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Introdução 

O craqueamento térmico da borra do óleo de soja 

fornece uma mistura de hidrocarbonetos, alcanos e 

alcenos, contendo de 4 a 19 carbonos, de cadeia 

linear e ramificada, além de alguns compostos 

oxigenados em menor quantidade. Estudos 

demonstraram o potencial deste bio-óleo para sua 

aplicação como diesel de petróleo.
1
 Neste trabalho 

pretende-se obter a partir do craqueamento 

catalítico deste bio-óleo, frações mais leves de 

maior valor agregado. 

A indústria do refino de petróleo enfrentou desde 

cedo a necessidade de obter frações de 

hidrocarbonetos leves. Assim, durante todo o Séc. 

XX houve um constante estudo para otimizar o 

processo de refino, sendo um dos passos mais 

importantes a inserção de zeólitas nos processos 

craqueamento catalítico ainda na década de 1960.
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Estes materiais são aluminossilicatos de estrutura 

aberta, formado por poros e cavidades com 

dimensões moleculares (Figura 1).
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Figura 1: Zeólitas Y e ZSM-5 e suas aberturas de 

poros (adaptado de Mota,1995). 
 
Visando obter a partir do bio-óleo da borra do óleo 

de soja produtos leves de alto valor agregado, 
avaliou-se a atividade dos catalisadores comerciais 
(Zeolyst) USY e ZSM-5, verificando-se a influência 
da estrutura e da acidez desses materiais na 
composição do produto líquido obtido. As reações 
foram realizadas em regime batelada em um reator 
de aço inox com 10 mL de bio-óleo e 100 mg de 
catalisador, por 2 h a 350 ºC.  

Resultados e Discussão 

Na Figura 2 são apresentados os perfis de TPD-

NH3 das zeólitas, evidenciando que a zeólita USY 

apresenta uma acidez mais elevada que a ZSM-5.   

Como pode ser observado na Tabela 1, a zeólita 

USY apresentou os melhores resultados para a 

formação de produtos líquidos leves (<12 carbonos), 

enquanto que a ZSM-5 propiciou uma maior 

formação de produtos gasosos. As diferenças em 

acidez e tamanho de poro das duas zeólitas 

provavelmente explicam a diferença da seletividade 

dos produtos observada. 

 

Tabela 1- Balanço de massa e distribuição do 

produto líquido. 

Catalisador 

% massa de 

produtos 

gasosos 

Distribuição do produto 

líquido ( Conc. Relativa) 

Fração < 

C12 (%) 

Fração > 

C12 (%) 

Nenhum 12 41 59 

Y Si/Al-11 15 60 40 

ZSM-5     
Si/Al-25 

23 44 56 

. 

 
 
Figura 2. Perfis de TPD-NH3 das zeólitas. 

Conclusões 

Durante o craqueamento do bio-óleo, a zeólita USY 
apresentou maior seletividade em hidrocarbonetos 
leves. 
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