pelos inventores, o método de conversão catalítica
para produzir maior proporção de diesel e propileno compreende o contato prévio
do óleo de alimentação com o catalisador, resultando em uma atividade
relativamente homogênea no interior do reator. O catalisador de craqueamento
catalítico é composto da zeólita, um óxido inorgânico e opcionalmente argila,
respectivamente, nas quantidades de 1 – 50 % em peso, 5 – 99 % em peso e 0 –
70 % em peso do peso total do catalisador de craqueamento catalítico. A zeólita
empregada é a de poro médio, que é selecionada a partir do grupo das zeólitas da
série ZSM e/ou zeólitas ZRP (analogamente à ZSM, é uma zeólita com estrutura de
MFI, isto é, estrutura contendo unidades pentasil) e, opcionalmente, de zeólitas
com poros grandes, respectivamente, nas quantidades de 51 – 100 % em peso e 0
– 49 % em peso da zeólita. Os inventores reportam um aumento significativo nas
frações de diesel e propileno produzidas.
Uma maior seletividade no rendimento de propileno foi atingida por
inventores japoneses da Universidade Nacional de Yokohama (JP2010202613),
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que reportaram que o rendimento do propileno nos produtos de craqueamento é
maior do que com o catalisador de zeólita convencional (ZSM-5 etc.), por ajuste da
quantidade de Al em um alumino silicato do tipo [Al]-MCM-68, utilizando-o como
catalisador para o craqueamento catalítico de hexano. Esta zeólita possui sistema
de canais 12 x 10 x 10-RM (número de membros dos anéis) e foi reportada pela
Mobil. Possui um canal reto de 12-RM que se cruza com dois canais tortuosos
independentes de 10-RM, possuindo ainda uma supercage. As características da
MCM-68 estão atraindo atenção, pois há poucas zeólitas ácidas que contêm
sistemas de canais tridimensionais com poros grandes. O método para a produção
de olefinas leves por craqueamento catalítico de uma matéria prima parafínica é
proporcionado pelos inventores através do uso de um catalisador de alumino
silicato do tipo MCM-68 tendo uma razão Si/Al de 20 a 150.
Como visto, a estratégia de utilização de Zeólita ZSM-5 é amplamente
empregada e faz parte de invenções recentes que visam o aumento do rendimento
de propileno, um dos subprodutos mais relevantes da indústria do petróleo
contemporânea. O Brasil não possui tecnologia desenvolvida localmente que vise o
aumento do rendimento deste produto, motivo pelo qual é importante a atuação
nesta área, mais especificamente na pesquisa e desenvolvimento de zeólitas do
tipo ZSM-5.

6.3. PATENTES ENVOLVENDO A SÍNTESE DE ZEÓLITA COM ESTRUTURA
POROSA HIERÁRQUICA

A melhora nas eficiências de conversão energética dos motores de
combustão interna devida às exigências dos acordos climáticos (SANTOS, 2015)
tem tido como consequência uma diminuição relativa na quantidade de gasolina
demandada pelos mercados. Devido às metas de redução nas emissões de gases
de efeito estufa, é esperado que a eficiência dos motores de combustão interna
continue aumentando, o que deve trazer como consequência uma progressiva
queda na demanda por gasolina. Este panorama tem guiado a necessidade do
desenvolvimento de meios porosos FCC que produzam uma menor quantidade de
gasolina e em contrapartida, uma maior fração de diesel. Embora possam ainda
ser empregadas medidas relacionadas com a severidade do processo de
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craqueamento (temperatura e tempo de residência da matéria prima no reator),
alternativas têm sido exploradas no intuito de diminuir a relação gasolina/diesel no
produto obtido. A fabricação de zeólitas com estrutura porosa hierárquica tem sido
uma das alternativas estudadas para a alteração desejada da proporção
gasolina/diesel no produto FCC.
Dois métodos são geralmente utilizados e reportados na literatura: “bottomup” e “top-down”. O primeiro consiste na síntese de material poroso partindo das
unidades porosas menores, enquanto que o segundo parte das unidades maiores.
Normalmente o método bottom-up consiste na síntese direta a partir de um gel de
sílica-alumina, enquanto que no método top-down, são usados templates duros e
cristalinos tais como carbon black. Ao pesquisar na base de dados PatentScope os
termos “hierarchical zeolite”, foram obtidos 103 resultados, sendo que a maior parte
deles corresponde à China e ao PCT, como é observado na Figura 24. Não há
participação latino-americana no depósito de patentes nesta área, o que se
constitui em mais uma evidência da baixa conscientização existente a respeito
deste campo na América Latina e especificamente no Brasil, o qual, na sua
condição de maior consumidor, deveria fazer investimentos mais contundentes em
tecnologia como forma de acompanhar as tendências do mercado. Ao pesquisar as
palavras-chave mencionadas em português no site do INPI, não houve resultados,
o que confirma o observado através da base de dados PatentScope.

Figura 24. Distribuição de patentes sobre Zeólita hierárquica por países.
Fonte: Elaborado pelo autor com informações da base de dados PatentScope
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A evolução anual das patentes depositadas na produção de zeólita
hierárquica (Figura 25) é uma consequência das medidas adotadas pelos
protocolos de redução de emissões de gases de efeito estufa, que têm gerado um
aumento da eficiência dos motores de combustão interna e portanto, estão fazendo
com que cada vez mais, exista uma tendência ao estudo de formas para a redução
da proporção gasolina/diesel obtida através do processo FCC. É claramente visível
que o aumento é constante desde 2009, ano em que foram depositadas as
primeiras patentes na mencionada área. O crescimento constante observado ao
longo da última década mostra a importância do investimento tenológico por parte
dos países emergentes, já que, na América Latina, até o momento, não existe
qualquer tecnologia própria desenvolvida.

Figura 25. Evolução anual do número de patentes depositadas na produção de zeólita hierárquica.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da base PatentScope

Uma diversidade de aplicações foi encontrada para as zeólitas hierárquicas,
compreendendo não somente a otimização da relação gasolina/diesel, como
também

a

otimização

do

rendimento

de

outros

produtos.

A

patente

US20180361372 depositada nos Estados Unidos relata a síntese de um catalisador
poroso zeolítico para a conversão de frações pesadas de petróleo em xileno. Tal
patente envolve um método para produzir um catalisador composto de zeólita
hierárquica. O método inclui a dissolução, em uma solução alcalina e na presença
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de um surfactante, de um precursor do catalisador, compreendendo a zeólita
mesoporosa, para produzir uma solução de zeólita dissolvida, onde a zeólita
mesoporosa é constituída de mordenita de poro grande e zeólita ZSM-5 de poro
médio. O método também inclui a precipitação da solução de zeólita dissolvida
para produzir um compósito zeolítico sólido e o aquecimento deste compósito para
remover o surfactante. O método inclui ainda a impregnação do compósito zeolítico
sólido com um ou mais metais ativos selecionados do grupo dos metais de
transição, tais como molibdênio, platina, rênio, níquel e suas combinações, para
produzir compósito zeolítico sólido impregnado. A invenção inclui também a
calcinação do compósito zeolítico sólido impregnado para produzir o catalisador de
zeólita hierárquica com uma mesoestrutura compreendendo pelo menos uma
mesofase desordenada e pelo menos uma mesofase ordenada. Os inventores
relatam o aumento significativo da proporção de xileno obtido usando o catalisador
sintetizado por eles e registrado na patente.
A patente US20160008797 depositada em 2016 nos Estados Unidos por um
grupo de trabalho multidisciplinar que envolveu pesquisadores asiáticos e
americanos consiste num método para a síntese de materiais inorgânicos porosos,
a preparação de um catalisador e o seu uso num processo de craqueamento
catalítico de hidrocarbonetos de petróleo. O processo de síntese é de baixo custo,
além disso, o material inorgânico poroso tem várias estruturas de poros e os metais
de transição utilizados superam os defeitos das propriedades catalíticas
observadas previamente. A acidez da superfície é ajustada de forma flexível. O
perfil hierárquico dos poros melhora a acessibilidade ao centro ativo da estrutura
da zeólita e favorece a eficiência da reação e os benefícios do craqueamento do
hidrocarboneto de petróleo, reduzindo os efeitos negativos causados pelo limite de
difusão. O catalisador contendo o material inorgânico poroso tem baixo custo de
fabricação e melhores propriedades em relação a outros materiais previamente
sintetizados.
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6.4. DEPÓSITOS DE PATENTES PROMOVENDO A RECUPERAÇÃO DO
CATALISADOR

A recuperação do meio poroso catalítico utilizado no processo FCC é um
fator chave para a manutenção de custos aceitáveis, já que promove o aumento da
eficiência do processo e a diminuição na frequência de substituição do catalisador
utilizado. Quando foi realizada a pesquisa pelo termo “zeolite cracking recovery”,
foram encontradas 52 patentes depositadas na base de dados de PatentScope.
Na Figura 26 é apresentada a distribuição das patentes depositadas por
países, onde se pode observar uma inversão da tendência ao domínio de China e
Estados Unidos, sendo que o principal depositante de patentes relacionadas à
recuperação de catalisador em processos FCC é o Reino Unido, que possui quase
25 % do total das patentes depositadas, seguido de USA, Canadá e o PCT.
Novamente nenhum país da América Latina possui qualquer patente depositada
nesta área na base de dados PatentScope. A busca pelos termos “zeolita
recuperação” e “zeolita recuperar” foi realizada na base de dados do INPI, porém
não foi encontrado nenhum depósito. Como a recuperação de catalisador é um
fator chave para a diminuição de custos no processo FCC, torna-se fundamental
para países em desenvolvimento como o Brasil, promover os investimentos nesta
área com vias a aumentar a competitividade na região. Cabe ainda notar que a
maioria das invenções (mais de 95 %) foi depositada antes de 2009, mostrando a
recente tendência à redução do investimento também pela comunidade
internacional. Apesar disto, o fato de a apropriada recuperação do catalisador
promover considerável redução de custos, prova que este é ainda um fator
interessante e de peso para as indústrias.
A patente US20120087849 depositada por uma companhia americana em
2012, relatou um método para recuperar lantânio de compósitos zeolíticos. De
acordo com os inventores, o método torna possível, para a recuperação deste
metal de zeólitas contendo lantânio, dispensar o uso de gases corrosivos, tais
como cloro e cloreto de hidrogênio ou metais fundidos oxidativos corrosivos,
simplificando assim os requisitos do equipamento e do processo. A invenção
relatada torna possível recuperar lantânio de compósitos zeolíticos que os
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contenha, a partir de resíduos de catalisador de processos de craqueamento em
larga escala, que incluem o método FCC.

Figura 26. Distribuição por países das patentes depositadas na área de recuperação de Zeólitas em
reatores FCC.
Fonte: Elaborado pelo autor com informações de PatentScope

A patente JP2014213312 depositada perante o escritório de patentes do
Japão, relata a invenção de um método para produzir um catalisador de
craqueamento catalítico em leito fluidizado, compreendendo o método os seguintes
passos:
(a) um passo de pulverização e/ou dispersão de uma suspensão mista de
partículas finas de zeólita, um componente formador de matriz, um sólido
recuperado em partículas e/ou precursores de partículas finas recuperadas,
seguido de secagem por pulverização em uma corrente de ar quente para formar
partículas microesféricas;
(b) um passo de lavagem das partículas microesféricas; e
(c) um passo de secagem das partículas microesféricas.
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Os autores afirmam que este método produz um meio poroso com maior
eficiência de recuperação, ideal para aplicação em um reator FCC.

6.5. PATENTES MAIS RELEVANTES NO BRASIL PARA CRAQUEAMENTO
CATALÍTICO

EM

LEITO

FLUIDO

USANDO

ZEÓLITA

E

CONTEXTUALIZAÇÃO COM O RESTO DO MUNDO

Para obter um panorama do desenvolvimento tecnológico da tecnologia FCC
usando zeólita no Brasil e assim facultar uma análise comparativa com o que
acontece no mundo, foram feitas as buscas correspondentes de patentes com os
termos “craqueamento zeolita”. Foram obtidos 35 resultados de patentes brasileiras
depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A Figura 26 mostra a
evolução entre o ano 2001 e 2018 do depósito de patentes no Brasil. Não há um
comportamento constante que permita estabelecer uma tendência clara.

Figura 27. Evolução anual do número de patentes brasileiras depositadas no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial.
Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos no INPI
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Dois períodos: 2004-2008 e 2012-2014 apresentaram um alto número de
patentes depositadas nesta área e desde 2016 não tem sido depositada nenhuma
nova patente; isto é uma clara evidência da pouca atividade intelectual recente na
área de FCC empregando zeólitas no Brasil.

A patente BR112018001368A2, depositada pela Albemarle Corp. é a
patente mais recente depositada no INPI e relata que:
“é fornecido um processo para a fabricação de uma
composição de aditivo para catalisador por craqueamento
catalítico fluido com um novo ligante. As etapas envolvem a
mistura de uma fonte de alumina com água para produzir uma
pasta fluida; adição, à pasta fluida de alumina, de uma quantidade
de fonte de P2O5; a pasta fluida é então agitada e reagida sob
condições controladas de tempo e temperatura para formar um
ligante de fosfato de alumínio; adição, ao ligante de fosfato de
alumínio, de uma zeólita, de uma quantidade de ligante de sílica e
de uma quantidade de argila; e secagem por spray da pasta fluida
para formar partículas de aditivo para catalisador. A composição
de aditivo para catalisador compreende 35 % em peso a cerca de
65 % em peso de zeólita; cerca de 0 % a cerca de 10 % em peso
de sílica; cerca de 15 % em peso a cerca de 50 % em peso de
argila e um ligante de fosfato de alumínio que compreende cerca
de 2,5 % em peso a 5 % em peso de alumina amorfa ou
pseudoboemita e cerca de 7 % em peso a 15 % em peso de ácido
fosfórico”

A invenção envolve o uso de fosfatos, fato que, como foi previamente
mencionado, ajuda na estabilização da zeólita perante as condições de reação
dentro de um reator FCC. Sete das 35 patentes encontradas na base de dados do
INPI estão relacionadas às invenções que visam o aumento do rendimento na
conversão da matéria prima em olefinas utilizando diferentes processos e
modificações nos catalisadores.

56

A patente PI0517667-0 também relata um método de modificação de
zeólitas com a finalidade de aumentar a produção de olefinas em um processo
catalítico FCC usando ZSM-5. Essa patente foi realizada por uma empresa
americana, titular da patente US5997728 relacionada ao processo análogo,
depositada no escritório de patentes dos Estados Unidos. É importante ressaltar
que muitas patentes depositadas no INPI correspondem de fato a empresas e
pessoas estrangeiras que registram a sua invenção no Brasil, de maneira a garantir
a adequada proteção da sua invenção em território brasileiro. A Figura 28
apresenta a distribuição das patentes depositadas no Brasil por país depositante e
a

Figura

29

apresenta

a

distribuição

levando

em

consideração

a

empresa/organização que fez o depósito da patente. O Brasil é o país que fez o
maior número de depósitos na área de craqueamento catalítico com zeólitas,
sendo que mais de 90 % das patentes foi depositado pela empresa estatal
Petrobras. Apenas uma das patentes foi depositada pela Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Os Estados Unidos foi o país estrangeiro com maior
participação das patentes depositadas no Brasil, havendo presença significativa de
empresas japonesas e do escritório europeu de patentes. Nenhum país da América
Latina (excetuando o Brasil) possui qualquer patente depositada no INPI na área
de craqueamento catalítico usando zeólitas.

Figura 28. Patentes depositadas no Brasil por país depositante.
Fonte: Elaborado pelo autor com informações do INPI
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A empresa americana WR Grace & Co, possui o maior número de patentes
depositadas no Brasil dentro do segmento de empresas estrangeiras. A Petrobras
possui a liderança absoluta neste item no que diz respeito às patentes depositadas
no INPI.

Figura 29. Patentes depositadas no INPI, classificadas por empresa depositante.
Fonte: Elaborado pelo autor com informações do INPI

Foi feita uma busca no site PatentScope, usando as palavras “Petrobras
zeolite” e foram obtidos apenas quatro resultados de patentes depositadas pela
estatal brasileira. Comparando os resultados obtidos para o INPI com os resultados
oferecidos pelo site de PatentScope, observa-se que as patentes de invenções que
o Brasil desenvolveu, ainda precisam ser depositados em escritórios internacionais
com maior frequência, de forma a garantir que o conhecimento aqui gerado seja
protegido em outros países.

58

6.6. PEQUISA AVANÇADA

Ao se realizar uma busca no banco de dados do Derwent (DWPI) utilizando
as palavras chave “zeolite* petroleum catalystic crack*”, ou seja, buscando essas
palavras em qualquer página da patente, observa-se um aumento muito grande no
número de documentos encontrados. A Figura 30 apresenta a contagem anual de
1999 a 2018, onde se nota uma clara tendência de crescimento dos depósitos de
patentes que mencionam o tema de craqueamento catalítico por zeólita.
A Figura 31, da mesma forma, mostra a distribuição por países e os
principais inventores.
Em relação à Petrobras, esta pesquisa avançada mostrou 68 patentes que
estão relacionadas ao assunto tema e que estão listadas na Tabela 3.
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Tabela 3. Busca avançada de patentes Petrobras no banco de dados da Derwent
Publication Number

Title

US9919985B2

Additives for maximizing light olefins in fluid catalytic cracking and
process units

US9216902B2

Method for the production of ethene and synthesis gas in circulating
fluidized bed

2015-12-22

US9089839B2

High-performance combustion device and fluid catalytic cracking process
for the production of light olefins

2015-07-28

US8933286B2

Catalytic cracking process of a stream of hydrocarbons for maximization
of light olefins

2015-01-13

US8932456B2

Integrated process for the manufacture of olefins and intermediates for
the productions of ammonia and urea

2015-01-13

US8513476B2
US8231777B2

Process for producing light olefins from a feed containing triglycerides
Catalytic cracking process for production of diesel from seeds of
oleaginous plants

2013-08-20
2012-07-31

US8128806B2

Process and equipment for fluid catalytic cracking for the production of
middle distillates of low aromaticity

2012-03-06

US8088274B2

Process for catalytic cracking of petroleum hydrocarbons in a fluidized
bed with maximized production of light olefins
Process for converting ethanol and hydrocarbons in a fluidized catalytic
cracking unit
Process for upgrading liquid hydrocarbon feeds
Process for fluid catalytic cracking of hydrocarbon feedstocks with high
levels of basic nitrogen

2012-01-03

Process for the fluid catalytic cracking of mixed feedstocks of
hydrocarbons from different sources
Additive to maximize GLP and propene suitable for use in low-severity
operations of a fluid catalytic cracking unit and its preparatory process

2010-06-15

US7867378B2
US7824540B2
US7744745B2
US7736491B2
US7691768B2
US7622413B2
US7540952B2
US7276210B2
US6776899B2
US6756029B2
US6103101A
US5576258A
US5173463A
US20110266197A1
US20110207984A1
US20100022811A1
US20090143220A1

Publication
Date
2018-03-20

2011-01-11
2010-11-02
2010-06-29

2010-04-06

Multifunctional additive for maximizing properties relevant to the process 2009-11-24
of fluid catalytic cracking and the process for preparation thereof
Catalytic cracking process for the production of diesel from vegetable oils 2009-06-02
Stripping apparatus and process
Cracking catalyst composition
Molecular sieves of faujasite structure
Process for producing lube base oils of high viscosity index and diesel oil
of high cetaned number
Modified Y-zeolite, process for the preparation thereof, and modified Yzeolite-containing FCC catalyst
Kaolin containing fluid cracking catalyst
METHOD OF PRODUCTION OF LIGHT OLEFINS IN CATALYTIC CRACKING
UNITS WITH ENERGY DEFICIENCY
ADDITIVE WITH MULTIPLE SYSTEM OF ZEOLITES AND METHOD OF
PREPARATION
SELECTIVE CATALYTIC CRACKING PROCESS OF NATURAL GAS LIQUID
FRACTION TO LIGHT OLEFINS AND OTHER PRODUCTS
PROCESS FOR THE PRODUCTION OF HYBRID CATALYSTS FOR FISCHERTROPSCH SYNTHESIS AND HYBRID CATALYST PRODUCED ACCORDING TO
SAID PROCESS

2007-10-02
2004-08-17
2004-06-29
2000-08-15
1996-11-19
1992-12-22
2011-11-03
2011-08-25
2010-01-28
2009-06-04
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US20090107885A1
US20090099006A1
US20080210599A1
US20070173399A1
US20040206669A1
US20020036157A1
WO2018014097A1

WO2001012546A1
CA2449642A1
CA2438453A1
BRPI1005473B1

BRPI1002944B1

BRPI1002899B1

BRPI0900933B1

BRPI0605327B1

BRPI0705225B1

BRPI0405128B1

BRPI0605670B1
BRPI0601437B1

BRPI0605009B1

CATALYTIC SYSTEM AND ADDITIVE FOR MAXIMISATION OF LIGHT OLEFINS
IN FLUID CATALYTIC CRACKING UNITS IN OPERATIONS OF LOW SEVERITY
ADDITIVE FOR MAXIMIZING LIGHT OLEFINS IN FCC AND PROCESS FOR
PREPARATION THEREOF
Process For Upgrading An Fcc Equilibrium Catalyst
Process for obtaining zeolites more resistant to hydrothermal
deactivation
Process for fluid catalytic cracking
Modified aluminas and the use thereof in FCC catalysts
REFINING METHOD FOR HIGHLY (POLY)AROMATIC AND NITROGENATED
CHARGES | PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE CHARGE HAUTEMENT
(POLY)AROMATIQUE ET AZOTÉE | PROCESSO DE BENEFÍCIAMENTO DE
CARGA ALTAMENTE (POLI)AROMÁTICA E NITROGENADA
MOLECULAR SIEVES OF FAUJASITE STRUCTURE | TAMIS MOLECULAIRES A
STRUCTURE DE FAUJASITE
PROCESS FOR FLUID CATALYTIC CRACKING | PROCEDE DE CRAQUAGE
CATALYTIQUE FLUIDE
CRACKING CATALYST COMPOSITION | COMPOSITION DE CATALYSEUR DE
CRAQUAGE
ADITIVO PARA CATALISADORES DE PROCESSO DE CRAQUEAMENTO
CATALÍTICO FLUIDO | ADDITIVE FOR CATALYSTS FOR FLUID CATALYTIC
CRACKING PROCESS
PROCESSO PARA CONVERSÃO DE HIDROCARBONETOS EM OLEFINAS
LEVES UTILIZANDO ZEÓLITA FER MODIFICADA | PROCESS FOR
CONVERSION OF HYDROCARBONS TO LIGHT OLEFINS USING FER
MODIFIED
COMBUSTOR DE ALTA EFICIÊNCIA E PROCESSO DE CRAQUEAMENTO
CATALÍTICO FLUIDO ORIENTADO PARA A PRODUÇÃO DE OLEFINAS LEVES
| HIGH-EFFICIENCY COMBUSTION AND METHOD OF FLUID CATALYTIC
CRACKING FOR THE PRODUCTION OF LIGHT OLEFINS DRIVEN
CATALISADOR PARA USO EM CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO PARA
A PRODUÇÃO DE HIDROCARBONETOS DE BAIXA AROMATICIDADE |
CATALYST FOR USE IN FLUID CATALYTIC CRACKING FOR the PRODUCTION
OF HYDROCARBONS FROM LOW AROMATICITY
PROCESSO PARA CRAQUEAMENTO CATALÍTICO EM LEITO FLUIDIZADO DE
CORRENTES DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO COM MAXIMIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO DE OLEFINAS LEVES | PROCESS FOR CATALYTIC CRACKING
IN FLUIDIZED BED FROM STREAMS OF HYDROCARBONS FROM LIQUEFIED
PETROLEUM DISTILLATE OF PRODUCTION OF LIGHT OLEFINS
PROCESSO DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO PARA PRODUÇÃO DE
GASOLINA A PARTIR DE COMPOSTOS FENÓLICOS DE ORIGEM VEGETAL |
PROCESS OF CATALYTIC CRACKING FOR PRODUCTION OF the GASOLINE
FROM THE PHENOLIC COMPOUNDS OF PLANT ORIGIN

2009-04-30

PROCESSO PARA O CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO DE CARGAS
PESADAS | PROCESS FOR the FLUID CATALYTIC CRACKING OF HEAVY
LOADS
ADITIVO PARA MAXIMIZAR OLEFINAS LEVES EM FCC E SEU PREPARO |
ADDITIVE FOR MAXIMIZING LIGHT OLEFINS WITH FCC and ITS PREPARING
PROCESSO DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO PARA A PRODUÇÃO
DE ÓLEO DECANTADO DE ALTO BMCI | THE FLUID CATALYTIC CRACKING
PROCESS FOR the PRODUCTION OF DECANTED OIL OF HIGH BMCI

2015-12-22

PROCESSO PARA MAXIMIZAÇÃO DE DESTILADOS MÉDIOS DE FCC COM A
PRODUÇÃO DE INSUMOS PETROQUÍMICOS E MÁXIMA RENTABILIDADE |
PROCESS FOR THE MAXIMIZATION OF MEDIUM DISTILLATES FCC WITH
the PRODUCTION OF PETROCHEMICAL FEEDSTOCKS that MAXIMUM

2015-07-07

2009-04-16
2008-09-04
2007-07-26
2004-10-21
2002-03-28
2018-01-25

2001-02-22
2002-12-19
2002-08-29
2019-01-08

2018-10-23

2018-07-03

2018-01-30

2016-12-20

2016-02-16

2015-11-03
2015-09-08
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BRPI0305959B1

BRPI0501007B1

BRPI0502572B1

BRPI0304728B1

BR102016015521A2

BR102014031803A2

BR102014022366A2

BR102012031529A2

BR102012013787A2

BR200503784A
BR200305957A

BR199704925A

BR199303716A

PROFITABILITY
PROCESSO DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO COM MINIMIZAÇÃO
DA FORMAÇÃO DE COQUE EM VASOS SEPARADORES | A FLUID
CATALYTIC CRACKING PROCESS WITH CAPACITIES OF THE COKE
FORMATION IN VESSELS SEPARATORS
PROCESSO PARA O HIDROPROCESSAMENTO CATALÍTICO DE CORRENTES
DE PETRÓLEO | PROCESS FOR the CATALYTIC HYDROPROCESSING OF THE
PETROLEUM STREAMS
PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE ADITIVOS PARA CATALISADORES
UTILIZADOS EM UNIDADES DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO |
PROCESS FOR THE PREPARATION OF ADDITIVES FOR CATALYSTS USED IN
THE FLUID CATALYTIC CRACKING UNITS
PROCESSO DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO COM AUMENTO DA
CONVERSÃO PARA UNIDADES QUE PROCESSAM CARGAS DE DIFERENTES
ORIGENS | A FLUID CATALYTIC CRACKING PROCESS WITH INCREASE OF
CONVERSION FOR UNITS WHICH PROCESS LOADS OF DIFFERENT SOURCES
PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE CORRENTE DE HIDROCARBONETOS
RENOVÁVEL ADEQUADA COMO COMPONENTE DE FORMULAÇÕES DE
GASOLINA , E, CORRENTE DE HIDROCARBONETOS RENOVÁVEL | PROCESS
FOR OBTAINING THE CURRENT FROM RENEWABLE HYDROCARBONS AS
COMPONENT IN SUITABLE FORMULATIONS OF GASOLINE, and, THE
CURRENT RENEWABLE HYDROCARBON
PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE COMBUSTIVEIS À PARTIR DE UMA
CORRENTE DE OLEFINAS LEVES | PROCESS FOR OBTAINING FROM The
FUELS FROM A CURRENT OF THE LIGHT OLEFINS
PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE BIOGASOLINA EM UNIDADES DE
CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO | PROCESS FOR PRODUCTION OF
BIOGASOLINE IN THE FLUID CATALYTIC CRACKING UNITS
PROCESSO PARA ATIVAÇÃO DE CO2 NA ETAPA DE REGENERAÇÃO DE
CATALISADORES DE FCC DESATIVADOS | PROCESS FOR THE CO2NA
ACTIVATION STEP OF REGENERATION OF THE FCC CATALYSTS
DEACTIVATED
PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE GASOLINA DE ALTA OCTANAGEM A
PARTIR DE BIOMASSA | PROCESS FOR OBTAINING OF A HIGH OCTANE
GASOLINE FROM THE BIOMASS to
processo para preparação de catalisadores | Process for preparation of
catalysts
Aditivos para a redução de emissões de nox de gases de combustão de
unidades de fcc, processo para reduzir emissões de nox durante o
craqueamento catalìtico fluido, e processo de fcc | Additives for the
reduction of the nox emissions of the combustion gases of the fcc units,
process for reducing the nox emissions during the cracking catalìtico fluid,
and process the fcc
Processo de preparação de catalisadores zeolíticos de craqueamento
catalítico fluído catalisadores zeolíticos de craqueamento catalítico fluído
e processo de craqueamento catalítico fluído | Process of preparation of
zeolitic catalysts of fluid catalytic cracking catalyst of zeolitic fluid catalytic
cracking and process of fluid catalytic cracking
Processo para a determinação de acessibilidade de constituintes
cataliticamente ativos de uma composição | Method for determining the
accessibility of the active on metallocene-catalytically produced from a
composition

2014-12-16

2014-12-09

2014-04-15

2014-02-04

2018-01-16

2016-06-21

2016-04-05

2014-09-09

2014-04-01

2007-05-15
2005-08-16

1999-05-11

1995-04-25
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BR199103060A

AR73144A1

AR72884A1

AR72628A1

AR69080A1

AR67827A1

AR58220A1
AR55988A1

PROCESSO DE PREPARACAO DE ALUMINA, ALUMINA, PROCESSO DE
PREPARACAO DE CATALISADOR ZEOLITICO CONTENDO DITA ALUMINA,
CATALISADOR ZEOLITICO, COMPOSICAO ZEOLITICA E PROCESSO DE
CRAQUEAMENTO CATALITICO FLUIDO | PROCESS OF PREPARATION OF
ALUMINA, ALUMINA, PROCESS OF PREPARATION OF ZEOLITICO
CONTAINING SAID ALUMINA CATALYST, ZEOLITICO CATALYST,
COMPOSITION ZEOLITICA and PROCESS OF CATALYTIC CRACKING FLUID
METODO PARA PRODUCIR OLEFINAS LIVIANAS EN UNIDADES DE
CRAQUEO CATALITICO CON DEFICIENCIA ENERGETICA | METHOD FOR
PRODUCING OLEFINS IN CATALYTIC CRACKING UNITS WITH ENERGY
ADITIVO CON SISTEMA MULTIPLE DE ZEOLITAS PARA UNIDADES DE
CRAQUEO CATALITICO FLUIDO Y METODO DE PREPARACION | ADDITIVE
WITH MULTIPLE SYSTEM OF ZEOLITES FOR FLUID CATALYTIC CRACKING
UNITS AND METHOD OF PREPARATION
PROCESO DE CRAQUEO CATALITICO DE UNA CORRIENTE DE
HIDROCARBUROS PARA MAXIMIZACION DE OLEFINAS LIVIANAS |
PROCESS OF CATALYTIC CRACKING OF A HYDROCARBON STREAM FOR
MAXIMIZING LIGHT OLEFINS
PROCESO DE CRAQUEO CATALITICO FLUIDO, SISTEMA CATALITICO
UTILIZADO EN EL PROCESO DE CRAQUEO CATALITICO FLUIDO Y ADITIVO
UTILIZADO EN DICHO SISTEMA. | PROCESS OF FLUID CATALYTIC
CRACKING, CATALYTIC SYSTEM USED IN THE PROCESS OF FLUID
CATALYTIC CRACKING ADDITIVE USED IN THE SYSTEM.
PROCESO PARA LA PRODUCCION DE ADITIVO PARA CATALIZADORES DE
CRAQUEO CATALITICO FLUIDO, Y ADITIVO PRODUCIDO MEDIANTE DICHO
PROCESO | PROCESS FOR THE PRODUCTION OF AN ADDITIVE FOR FLUID
CATALYTIC CRACKING CATALYSTS, AND ADDITIVE PRODUCED BY THE
PROCESS
PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE ZEOLITA | PROCESS FOR OBTAINING
ZEOLITE

1993-02-24

ADITIVO MULTIFUNCIONAL PARA LA MAXIMIZACION DE PROPIEDADES
RELEVANTES A UN PROCESO DE CRAQUEO CATALITICO FLUIDO Y
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DEL MISMO | MULTI-PURPOSE
ADDITIVE FOR MAXIMIZING PROPERTIES RELEVANT TO A FLUID
CATALYTIC CRACKING PROCESS AND PROCESS FOR THE PREPARATION
THEREOF

2007-09-12

2010-10-13

2010-09-29

2010-09-08

2009-12-30

2009-10-21

2008-01-23
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7. CONCLUSÕES

• Constatou-se a importância dos catalisadores porosos contendo zeólitas e
dos seus sítios ácidos como locais-chave para o craqueamento catalítico,
sendo que a grande maioria das patentes procuram formulações para
proteger esses sítios.
• Verificou-se uma grande diferença entre o número de patentes depositadas
nos escritórios internacionais de patentes e o depositado no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, o que pode significar um grande
potencial para depósito de invenções no nosso país, o qual pelo tamanho do
seu

mercado

teria

potencial

para

representar

grandes

benefícios

econômicos às empresas e instituições que façam esse tipo de depósitos.
• Detectou-se uma tendência mundial ao uso e depósito de catalisadores
zeolíticos sólidos ZSM-5 modificados com fósforo para o aumento da
estabilidade no tratamento regenerativo, sendo que as patentes depositadas
seguiram a mesma tendência no Brasil.
• Em geral, o Brasil tem produzido pouca tecnologia para o craqueamento
catalítico em reatores de leito fluidizado (FCC) quando comparado com
mercados de tamanho similar como o México.
• A empresa estatal brasileira Petrobras depositou a maior parte das
inovações tecnológicas nos escritórios de patentes.
• Com o aumento da exploração e produção de petróleo no país advindo das
descobertas no pré-sal, faz-se necessário o aumento de refino no Brasil em
termos absolutos, assim como do emprego da tecnologia de FCC para a
transformação das frações de baixo valor em produtos nobres. O déficit em
gasolina e diesel e outros produtos de alto valor agregado torna fundamental
a promoção de Pesquisa & Desenvolvimento de ferramentas tecnológicas no
país.
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