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RESUMO 

 

Técnicas de simulação molecular foram utilizadas para predizer a adsorção de gases em 

materiais nanoporosos através da abordagem de três problemas. No primeiro problema, a 

captura de H2S em carbonos ativados foi estudada. Um novo valor para a interação H2S-carbono 

foi proposto a partir de dados calorimétricos. O parâmetro proposto foi validado através da 

predição da adsorção de H2S em dois carbonos ativados (RB4 e Desorex K43). Este é o primeiro 

estudo teórico desta natureza. O impacto da presença de CH4 e CO2 na adsorção de H2S também 

foi avaliado. A adsorção multicomponente (H2S/CH4, H2S/CO4 e H2S/CH4/CO2) foi calculada 

em três tamanhos de poros de carbono. Um efeito cooperativo no qual o CO2 melhorou a 

adsorção de H2S em cerca de 40% no poro de 8,9 Å foi observado. A análise da distribuição de 

energia e o posicionamento das moléculas dentro do poro evidenciaram este incremento. No 

segundo problema, as propriedades de adsorção das microestruturas de carbono resultantes do 

ataque oxidativo previstas pela Dinâmica Moleular reativa (rMD) foram investigadas. As 

configurações das simulações de caracterização foram validadas através de testes com 

estruturas de diferentes tamanhos, utilizando diferentes modelos moleculares e sujeitas à 

diferentes condições de contorno. As isotermas e as entalpias de adsorção de N2 e de Ar em 

estruturas com diferentes graus de ataque foram calculadas e relacionadas aos dados 

experimentais de carbono. A estrutura com 25% dos átomos gaseificados reproduziu a adsorção 

em carbonos ativados oriundos de diferentes precursores e produzidos através de diferentes 

processos. As estruturas previstas pela rMD apresentaram um ótimo desempenho na reprodução 

das propriedades de adsorção de diferentes carbonos. No terceiro problema, oito estruturas 

metal-orgânicas (MOFs) foram investigadas visando o armazenamento de gás natural. As 

quantidades adsorvidas a 5,8 bar e a 65 bar a 298 K foram calculadas considerando o metano 

puro e as misturas CH4/CO2 e CH4/H2O, conforme os limites da especificação do gás natural. 

As MOFs que não apresentam sítios metálicos aberto foram minimamente afetadas pela 

presença do CO2 e do H2O. Entretanto, a interação destas espécies com as MOFs que possuem 

sítios metálicos abertos se mostrou prejudicial. Foi observado que apenas 25 ppm de água 

podem reduzir o volume entregue de metano em mais de 20%. Uma análise detalhada do 

mecanismo de adsorção que leva a desativação também é apresentada.  

 

Palavras-chave: Adsorção. Gases. Simulação Molecular.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Molecular simulation techniques were applied to predict gas adsorption in nanoporous 

materials. Three problems were approached. In the first problem, we studied the H2S adsorption 

in activated carbon. A value for H2S-carbon interaction was proposed from calorimetric data. 

The proposed forcefield parameter was validated by predicting H2S capture on two activated 

carbons (RB4 and Desorex K43). This is the first theoretical study of this nature. The impact of 

the presence of CH4 and CO2 on H2S adsorption was also evaluated. Multicomponent 

adsorptions (H2S/CH4, H2S/CO4 and H2S/CH4/CO2) were calculated in three sizes of slit-pores 

of carbon. We observed a cooperative effect in which CO2 improves H2S adsorption in the 8.9 

Å pore size. The analysis of energy distribution and the positioning of the molecules inside the 

pore evidenced this improvement.  In the second problem, we adsorption properties of carbon 

structures resulting from the oxidative process predicted by reactive Molecular Dynamics 

(rMD) have been investigated. Simulation features, like the type of molecular model and the 

boundary condition, were evaluated. Isotherms and enthalpies of adsorption of N2 and Ar on 

carbon surfaces with different degrees of etching were calculated. These results were compared 

to experimental data. The structure with 25% of gasified atoms reproduced the adsorption on 

activated carbons made from different precursors and through different processes. Structures 

predicted by rMD presented superior performance in prediction of adsorption experimental 

data. In the third problem, we investigated eight representative metal-organic frameworks 

(MOFs) for natural gas storage. Adsorbed amounts of pure methane and its mixtures with CO2 

and H2O at 5.8 and 65 bar at 298 K were calculated within the limits specified for natural gas. 

MOFs without open metal sites were minimally influenced by the concentrations of CO2 and 

H2O. However, the interaction with these species on MOFs with open metal sites proved to be 

harmful. We found that concentrations as low as 25 ppm of water can reduce the delivered 

volume of methane by more than 20%. A detailed analysis of the adsorption mechanisms 

leading to deactivation is also presented.  

 

Keywords: Adsorption. Gas. Molecular Simulation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A adsorção tem uma grande importância tecnológica. Ela é frequentemente 

utilizada como operação unitária nas situações onde a destilação convencional é ineficiente ou 

dispendiosa (RUTHVEN, 1984). Dentre as principais aplicações da adsorção em fase gasosa 

pode-se destacar a captura de espécies indesejadas (MOGHADAM; FAIREN-JIMENEZ; 

SNURR, 2015; YAZAYDIN et al., 2009a) e o armazenamento de gases combustíveis (DÜREN 

et al., 2004; ROWSELL; YAGHI, 2005). Além disto, a adsorção de gases é muito utilizada 

como ferramenta de caracterização textural de sólidos porosos, por exemplo, na determinação 

de áreas superficiais e de distribuições de tamanhos de poros (ROUQUEROL et al., 2014; 

THOMMES et al., 2015).  

Com o avanço da capacidade de processamento e de memória dos computadores e 

com o desenvolvimento de algoritmos cada vez mais eficientes, a simulação molecular tem sido 

cada vez mais empregada na adsorção em materiais porosos. Além de fornecer uma maior 

compreensão teórica, a modelagem computacional permite, por exemplo, prever o 

comportamento de propriedades sob condições não-usuais, como altas pressões e altas 

temperaturas; o estudo de substâncias químicas tóxicas ou de agentes biológicos que são 

impróprios para serem estudados em laboratório e a predição de propriedades de difícil ou 

impossível acesso aos experimentos (GUBBINS; MOORE, 2010). Além do mais, as simulações 

computacionais são menos dispendiosas que os experimentos, tanto em tempo quanto em 

dinheiro. Esta característica possibilita que um grande número de materiais seja analisado de 

forma rápida e barata. Por exemplo, recentemente, milhares de estruturas metal-orgânicas foram 

analisadas visando o armazenamento de CH4 e a captura de CO2 (CHUNG et al., 2014; 

WILMER et al., 2012; YAZAYDIN et al., 2009a). Através da simulação molecular, é possível 

realizar a pré-seleção de materiais porosos, orientar a realização de experimentos e otimizar o 

design de novas estruturas para uma determinada aplicação.  

Os métodos na escala atomística são os mais utilizados nos estudos de adsorção, 

sejam através do método de Monte Carlo ou através da Dinâmica Molecular (ALLEN; 

TILDESLEY, 1987; FRENKEL; SMIT, 2001). Nesta escala, o sistema é composto por átomos 

e obedece às leis da mecânica estatística. Em especial, o método de Monte Carlo aplicado ao 

ensemble grande canônico (GCMC) é a técnica comumente empregada para calcular as 

propriedades do equilíbrio de adsorção, seja através da predição de isotermas ou de entalpias 
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de adsorção, e para obter detalhes do fenômeno a nível molecular, como sítios de adsorção e 

energias de interação (DÜREN; BAE; SNURR, 2009).  

 

1.1 Objetivo geral da tese 

 

O objetivo geral desta tese é aplicar técnicas de simulação molecular para estudar 

problemas relacionados à adsorção de gases em materiais nanoporosos. 

 

1.2 Conteúdo da tese  

 

Abordamos três problemas neste trabalho. Estes problemas são, de certa forma, 

independentes e foram divididos em capítulos. Cada capítulo/problema contém a sua 

relevância, os seus objetivos específicos e a sua metodologia particular. Antes de discutir os 

problemas, alguns conceitos e fundamentos necessários para uma melhor compreensão do 

conteúdo da tese foram revisados (capítulo 2). No capítulo 3 abordamos a captura de H2S em 

carbonos ativados, no capítulo 4 realizamos a caracterização de superfícies de carbono obtidas 

através da Dinâmica Molecular reativa e no capítulo 5 avaliamos o impacto do CO2 e do vapor 

d’água no armazenamento de gás natural em estruturas metal-orgânicas. No capítulo 6 são 

apresentadas as considerações finais e as perspectivas futuras.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, revisaremos os conceitos fundamentais da adsorção e da simulação 

molecular empregada na adsorção de gases, em especial, o método de Monte Carlo aplicado ao 

ensemble grande canônico (GCMC).  

 

2.1 Fundamentos de adsorção  

 

O fenômeno da adsorção pode ser definido como o enriquecimento de um ou mais 

componentes na região entre duas fases, onde uma dessas fases é um sólido e a outra é um 

fluido (gás ou líquido). A fase sólida exposta às moléculas da fase fluida é chamada de 

adsorvente, a substância presente na fase fluida é chamada de adsortivo e é chamada de 

adsorbato quando passa a estar adsorvida na superfície do sólido (ROUQUEROL et al., 2014). 

Este fenômeno tende a ser espontâneo e ocorre devido ao desequilíbrio de forças existente na 

superfície dos sólidos. Este desequilíbrio cria um campo de força que atrai as moléculas da fase 

fluida para as proximidades da superfície do adsorvente.  

De acordo com as forças intermoleculares envolvidas, a adsorção pode ser 

classificada em fisissorção (adsorção física) ou quimissorção (adsorção química). A fisissorção 

é reversível e envolve forças de natureza fraca (forças de van der Waals, por exemplo). A 

quimissorção é irreversível e envolve a formação de ligações químicas entre os átomos da fase 

fluida e da fase sólida.  

A adsorção não é um processo estático. Se analisássemos este processo a nível 

molecular, veríamos que as moléculas do fluido flutuam entre a fase fluida e a fase adsorvida a 

todo instante. O fenômeno no qual as moléculas da fase adsorvida retornam à fase fluida é 

denominado dessorção. O equilíbrio dinâmico entre a quantidade de moléculas adsorvidas e 

dessorvidas é chamado de equilíbrio de adsorção (KELLER; STAUDT, 2005). Os dados de 

equilíbrio são fundamentais para a determinação da quantidade de um dado componente que 

pode ficar retida em um adsorvente (DO, 1998). Estes dados são comumente apresentados na 

forma de isotermas de adsorção que relacionam a quantidade adsorvida e a pressão de equilíbrio 

(no caso da fase gasosa) a uma temperatura constante. A isoterma de adsorção é a chave para a 

seleção de um adsorvente visando a adsorção de uma determinada molécula alvo (YANG, 

2003). 
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No processo de adsorção, o fluido passa de um estado mais energético para um de 

menos energético, havendo liberação de energia, caracterizando um fenômeno exotérmico. Isso 

pode ser mostrado através de um argumento termodinâmico simples conforme Ruthven (1984). 

Uma vez que o grau de liberdade da molécula na fase adsorvida é menor que na fase fluida, a 

variação de entropia (ΔS = Sads – Sgas) do sistema é, necessariamente, negativa. Para que a 

adsorção ocorra, a variação da energia livre (ΔG) também deve ser negativa e isso exige que a 

variação de entalpia do sistema (ΔH) seja negativa, pois ΔG = ΔH – TΔS, onde T é a 

temperatura do sistema. Esta quantidade de calor liberada é chamada de entalpia de adsorção e 

também é uma propriedade utilizada para caracterizar o equilíbrio.  
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2.2 Simulação molecular  

 

O termo “simulação molecular” está relacionado ao uso de métodos computacionais 

para o cálculo de propriedades moleculares. Em uma simulação, o sistema é descrito através de 

um modelo molecular que define como os átomos estão organizados e como eles interagem 

entre si. As propriedades termodinâmicas do sistema são calculadas baseadas nas leis da 

mecânica estatística. 

A mecânica estatística é a teoria responsável por correlacionar os estados 

microscópicos de um sistema molecular com as propriedades macroscópicas observadas. No 

caso da adsorção, as principais propriedades macroscópicas de interesse são a quantidade 

adsorvida e a entalpia de adsorção. Um sistema molecular é caracterizado por uma pequena 

quantidade de parâmetros, como número de moléculas N, volume V e temperatura T. A coleção 

de configurações do sistema (microestados) que tenham as mesmas características é chamada 

de ensemble.  

Existem dois postulados fundamentais na mecânica estatística (BOWLEY; 

SÁNCHEZ, 2000). O primeiro é chamado de “hipótese ergódiga” e diz que calcular uma dada 

propriedade termodinâmica x do sistema no equilíbrio a partir da média temporal (Equação 2.1) 

é equivalente a calcular a partir da média do ensemble (Equação 2.2). 

 

〈𝑥〉 = lim
𝑡→∞

1

𝑡
 ∑ 𝑥𝑖∆𝑡𝑖𝑖    (2.1) 

 

〈𝑥〉 =
∑ 𝑥𝑖𝑖 𝜌𝑖

∑ 𝜌𝑖𝑖
   (2.2) 

 

Onde <x> é o valor médio da propriedade, xi é o valor da propriedade no microestado i e i é a 

probabilidade do microestado i.  

O segundo postulado é conhecido como “probabilidades iguais a priori” e diz que, 

no equilíbrio, todas os microestados de um sistema que tenham a mesma energia total podem 

ser encontrados com a mesma probabilidade (Equacão 2.3).  

 

𝜌𝑖 = 𝜌𝑖(𝑈𝑖)   (2.3) 

 

Onde Ui é a energia total do microestado i. 
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A média da propriedade em função do tempo (Equacão 2.1) pode ser calculada 

através da Dinâmica Molecular. Este método consiste, basicamente, na integração das equações 

de movimento de Newton para os elementos do sistema. A média do ensemble (Equação 2.2) 

pode ser eficientemente calculada através do método de Monte Carlo. A seguir, apresentaremos 

em linhas gerais a utilização deste método para o cálculo das principais propriedades 

relacionadas à adsorção. Para uma descrição mais detalhada, tanto da Dinâmica Molecular 

quanto do método de Monte Carlo, recomendamos a leitura dos livros de Frenkel e Smit (2001) 

e Allen e Tildesley (1987). 

 

2.2.1 Método de Monte Carlo aplicado ao ensemble grande canônico (GCMC) 

 

O método de Monte Carlo consiste em gerar uma grande sequência de microestados 

para permitir a amostragem eficiente de um dado ensemble. As configurações são geradas 

através de números aleatórios (daí o nome “Monte Carlo”, em referência ao famoso casino do 

principado de Mônaco) e são aceitas ou rejeitadas conforme o critério proposto pelo algoritmo 

Metropolis (METROPOLIS et al., 1953). Conforme este algoritmo, partindo de uma 

configuração m, a probabilidade de aceitação de uma nova configuração n é dada pela 

Equação 2.4: 

 

𝑃𝑚𝑛 = min [1,
𝜌𝑛

𝜌𝑚
]   (2.4) 

 

Onde  é probabilidade da configuração no ensemble. A nova configuração n será aceita se ela 

for mais provável que a configuração antiga m ou se a razão entra as probabilidades (n/m) for 

maior ou igual a um número aleatório entre 0 e 1. Esta equação é a base do método de Monte 

Carlo. 

O ensemble natural para o estudo da adsorção é o grande canônico (μVT). Neste 

ensemble, a temperatura T, o volume V, e o potencial químico μ são constantes. Não há nenhuma 

imposição sobre a quantidade de partículas N do sistema. No equilíbrio, assim como nos 

experimentos de adsorção, a temperatura e o potencial químico da fase fluida e da fase 

adsorvida são os mesmos. Dados valores de T e μ, a quantidade adsorvida pode ser calculada 

através da média do número de partículas <N> amostrada ao longo da simulação.  
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Na simulação da adsorção através do método de Monte Carlo aplicado ao ensemble 

grande canônico (GCMC), o sistema é amostrado a partir da realização de movimentos das 

moléculas de adsorbato. Os movimentos considerados são a translação, a rotação, a inserção e 

a remoção de uma molécula. O tipo de movimento é selecionado de forma aleatória (embora 

seja comum atribuir um peso a cada tipo) e cada um tem uma probabilidade de aceitação 

característica. 

Os movimentos de translação e de rotação de uma molécula são aceitos de acordo 

com a seguinte probabilidade (Equação 2.5): 

 

𝑃 = min[1, exp(−𝛥𝑈)]    (2.5) 

 

Onde ΔU é a variação na energia potencial total, β = 1/kBT, kB é a constante de Boltzmann 

(1,38064852 x 10-23 m2 kg s-2 K-1) e T é a temperatura do sistema. O movimento é aceito se a 

variação de energia for negativa ou se a exponencial de (-βΔU) for maior ou igual a um número 

aleatório entre 0 e 1. Os movimentos de translação e rotação também são utilizados quando se 

aplica o ensemble canônico (NVT). Neste ensemble, o número de moléculas N, o volume V e 

a temperatura do sistema T são mantidas fixas e, embora seja bem menos comum, também é 

utilizado para estudar a adsorção.  

No movimento de inserção, uma dada molécula de adsorbato com uma orientação 

aleatória é inserida em uma posição randômica do sistema. A probabilidade de aceitação deste 

movimento é (Equação 2.6): 

 

𝑃 = min [1,
𝛽𝑓𝑉

𝑁+1
exp(−𝛥𝑈)]   (2.6) 

 

Onde f é a fugacidade da fase fluida, V é o volume do sistema, e N é o número de moléculas. 

No movimento de remoção, uma molécula aleatória é retirada do sistema. A probabilidade de 

aceitação deste movimento é dada por (Equação 2.7): 

 

𝑃 = min [1,
𝑁

𝛽𝑓𝑉
exp(−𝛥𝑈)]   (2.7) 

 

No caso da adsorção de misturas, um movimento de troca de identidade é adicionado. Neste 

movimento, uma molécula do tipo A é substituída por uma molécula do tipo B. Este tipo de 
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movimento é empregado para facilitar a convergência. A probabilidade de aceitação deste 

movimento é dada por (Equação 2.8): 

 

𝑃 = min [1,
𝑓𝐵𝑁𝐴

𝑓𝐴(𝑁𝐵+1)
exp(−𝛥𝑈)]   (2.8) 

 

Estes movimentos são realizados milhares de vezes até que algum critério de parada 

seja satisfeito. Em geral, limita-se o número de movimentos ou passos de Monte Carlo. A 

evolução da energia do sistema gerada pelo método de Monte Carlo apresenta duas fases 

(Gráfico 2.1). A fase inicial é conhecida como fase de equilibração ou termalização. Nesta fase, 

o sistema passa das configurações iniciais de elevada energia para as configurações de 

equilíbrio. Uma vez que estas configurações iniciais não representam o equilíbrio, elas devem 

ser desconsideradas no cálculo das médias. A fase final é conhecida como fase de produção. 

Nesta fase o sistema já está equilibrado e as configurações geradas já podem ser consideradas 

para o cálculo das propriedades termodinâmicas do sistema. Allen e Tildesley (1987) 

recomendam que as médias do sistema sejam computadas por, pelo menos, 10000 ciclos de 

Monte Carlo. 

 

Gráfico 2.1 − Fases de uma simulação de Monte Carlo. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Se calcularmos as quantidades adsorvidas para uma sequência de pressões a uma 

mesma temperatura, obtemos uma isoterma de adsorção. No entanto, é importante notar que a 

quantidade adsorvida obtida pela simulação é a quantidade chamada de absoluta, enquanto o 

experimento, geralmente, mede a quantidade em excesso. Dessa maneira, para comparar o 

resultado de uma simulação com o de um experimento, muitas vezes, temos que converter a 

quantidade adsorvida através da seguinte equação (Equação 2.9): 

 

𝑛𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑣𝑝𝜌𝑔á𝑠   (2.9) 

 

Onde ntotal é a quantidade adsorvida absoluta, nexcesso é quantidade adsorvida em excesso, vporo 

é o volume do poro e ρgás é a densidade da fase gasosa. 

Além da quantidade da quantidade adsorvida, a entalpia de adsorção também é uma 

propriedade de equilíbrio de grande interesse. Ela pode ser calculada a partir das flutuações do 

sistema a partir da Equação 2.10 (NICHOLSON; PARSONAGE, 1982).  

 

𝑄𝑠𝑡 = 𝑅𝑇 −  
〈𝑈𝑁〉−〈𝑈〉〈𝑁〉

〈𝑁2〉−〈𝑁〉2                                                                                                            (2.10) 

 

Onde os parênteses angulares correspondem às médias do ensemble grande canônico. 

 

2.2.2 Campo de força  

 

Durante as simulações moleculares, o cálculo da energia potencial é realizado 

através de um campo de força. Um campo de força é composto por uma equação de potencial 

e pelos parâmetros que a compõem. A proposta do campo de força é descrever com precisão a 

interação entre os componentes do sistema. Como apresentamos na seção anterior, a técnica de 

amostragem de Metrópolis et al. (1953) utiliza a variação da energia do sistema para decidir se 

aceita ou não uma nova configuração. Desta maneira, percebemos que, para gerar uma boa 

descrição do sistema molecular, a utilização de um bom campo de força para representar as 

interações entre os elementos do sistema é de fundamental importância.  

Basicamente, o potencial de interação U entre dois átomos pode ser calculada por 

uma equação do tipo (Equação 2.11): 
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𝑈 = 𝑈𝐷 + 𝑈𝑅 + 𝑈𝐸                                                                                              (2.11) 

 

Onde UD é a contribuição das forças de dispersão, UR é a contribuição das forças de repulsão e 

UE é a contribuição das forças eletrostáticas.  

Quando dois átomos se aproximam, existe uma atração entre eles devido à 

correlação das suas nuvens eletrônicas. Esta interação é chamada de dispersão de London ou 

dispersão de van de Waals e pode ser calculada pela seguinte equação (Equação 2.12): 

 

𝑈𝐷(𝑟) =  −
𝐴

𝑟6                                                                                                        (2.12) 

 

Onde A é uma constante característica da força dispersiva entre dois átomos e r é distância entre 

eles.  

Por outro lado, quando dois átomos se aproximam demais e as suas nuvens 

eletrônicas se sobrepõem, há uma repulsão entres eles. Esta interação é chamada de repulsão de 

Pauli e pode ser calculada da seguinte forma (Equação 2.13): 

 

𝑈𝑅(𝑟) =  
𝐵

𝑟12                                                                                                         (2.13) 

 

Onde B é uma constante característica do par de átomos que interagem. 

Em 1924, um físico inglês chamado John Lennard-Jones propôs uma equação que 

combina as forças de dispersão-repulsão. Esta equação é conhecida como potencial de Lennard-

Jones 12-6 (JONES, 1924) (Equação 2.14).  

 

𝑈 = 4𝜀 [(
𝜎

𝑟
)

12
− (

𝜎

𝑟
)

6
]                                                                               (2.14)

  

Onde ε e σ, são os parâmetros energético e geométrico, respectivamente. O termo elevado à 

sexta potência corresponde à atração e o termo elevado à décima segunda potencia corresponde 

à repulsão. O Gráfico 2.2 apresenta a relação entre o potencial de Lennard-Jones e a distância r 

entre dois átomos bem como a identificação dos parâmetros presentes na equação. σ 

corresponde à distância na qual a energia é igual a zero e ε corresponde à profundidade do poço 

do potencial.  



 

32 

 

 

Gráfico 2.2 − Potencial de Lennard-Jones 12-6. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme a abordagem inicialmente proposta por Kiselev (BEZUS et al., 1978), 

este potencial é largamente utilizado para descrever a interação adsorvente/adsorbato devido a 

sua simplicidade e a sua eficiência computacional (FUCHS; CHEETHAM, 2001). Nesta 

abordagem, o termo de dispersão/repulsão atua entre os sítios centrados em cada um dos átomos 

integrantes do sistema. 

Além do potencial de Lennard-Jones, podemos destacar a utilização de pelo menos 

outros dois potenciais na simulação molecular da adsorção: o potencial de Buckingham 

(BUCKINGHAM, 1938) e o potencial de Morse (MORSE, 1929). Este último, por exemplo, é 

caracterizado pela presença de um terceiro parâmetro α que fornece uma melhor resolução do 

poço do potencial (Equação 2.15).   

 

𝑈 =  𝐷0 [(1 − 𝑒−𝛼(𝑟−𝑅0))
2

− 1]                                                                        (2.15) 

 

Onde D0 e R0 são os parâmetros geométrico e energético, respectivamente, e α é um parâmetro 

relacionado à largura do potencial. O Gráfico 2.3 apresenta a relação entre o potencial de Morse 

e a distância r entre dois átomos bem como a identificação dos parâmetros. R0 corresponde à 
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distância na qual a energia é máxima e D0 corresponde à profundidade do poço do potencial. 

Vemos também como parâmetro α altera a largura do poço. 

 

Gráfico 2.3 − Potencial de Morse. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os parâmetros de campo de força são específicos para cada tipo de átomo. Os 

parâmetros do potencial para os adsorventes são comumente retirados de campos de forças 

genéricos encontrados na literatura, dentre os quais podemos destacar o UFF (RAPPÉ et al., 

1992) e o DREIDING (MAYO; OLAFSON; GODDARD, 1990). Estes campos de forças foram 

desenvolvidos para uma grande variedade de átomos e, em geral, apresentam uma performance 

satisfatória na modelagem da adsorção em vários materiais porosos.  

No caso dos adsorbatos, os parâmetros de campo de força são frequentemente 

obtidos a partir de dados termodinâmicos experimentais (equilíbrio líquido-vapor, por 

exemplo). Destacamos o campo de força TraPPE (POTOFF; SIEPMANN, 2001) proposto para 

diversas moléculas, como alcanos, nitrogênio e dióxido de carbono.  

Para calcular as interações entre os átomos do adsorvente e os átomos do adsorbato, 

precisamos dos chamados de parâmetros cruzados (sólido-fluido). Estes parâmetros podem ser 

facilmente calculados a partir das regras de mistura propostas por Lorentz-Berthelot 

(Equações 2.16 e 2.17).  

 

E
n
er

g
ia

Distância

0

-D0

R0

α = 1
α = 1,5
α = 3



 

34 

 

𝑠𝑓 =
𝑠𝑠+𝑓𝑓

2
                                                                                                           (2.16) 

 

𝑠𝑓 = √𝑠𝑠𝑓𝑓                                                                                                      (2.17) 

 

Onde os sobescritos ss e ff correspondem aos parâmetros sólido-sólido (relativos ao adsorvente) 

e fluido-fluido (relativos ao adsorbato), respectivamente.   

A contribuição das forças eletrostáticas é contabilizada através do potencial de 

Coulomb (Equação 2.18).  

 

𝑈𝐸 =
𝑞𝑖 𝑞𝑗

4𝜋𝜀0𝑟
                                                                                                          (2.18) 

 

Onde qi e qj são as cargas parciais dos átomos i e j que interagem e 0 é a permeabilidade no 

vácuo. Quando o adsorbato possui um momento dipolo permanente, este termo deve ser 

considerado para capturar as interações coulombicas entre os adsorbatos e o adsorvente e/ou 

entre os adsorbatos entre si. As cargas atômicas atribuídas aos adsorbatos estão relacionadas ao 

próprio modelo da molécula. No caso dos adsorventes, estas cargas atômicas podem ser 

estimadas a partir de cálculos quânticos, como CHELPG (BRENEMAN; WIBERG, 1990), ou 

semi-empíricos, como o Charge Equilibration (QEq) (RAPPÉ; GODDARD, 1991).  

Todos os átomos do sistema interagem entre si. Uma vez que os sistemas 

moleculares são compostos por centenas ou até milhares de átomos, o cálculo das energias de 

interação tem um elevado custo computacional. Na prática, como a energia de interação de van 

der Waals se aproxima rapidamente de zero à medida que se aumenta a distância, negligencia-

se todas as interações desta natureza a partir de um certo raio de corte (cutoff) e diminui-se a 

quantidade de interações que precisam ser calculadas. O valor do raio de corte não deve ser 

muito pequeno, geralmente um utiliza-se rc = 2,5σ. É importante salientar também que o valor 

do raio de corte utilizado deve ser menor que a metade da caixa de simulação para evitar 

inconsistências com as condições de contorno periódicas (VLUGT et al., 2009). No caso das 

interações de Coulomb, o truncamento do potencial não é tão simples e direto. Nestes casos, 

técnicas especiais como a soma de Ewald devem ser empregadas (FRENKEL; SMIT, 2001). 
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2.2.3 Modelos moleculares 

 

Para predizer as propriedades de adsorção de um gás em um sólido poroso é 

necessário construir um modelo atomístico para o adsorvente e para o(s) adsorbato(s). Nesta 

seção abordaremos a construção destes modelos.  

 

2.2.3.1 Adsorventes  

 

Para facilitar a apresentação dos modelos dos adsorventes, dividiremos os materiais 

porosos em duas categorias: cristalinos e não-cristalinos. Os materiais cristalinos apresentam 

uma estrutura bem definida e são comumente construídos a partir de dados cristalográficos 

experimentais (difração de raio-X) que fornecem o posicionamento dos átomos. Os principais 

adsorventes que compõem esse grupo de materiais são as zeólitas e as estruturas metal-

orgânicas (MOFs). A Figura 2.1 apresenta um exemplo de célula unitária da MOF JUC-101 

(JIA et al., 2012), um dos materiais recordistas em adsorção de metano. 

 

Figura 2.1 − Célula unitária da estrutura metal-orgânica JUC-101. Carbono em cinza, 

hidrogênio em branco, oxigênio em vermelho e índio em rosa.  

 

        Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os materiais não-cristalinos, como o nome já sugere, não apresentam uma estrutura 

bem definida e são modelados baseados em teorias e aproximações da realidade. O principal 
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componente deste grupo é o carbono ativado. Ele é comumente representado por um conjunto 

de poros formados por placas paralelas de grafeno. Este modelo é conhecido como slit-pore 

homogêneo. (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2 − (a) Modelo de placas paralelas e (b) Superfície de grafeno. 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

2.2.3.2 Adsorbatos  

 

Existem, basicamente, dois tipos de modelos de adsorbatos: um chamado de átomo-

unitário (UA ou united-atom) e outro chamado de átomo-átomo (AA ou all-atom).  

Nos modelos do tipo átomo-unitário, um conjunto de átomos é representado por um 

pseudo-átomo. Geralmente, os átomos de hidrogênio são incorporados por outros átomos. A 

principal vantagem desta representação é que ela proporciona uma redução na quantidade de 

elementos do sistema e, consequentemente, uma redução no esforço computacional da 

simulação. Por exemplo, em vez de representar uma molécula de metano como um átomo de 

carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio, podemos representá-la como um único pseudo-

átomo (Figura 2.3a). Uma vez que, comumente, os sistemas são compostos por centenas de 

moléculas de adsorbatos, o ganho computacional proporcionado por essa redução no número 

de átomos pode ser bem significante. É importante notar que esta substituição não é realizada 

de forma arbitrária. O modelo pseudo-átomo deve reproduzir as propriedades termodinâmicas 

reais do adsorbato. Vários modelos desta natureza já foram desenvolvidos, dentre os quais 

a b 
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podemos destacar o modelo TraPPE-UA proposto para os alcanos lineares (MARTIN; 

SIEPMANN, 1998).  

 

Figura 2.3 − (a) Modelo átomo-unitário e (b) Modelo átomo-átomo da molécula de metano. 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Nos modelos do tipo átomo-átomo as moléculas são representadas conforme a sua 

fórmula molecular (Figura 2.3b). A principal vantagem deste modelo é que ele considera 

fielmente a geometria da molécula. Em geral, estes modelos são aplicados para moléculas 

maiores e mais complexas ou para moléculas que tenham polaridade e que as cargas atômicas 

devem ser representadas. As ligações entre os átomos que compõem o modelo podem ser 

rígidas ou flexíveis. Em alguns casos, os modelos do tipo átomo-átomo contêm unidades 

adicionais chamadas de “átomos fantasmas” (dummy atoms). Estes átomos, geralmente, são 

utilizados para alojar cargas atômicas para aperfeiçoar a representação das propriedades do 

adsorbato (momento polar, por exemplo).  

  

a b 
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3  PREDIÇÃO DA ADSORÇÃO DE H2S MONOCOMPONENTE E EM MISTURAS 

COM CO2 e CH4 EM CARBONOS ATIVADOS 

 

3.1 Introdução   

 

3.1.1 Relevância do tema 

 

O H2S é um gás corrosivo e extremamente tóxico. O limite de toxidade do H2S é de 

apenas 10 ppm e a exposição à concentrações em torno de 300 ppm por 30 minutos é suficiente 

para levar uma pessoa ao estado de inconsciência (WIHEEB et al., 2013). O H2S ocorre 

naturalmente, nas mais variadas concentrações, em diversas fontes de hidrocarbonetos como 

petróleo cru, gás natural e biogás. Concentrações residuais de H2S em correntes intermediárias 

são indesejáveis na indústria petroquímica. O renovado interesse no uso de biogás para fins 

automotivos (LINDFELDT et al., 2010; SANCHES-PEREIRA et al., 2015) deve estimular 

pesquisas em processos de beneficiamento onde o H2S deve ser adequadamente removido.  

Os carbonos ativados são utilizados para captura de H2S em concentrações a partir 

de 1000 ppm em operações a temperatura ambiente (SHAH; TSAPATSIS; SIEPMANN, 2017; 

ZHANG et al., 2015b). Estes carbonos ativados podem ser impregnados com espécies ativas 

(NaOH, Fe2O3, K2CO3) (BANDOSZ, 2006) ou utilizados sem impregnação (BANDOSZ, 

2002). Devido ao baixo preço e às condições operacionais, o uso do carbono ativado é muito 

econômico. No entanto, como consequência da dificuldade de caracterização do carbono 

ativado, que tem estrutura amorfa, a influência dos poros e o papel de cada mecanismo 

(fisissorção/quimissorção) não são completamente compreendidos (BANDOSZ, 2002; SHAH; 

TSAPATSIS; SIEPMANN, 2017; ZHANG et al., 2015b). A seleção de carbonos ativados para 

esta aplicação é realizada através de um processo laborioso onde inúmeras amostras precisam 

ser testadas em laboratório. No entanto, a toxidade do H2S, a larga faixa de concentrações e de 

condições operacionais onde ele está presente dificultam a realização de experimentos e a pré-

seleção de adsorventes viáveis. Todas estas dificuldades experimentais e o desconhecimento 

teórico tornam o sistema H2S/carbono ativado ideal para ser estudado através das técnicas de 

simulação molecular.  

Até o presente momento, não existe um método baseado em simulação molecular 

para predizer a adsorção de H2S em materiais carbonosos. A metodologia utilizada para prever 

a quantidade adsorvida de um gás em carbono ativado é baseada no uso de uma coleção 
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isotermas simuladas que envolve um intervalo de poros que pode ir de 7 até 100 Å 

(RAVIKOVITCH et al., 2000). Este é precisamente o método padrão para determinação da 

distribuição de tamanho de poros do carbono ativado a partir de isotermas experimentais de N2 

a 77 K. Nós propusemos (LUCENA et al., 2013) que os cálculos das quantidades adsorvidas 

de C1 a C4, em faixas de baixas concentrações de gás, poderiam ser feitos com um número 

menor de poros desde que cada poro selecionado representasse os diferentes padrões de 

adsorção (uma, duas e três ou mais camadas de gás adsorvido), normalmente encontrados 

quando o modelo simulado de carbono ativado é o de placas paralelas (GUSEV; O’BRIEN; 

SEATON, 1997). Um procedimento semelhante já havia sido proposto anteriormente por Do, 

Nicholson e Do (2007) na reprodução das entalpias de adsorção de Ar em carbonos ativados. 

Esta mesma abordagem também permitiu a obtenção das quantidades máximas de adsorção em 

carbono ativado de moléculas de corantes com pressões de vapor desconhecidas utilizando o 

ensemble NVT (AGUIAR et al., 2016). Aplicaremos esta abordagem de poros representativos 

para estudar a adsorção de H2S em materiais carbonosos. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

i. Propor um valor para a interação H2S-carbono a partir de dados calorimétricos da 

adsorção em carbonos ativados; 

ii. Utilizar a metodologia dos poros representativos para validar o novo parâmetro de 

interação proposto através da predição da adsorção de H2S em um carbono 

microporoso (RB4) e em um ultramicroporoso (Desorex K43); 

iii. Aplicar o parâmetro validado para predizer a captura de H2S proveniente de correntes 

do biogás através do cálculo da adsorção multicomponente (H2S/CH4, H2S/CO2 e 

H2S/CH4/CO2) em diferentes tamanhos de poros de carbono; 

iv. Avaliar a influência da presença de CH4 e CO2 na adsorção de H2S nos poros de 

carbono ativado. 
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3.2 Modelos e detalhes computacionais   

 

3.2.1 Modelo dos poros de carbono ativado 

 

Utilizamos o modelo de placas paralelas para representar os poros dos carbonos 

ativados. Cada parede do poro é composta por três folhas de grafeno com dimensões 40 Å x 

40 Å (Figura 2.2). Os parâmetros do potencial de Lennard-Jones utilizados para os átomos de 

carbono foram: σ = 3,4 Å e ε/kB = 28 K. Originalmente, estes parâmetros foram propostos para 

representar a interação entre o grafeno e a molécula de nitrogênio (STEELE, 1977). 

Recentemente, eles também foram utilizados para representar a adsorção de metano em poros 

de carbono ativado (LUCENA et al., 2010a).  

 

3.2.2 Modelos dos adsorbatos 

 

A molécula de H2S foi representada conforme o modelo de quatro sítios de Lennard-

Jones proposto por Kristof e Liszi (1997). Neste modelo a distância H-S é de 1,34 Å e o ângulo 

H-S-H é de 92° (Figura 3.1). Com o intuito de representar o dipolo da molécula de forma 

adequada, este modelo também é caracterizado pela presença de uma carga deslocada presente 

em um átomo “fantasma” (dummy atom), além de cargas nos átomos de hidrogênio e de enxofre. 

Além do momento dipolo, este modelo é capaz de reproduzir bem as propriedades críticas e as 

características estruturais do ácido sulfídrico. Os parâmetros de Lennard-Jones desta molécula 

estão presentes na Tabela 3.1. 

 

Figura 3.1 − Modelo da molécula de H2S. Hidrogênio em branco, enxofre em amarelo e 

átomo “fantasma” em verde. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 3.1 − Parâmetros de campo de força e cargas atômicas da molécula de H2S. 

Átomo σ, Å ε/kB, K q, e- 

H - - 0,25 

S 3,73 250 0,4 

“Fantasma” - - -0,9 

        Fonte: Kristof e Liszi (1997). 

 

As cargas atômicas e os parâmetros do potencial de Lennard-Jones do CO2 foram 

retirados do campo de força TraPPE (POTOFF; SIEPMANN, 2001). Neste modelo, a molécula 

de CO2 é modelada como uma estrutura rígida, com o comprimento da ligação C-O de 1,16 Å 

e com o ângulo da ligação O-C-O de 180° (Figura 3.2). Os parâmetros do potencial de Lennard-

Jones e as cargas atômicas do CO2 são apresentados na Tabela 3.2. 

 

Figura 3.2 − Modelo TraPPE da molécula de CO2. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 3.2 − Parâmetros do potencial de Lennard-Jones e cargas atômicas do CO2. 

Átomo σ, Å ε/kB, K q, e- 

C 2,8 27 0,7 

O 3,05 79 -0,35 

        Fonte: Potoff e Siepmann (2001). 

 

As moléculas de metano, de etano e de propano foram modeladas de acordo com o 

modelo átomo-unitário TraPPE (MARTIN; SIEPMANN, 1998) (Figura 3.3). Este modelo é 

conhecido por descrever com precisão o equilíbrio liquido-vapor e as propriedades críticas dos 

alcanos lineares. Os parâmetros de campo de força deste modelo estão presentes na Tabela 3.3. 

 



 

42 

 

Figura 3.3 − Modelo TraPPE-UA das moléculas de alcanos: (a) Metano, (b) Etano e 

(c) Propano. 

  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 3.3 − Parâmetros de campo de força dos alcanos (TraPPE-UA).  

Pseudoátomo σ, Å ε/kB, K 

CH4 3,73 148 

CH3 3,75 98 

CH2 3,95 46 

                        Fonte: Martin e Sipmann (1998). 

 

Da mesma forma que o metano, a molécula de hélio foi representada através do 

modelo de sítio único proposto por Maitland e colaboradores (ALLEN; TILDESLEY, 1987) 

(Figura 3.4). Os parâmetros do potencial de Lennard-Jones deste modelo são: σ = 2,28 Å e 

ε/kB = 10,2 K. 

 

Figura 3.4 − Modelo da molécula de hélio. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 
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3.2.3 Detalhes das simulações 

 

As isotermas de adsorção foram calculadas por meio de simulações utilizando o 

método de Monte Carlo aplicado ao ensemble grande canônico. Estes cálculos foram realizados 

no código RASPA 2.0 (DUBBELDAM et al., 2015).  O potencial de Lennard-Jones truncado 

sem correção de cauda foi utilizado. Um raio de corte de 16 Å foi aplicado. Para computar as 

interações eletrostáticas utilizamos a soma de Ewald. Utilizamos 4 x 104 ciclos de Monte Carlo. 

Metade dos ciclos foram utilizados para equilibrar o sistema e metade para calcular as 

propriedades do sistema. Cada ciclo contém N passos de Monte Carlo, onde N é o número de 

moléculas presentes no sistema (com um N mínimo igual a 20). Dessa maneira, podemos 

afirmar que pelo menos 8 x 105 passos de Monte Carlo foram realizados para cada pressão do 

sistema. Nas simulações com multicomponentes, o número de ciclos foi triplicado, visando uma 

melhor amostragem do sistema. As simulações levaram em conta os seguintes movimentos das 

moléculas de adsorbatos: inserção, remoção, translação e rotação. Nas simulações das misturas, 

um movimento adicional também foi utilizado: a troca de identidade. Neste movimento, uma 

molécula do tipo A é substituída por uma molécula do tipo B. A entalpia de adsorção foi 

calculada a partir das médias das flutuações do sistema. 
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3.3 Resultados e discussão   

 

3.3.1 Estimativa da interação H2S-carbono 

 

Para serem validados, os valores dos parâmetros de Lennard-Jones propostos para 

o modelo de placas paralelas e para molécula de H2S devem reproduzir a entalpia de adsorção 

em uma superfície de grafite. Infelizmente, não existem dados experimentais para a adsorção 

de H2S em grafite. Os dados de equilíbrio de adsorção de H2S presentes na literatura estão 

relacionados aos carbonos ativados (BAGREEV; ADIB; BANDOSZ, 1999) que por sua vez 

são amorfos e apresentam uma distribuição de tamanhos de poros (PSD). 

Bagreev et al. (1999) obtiveram entalpias de adsorção de H2S à baixa cobertura 

com boa precisão em uma série com três espécies de carbonos ativados (W, N e S) através de 

cromatografia gasosa de fase inversa. Eles utilizaram uma mistura com 0,5% de H2S em N2, 

que equivale a uma pressão parcial de 500 Pa de H2S, e mediram valores que vão de 39 a 

46 kJ/mol para a entalpia de adsorção. Uma vez que os experimentos foram realizados a baixa 

cobertura, os valores levantados estão associados ao preenchimento dos menores microporos. 

O menor tamanho de poro levantado pelas PSDs de N2 nos carbonos ativados W, N e S foi de 

7 Å (distância medida de centro a centro e que equivale, aproximadamente, a 4 Å efetivo). 

Nossa hipótese é de que o poro de 7 Å seja responsável pela quase totalidade do calor de 

adsorção medido experimentalmente a baixa cobertura (500 Pa). Desta forma, tomamos o poro 

de 7 Å e calculamos os valores do calor de adsorção a 298 K nas pressões entre 10 a 1000 Pa 

(Gráfico 3.1). Estabelecemos como alvo o valor de 40 kJ/mol medido na série de carbonos W 

por sua PSD ser mais semelhante às dos carbonos ativados normalmente usados na indústria e 

por ser o dobro do valor medido em negro de fumo, um carvão de baixa porosidade 

(BANDOSZ, 2002; EVERETT; POWL, 1976).  

Utilizando o parâmetro εss original de Steele em conjunto com o parâmetro εff 

proposto por Kristof (εsf = 83,7 K), estimamos o valor da entalpia de adsorção a 500 Pa de 

30 kJ/mol, portanto abaixo do valor alvo de 40 kJ/mol. Isto significa que, mesmo supondo que 

o poro mais energético identificado na PSD (7 Å) seja responsável por toda entalpia de 

adsorção, não é possível atingir os 40 kJ/mol utilizando o parâmetro energético original de 

Steele. Isto indica que a interação do H2S com a superfície de grafeno está subestimada. Diante 

disto, testamos valores crescentes do parâmetro εsf. Quando aplicamos um incremento de 15% 
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ao valor original (εsf = 96,2 K) atingimos o valor alvo de 40 kJ/mol. Desta maneira, todos os 

cálculos referentes ao H2S foram realizados com este novo parâmetro εsf. 

 

Gráfico 3.1 − Entalpias de adsorção de H2S a 298 K no microporo de 7 Å. O parâmetro H2S-

carbono original (εsf = 83,7 K) e valores crescentes de εsf foram aplicados. As linhas 

pontilhadas mostram o valor alvo de 40 kJ/mol a 500 Pa. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.3.2 Adsorção monocomponente 

 

3.3.2.1 Isoterma de adsorção  

 

 A seguir, descrevemos com detalhes como, a partir dos parâmetros definidos na 

seção anterior, calculamos a isoterma experimental de H2S no carbono ativado RB4 (CRUZ et 

al., 2005). A PSD completa de um carbono ativado pode ser aproximada por uma quantidade 

limitada de poros representativos para permitir a reprodução das isotermas de adsorção. Esta 

metodologia de aproximação é capaz de prever com sucesso as entalpias de adsorção de argônio 

(DO; NICHOLSON; DO, 2007), as isotermas mono e multicomponentes de alcanos leves de 

C1 até C4 (LUCENA et al., 2013) e a capacidade máxima de adsorção de corantes (AGUIAR 

et al., 2016) em carbonos ativados.  

Cruz et al. (2005) reportaram as isotermas de adsorção de H2S a 298 K em diversos 

adsorventes, incluindo a série de carbonos ativados RB1, RB3 e RB4. Neste estudo, 

selecionamos a isoterma experimental de H2S no carbono RB4 por ser um material que já foi 

ensaiado experimentalmente e caracterizado (N2 a 77 K e CO2 a 273 K) pelo nosso grupo 

(Gráfico 3.2). A partir da isoterma experimental de N2 a 77 K, estimamos a distribuição de 

tamanho de poros conforme a metodologia empregada no trabalho de Lucena et al. (2010b) 

(Gráfico 3.3a). Como o carbono RB4 é um material microporoso, fizemos uma caracterização 

adicional com CO2 a 273 K (JAGIELLO; THOMMES, 2004) para avaliar a existência de 

ultramicroporos (tamanho de poro < 7 Å). A caracterização com CO2 não indicou a presença de 

ultramicroporos (Gráfico 3.3b), mas mesmo assim, para uma maior precisão da nossa análise, 

utilizaremos o volume medido pelo CO2 até o poro de 8 Å. Acima deste poro usaremos os 

valores determinados pela isoterma de N2 a 77 K. 
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Gráfico 3.2 − Isotermas experimentais do carbono RB4: (a) N2 a 77 K e (b) CO2 a 273 K. 

  

Fonte: elaborado pelo autor. 

Q
u

an
ti

d
ad

e 
ad

so
rv

id
a,

 m
m

o
l/

g

0

4

8

12

16

Pressão, kPa

1E-05 1E-04 1E-03 1E-02 1E-01 1E+00 1E+01 1E+02

N2 a 77 K

Q
u
an

ti
d

ad
e 

ad
so

rv
id

a,
 m

m
o

l/
g

0

1

2

3

4

Pressão, kPa

0 30 60 90 120

CO2 a 273 K

a b 



 

48 

 

Gráfico 3.3 − (a) PSDs a partir das isotermas de N2 a 77 K e CO2 a 273 K. (b) Poros 

representativos para o carbono RB4. As barras estão coloridas de acordo com o volume de 

cada diâmetro de poro representativo.  

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Conforme a metodologia dos poros representativos citada anteriormente, a PSD do 

carbono ativado RB4 será aproximada por três poros (8,9 Å, 18,5 Å e 27,9 Å) extraídos dos 

volumes medidos pela isoterma de N2 mais um poro (7 Å) extraído do volume medido pelo 

CO2. Assim, o carbono RB4 será representado por quatro poros com os respectivos volumes 

discriminados na Tabela 3.4. O próximo passo consiste no cálculo das isotermas para cada poro 

individual. Simulamos as isotermas de adsorção de H2S a 298 K de 0,1 a 10 kPa nos quatro 

poros representativos (Gráfico 3.4).  

 

Tabela 3.4 − Volumes de poros do carbono RB4 previstos pelas PSDs.  

PSD 7 Å, cm3/g 8,9 Å, cm3/g 18,5 Å, cm3/g 27,9 Å, cm3/g 

N2 a 77 K - 0,1662 0,2564 0,1330 

CO2 a 273 K 0,01787 - - - 

    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Gráfico 3.4 − Isotermas de H2S a 298 K em poros perfeitos de carbono ativado. Eixo Y (a) em 

escala linear e (b) em escala logarítmica.  

  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Um aspecto que chama a atenção nas isotermas individuais é a grande diferença de 

adsorção existente entre o poro de 7 Å e os demais poros. Esta grande capacidade de captura de 

H2S dos poros menores deve estar diretamente ligada à eficiência dos materiais carbonosos na 

separação de H2S em baixas concentrações.  

a 

b 
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A partir das isotermas simuladas nos poros individuais é possível prever a isoterma 

de adsorção no carbono ativado RB4. Para cada pressão, a quantidade adsorvida total (Ntotal) no 

carbono RB4 é determinada pela soma dos produtos do volume de cada poro (Vp) pela 

quantidade adsorvida em cada poro (qp) (Equação 3.1): 

 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝑉𝑝𝑚
𝑞𝑝𝑚

𝑚
𝑚=1     (3.1) 

 

O Gráfico 3.5 apresenta as isotermas teóricas de H2S a 298 K em RB4 utilizando 

os quatros poros significativos definidos. Para efeito de comparação, a estimativa realizada com 

o valor original proposto por Steele da interação H2S-carbono (εsf = 83,7 K) também é 

apresentada. Enquanto a estimativa com o valor original subestima consideravelmente as 

quantidades adsorvidas, o cálculo com o εsf proposto reproduz a isoterma experimental até a 

pressão de 4 kPa, sendo mais precisa nas pressões mais baixas (até 2,5 kPa), exatamente a faixa 

onde vamos encontrar a maioria das correntes de H2S de interesse industrial. Uma fonte 

conhecida de discrepâncias entre valores experimentais e valores simulados em carbonos 

ativado está relacionado aos modelos de placas paralelas homogêneas utilizados na 

representação destes materiais (LUCENA et al., 2017). A reprodução bem-sucedida da isoterma 

do carbono RB4 é um excelente teste de validação do novo parâmetro de energia proposto.  
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Gráfico 3.5 − Isotermas estimadas e experimental de H2S a 298 K no carbono RB4. O 

parâmetro H2S-carbono original (εsf = 83,7 K) e o nosso valor proposto (1,15εsf) foram 

utilizados. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.3.2.2 Curvas de breakthrough  

 

Muitos dos ensaios realizados para a seleção de adsorventes para captura de H2S 

consistem em curvas de breakthrough. A seguir, aplicamos a mesma metodologia anterior para 

predizer o valor adsorvido estimado por este tipo de experimento.  

Recentemente, a capacidade de retenção de H2S a 298 K no carbono 

ultramicroporoso Desorex K43 foi levantada pelo nosso grupo através de curvas de 

breakthrough (MENEZES et al., 2018). O carbono ativado K43 foi cuidadosamente 

caracterizado (N2 a 77 K e CO2 a 273) e a capacidade de retenção de H2S foi medida em duas 

concentrações: 100 e 200 ppm. Esta é uma excelente oportunidade para aplicarmos a 

metodologia pois temos a caracterização detalhada e dois valores de concentração de H2S.  

A caracterização com N2 indica que, diferentemente do RB4, o carbono K43 tem 

uma estreita PSD com a média de poros em torno de 9 Å associado a um volume razoável de 

ultramicroporos indicado pela caracterização com CO2 (Gráfico 3.6).  
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Gráfico 3.6 − PSDs calculadas do carbono Desorex K43: N2 a 77 K e CO2 a 273 K. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Uma vez que o K43 é estritamente microporoso, ele pode ser modelado com apenas 

dois poros representativos: 7 e 8,9 Å. O volume atribuído ao poro de 7 Å (0,0207 cm3/g) foi 

retirado do volume ultramicroporoso da PSD de CO2 a 273 K. O volume calculado pela PSD 

de N2 a 77 K foi integralmente atribuído ao poro de 8,9 Å (0,37 cm3/g). 

Usando o nosso campo de força, computamos a adsorção para as concentrações de 

100 e 200 ppm de H2S (diluídas em He) a 298 K e a 1 bar nos dois poros representativos do 

Desorex K43 (Tabela 3.5). Aplicamos os valores dos volumes de poros e as quantidades 

adsorvidas na Equação 3.1 e determinamos as quantidades adsorvidas teóricas de H2S no 

Desorex K43. Estimamos que ele adsorve 0,20 mg/g e 0,40 mg/g de H2S, respectivamente, para 

as misturas com 100 e com 200 ppm. Estes valores são próximos aos que foram medidos 

experimentalmente: 0,34 mg/g e 0,51 mg/g. Porém, é importante notar que Menezes et al. 

(2018) realizaram testes quanto a regeneração da amostra do Desorex K43 e perceberam que, a 

partir do 2o ciclo de regeneração, a quantidade retida de H2S caiu de 0,34 mg/g para 0,2 mg/g 

(no caso da mistura com 100 ppm), que corresponde ao valor teórico da adsorção física que 



 

53 

 

estimamos. Este resultado é um indício de que estava ocorrendo uma adsorção química no 

material e explica a diferença observada inicialmente.   

  

Tabela 3.5 − Adsorção de H2S nos poros de 7 Å e 8,9 Å: 100 e 200 ppm. 

Propriedade 

100 ppm de H2S 200 ppm de H2S 

7 Å 8,9 Å 7 Å 8,9 Å 

Quantidade adsorvida 

teórica, mmol/cm3 
0,1621 0,0068 0,3253 0,0141 

qpore, mmol/g 0,0033 0,0025 0,0067 0,052 

Qtotal, mg/g 0,2 0,4 

Valor experimental, mg/g 0,34 0,51 

Valor experimental após 

regeneração, mg/g 
0,2 - 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.3.3 Adsorção multicomponente 

 

O ácido sulfídrico sempre ocorre naturalmente em misturas provenientes de diversas 

fontes como petróleo cru, biogás e gás natural. No biogás, em particular, o H2S se encontra 

associado principalmente ao CH4 e ao CO2. A concentração de metano no biogás varia entre 

60% e 70%, a concentração de CO2 varia entre 30% e 40% e a concentração de H2S pode chegar 

até a 0,4% (SHAH; TSAPATSIS; SIEPMANN, 2017). Uma vez que o campo de força para o 

H2S foi validado, uma aplicação interessante seria avaliar o impacto da presença do CH4 e do 

CO2 na adsorção de H2S proveniente de correntes de biogás em carbono ativado. Nesta 

avaliação, nos concentraremos na fase final de dessulfurização do biogás (purificação) e 

consideraremos misturas gasosas com 200 ppm de H2S. 

Simulamos a adsorção de duas misturas: uma com 70% de metano + 200 ppm de 

H2S e outra com 40% de CO2 + 200 ppm de H2S. A porcentagem restante de cada mistura até 1 

bar foi complementada com gás hélio. Comparamos esses resultados aos da adsorção do H2S 

diluído em He em uma pressão parcial equivalente (20 Pa) e calculamos o impacto (acréscimo 

ou decréscimo) na quantidade adsorvida de H2S (Tabela 3.6).  

 

Tabela 3.6 − Adsorção de 200 ppm de H2S a 1 bar e 298 K nos poros de 7 Å, 8,9 Å e 18,5 Å. 

Poro, Å 

Quantidade adsorvida de H2S, mmol/cm3 

Diluído em He  Com 70% de CH4 
Com 40% de CO2 (% a mais 

ou a menos) 

7 3,27E-01 2,25E-01 1,36E-01 (-58%) 

8,9 1,36E-02 1,36E-02 1,95E-02 (+43%) 

18,5 4,67E-04 4,79E-04 4,90E-04 

     Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A presença de CH4 (70%) ou de CO2 (40%) na mistura reduziu a adsorção de H2S 

no poro de 7 Å. A quantidade adsorvida de H2S puro (0,37 mmol/cm3) cai para 0,22 e 0,13 na 

presença de CH4 e de CO2, respectivamente. O CO2 interfere mais na adsorção do H2S, apesar 
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de estar em menor concentração, devido à sua entalpia de adsorção ser superior ao do CH4 (29 

contra 23 kJ/mol - Tabela 3.7). 

 

Tabela 3.7 – Entalpias de adsorção teóricas, calculadas a 10 Pa, nos poros representativos. Os 

valores para os componentes mais pesados do gás natural (etano e propano) também são 

apresentados. 

Poro, Å 
Entalpia de adsorção, kJ/mol 

H2S CO2 Metano Etano Propano 

7 33,92 29,87 23,29 36,13 47,6 

8,9 23,2 18,93 16,42 25,37 33,33 

18,5 17,11 14,87 11,21 16,99 21,05 

Fonte: elaborada pelo autor. 

  

Para o poro de 8,9 Å, ambas entalpias diminuem e o CH4 passa a não mais interferir 

na adsorção do H2S. No entanto, para o CO2 ocorre um resultado inesperado. 

Surpreendentemente, notamos um acréscimo da adsorção de H2S na presença de CO2. Este poro 

adsorveu 0,0136 mmol/cm3 de H2S diluído em He (200 ppm) e passou a adsorver 0,0195 

mmol/cm3 na mistura com 40% de CO2. Isto corresponde a um aumento de 43% na adsorção 

de H2S. Este efeito tem impacto nos carbonos ativados comerciais pois poros na faixa de 9 Å 

estão presentes em volume considerável nas amostras utilizados para a separação de H2S. Este 

é um fenômeno interessante onde os adsorbatos que normalmente competem entre si, passam a 

promover a adsorção de uma das espécies. Nguyen et al. (2012) identificaram fenômeno 

semelhante em que moléculas de benzeno promovem a adsorção de água em carbono ativado. 

Pequenas concentrações de água promovem a adsorção de CO2 na estrutura metal-orgânica Cu-

BTC (YAZAYDIN et al., 2009b). A presença de CO2 na zeólita silicalita aumenta 

consideravelmente a difusividade de n-parafinas C7+ melhorando a separação entre as n-

parafinas de cadeia longa e as de cadeias menores (C4 a C6) (GUIMARÃES et al., 2010).  

Uma explicação para o comportamento observado no poro de 8,9 Å pode ser obtida 

através da análise do potencial do H2S dentro do poro. Calculamos a distribuição de energia de 

uma molécula de H2S dentro do poro de 8,9 Å sem a presença de moléculas de CO2 e 

comparamos com a distribuição no poro contendo 24 moléculas de CO2. Os cálculos foram 

realizados através do ensemble canônico (NVT) e o número de moléculas inseridas corresponde 
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à quantidade adsorvida na mistura com 40% de CO2 que foi de 4,9 mmol/cm3. As duas 

distribuições calculadas estão presentes no Gráfico 3.7. A presença do CO2 provoca um 

alargamento da faixa de energia em direção a valores bem mais baixos (até -7 kcal/mol). Esse 

incremento na energia dentro do poro se deve à interação fluido-fluido existente entre o H2S e 

CO2. De fato, a distribuição radial da distância entre o S do H2S e o C do CO2 evidencia uma 

interação entre as duas moléculas dentro do poro (Gráfico 3.8). A molécula de H2S se posiciona 

a uma distância média de 4 Å das moléculas de CO2. Uma imagem característica do sistema 

apresenta esse posicionamento de forma clara (Figura 3.5).  

 

Gráfico 3.7 − Distribuição de energia de uma molécula de H2S no poro de 8,9 Å. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Gráfico 3.8 − Distribuição radial da distância entre o S do H2S e o C do CO2 no poro de 

8,9 Å. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 3.5 − Imagem típica da adsorção da mistura com 200 ppm de H2S e com 40% de CO2. 

As moléculas de hélio, que compõem a fração restante da mistura, foram removidas apenas 

para facilitar a visualização. (a) Vista em perspectiva (b) Vista superior (c) Detalhe da vista 

superior com as distâncias (em Å) entre as moléculas de H2S e CO2. Hidrogênio em branco, 

enxofre em amarelo, carbono em cinza e oxigênio em vermelho. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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No maior poro estudado, 18,5 Å, observamos incrementos pouco significantes na 

adsorção de H2S na presença de CH4 e CO2. Este poro adsorveu 4,67 x 10-4 mmol/cm3 na 

presença de apenas H2S e passou a adsorver 4,79 x 10-4 mmol/cm3 e 4,90 x 10-4 mmol/cm3 nas 

presenças de CH4 e CO2, respectivamente. Estes valores equivalem a pequenos incrementos de 

3% e 5% na adsorção de H2S. No caso da mistura com CH4, o incremento observado está muito 

próximo da margem de erro das simulações que é de 2,5%. Com a redução da entalpia de 

adsorção, o CO2 não mais contribui com incrementos na adsorção do H2S neste poro porque a 

quantidade adsorvida também diminui, sendo de apenas 3,24 x 10-1 mmol/cm3 de CO2 (que 

equivale a 4 moléculas de CO2 contra 24 no poro de 8,9 Å) e, portanto, insuficiente para exercer 

algum efeito relevante de interação com as moléculas de H2S. 

Voltando a nossa atenção para o poro de 8,9 Å, com o intuito de verificar a 

influência da concentração de CO2 na quantidade adsorvida de H2S, diminuímos 

gradativamente a porcentagem CO2 na mistura (até 5%) e calculamos a adsorção de H2S neste 

poro (Gráfico 3.9). Para efeito de comparação, realizamos o mesmo cálculo na mistura com 

CH4. A quantidade adsorvida da mistura de 200 ppm de H2S diluído em He também é 

apresentada. Encontramos uma relação linear entre a quantidade adsorvida de H2S e a 

porcentagem de CO2 na mistura que chega a um mínimo de 5% de CO2. No caso da mistura 

com CH4, para toda a faixa de concentração de CH4 avaliada não há interferência na adsorção 

de H2S.  
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Gráfico 3.9 − Variação da quantidade adsorvida de H2S com a porcentagem de CO2 ou CH4 na 

mistura no poro de 8,9 Å. A quantidade adsorvida de H2S diluído em He também é mostrada 

(linha pontilhada). 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Verificamos também o impacto simultâneo do CO2 e do CH4 na quantidade 

adsorvida de H2S no poro de 8.9 Å. Calculamos a adsorção de uma mistura ternária com 30% 

de CO2 + 60% de CH4 + 200 ppm de H2S (a porcentagem restante foi atribuída ao He) (Tabela 

3.8). Observamos um aumento de cerca de 20% na quantidade adsorvida de H2S em relação ao 

H2S diluído. No entanto, esse aumento é inferior ao observado na mistura com 30% de CO2 

(35%). Apesar do CH4 não interferir na adsorção de H2S nos cálculos da mistura binária, ele 

contribuiu para a diminuição na quantidade adsorvida de CO2 (3,5 para 3,2 mmol/cm3) na 

mistura ternária pelo efeito de diluição do CO2.  
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Tabela 3.8 − Adsorção de diferentes misturas com 200 ppm de H2S no poro de 8.9 Å. 

Diluído em He Com 30% de CO2 Com 30% de CO2 + 60% de CH4 

H2S, mmol/cm3 
H2S, 

mmol/cm3 

CO2, 

mmol/cm3 

H2S, 

mmol/cm3 

CO2, 

mmol/cm3 

CH4, 

mmol/cm3 

1,36 x 10-2 1,84 x 10-2 3,5 1,63 x 10-2  3,2  2,17 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Desde que identificamos que a maior entalpia de adsorção do CO2 está relacionada 

ao fenômeno de adsorção cooperativa do H2S, verificamos se moléculas com maiores entalpias 

de adsorção também poderiam contribuir para o efeito. Este efeito não é mais observado para 

entalpias de adsorção da ordem de 36 kJ/mol (etano) ou 47 kJ/mol (propano) no poro de 8,9 Å. 

Um acréscimo pode ser observado apenas para o poro maior de 18,5 Å (Tabela 3.9 e Tabela 

3.10) com o propano exercendo uma maior influência no aumento da adsorção de H2S através 

do efeito cooperativo. Observamos, portanto, que o efeito cooperativo ocorre para valores 

específicos de entalpias de adsorção que favoreçam, em cada poro, uma quantidade ótima de 

moléculas com forte interação com o H2S sem, entretanto, provocar a obstrução do poro. 
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Tabela 3.9 − Adsorção de misturas com 200 ppm de H2S e diferentes % de etano nos poros de 

8,9 e 18,5 Å. A quantidade adsorvida de H2S diluído em He também é apresentada. 

Poro de 8.9 Å 

Diluído em He Com 10% de C2 Com 20% de C2 

H2S, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C2, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C2, mmol/cm3 

1,36 x 10-2 1,12 x 10-2 7,77 7,36 x 10-3 9,34 

Poro de 18.5 Å 

Diluído em He Com 10% de C2 Com 20% de C2 

H2S, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C2, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C2, mmol/cm3 

4,67 x 10-4 4,94 x 10-4 0,219 4,71 x 10-4 0,443 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 3.10 − Adsorção de misturas com 200 ppm de H2S e diferentes % de propano nos 

poros de 8,9 e 18,5 Å. A quantidade adsorvida de H2S diluído em He também é apresentada. 

Poro de 8.9 Å  

Diluído em He Com 5% de C3 Com 20% de C3 

H2S, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C3, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C3, mmol/cm3 

1,36 x 10-2 2,51 x 10-3 9,26 1,08 x 10-3 9,95 

Poro de 18.5 Å  

Diluído em He Com 5% de C3 Com 20% de C3 

H2S, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C3, mmol/cm3 H2S, mmol/cm3 C3, mmol/cm3 

4,67 x 10-4 5,10 x 10-4 0,512 5,58 x 10-4 2,31 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.4 Conclusão   

 

Apresentamos uma proposta metodológica para previsão da adsorção de H2S em 

carbonos ativados a partir do uso de poros representativos. Através de simulação molecular, 

propusemos um valor para interação H2S-carbono em poros na forma de placas paralelas a partir 

de dados calorimétricos da adsorção em carbonos ativados. Validamos este valor proposto 

através da estimativa da adsorção de H2S nos carbonos RB4 e Desorex K43. Este é o primeiro 

estudo teórico desta natureza presente na literatura.  

Utilizamos a interação proposta para predizer a captura de H2S proveniente de 

correntes de biogás. Calculamos a adsorção multicomponente e avaliamos o impacto da 

presença de CH4 e de CO2 na adsorção de H2S em três tamanhos de poros de carbono ativado. 

Encontramos que a presença de CO2 favorece a adsorção de H2S no poro de 8,9 Å. Este 

incremento na adsorção foi evidenciado pela análise da distribuição de energia e pelo 

posicionamento das moléculas dentro do poro. O efeito cooperativo depende de uma entalpia 

de adsorção ótima que favoreça a presença de moléculas no poro (sem obstruí-lo) e com 

capacidade para atrair a moléculas de CO2. 

Uma vez que existem limitações nos experimentos multicomponentes com H2S, os 

modelos utilizados e o parâmetro da interação H2S-carbono proposto podem ser aplicados para 

investigar os diferentes regimes de retenção de H2S e a influência da distribuição do tamanho 

de poros nesta retenção. Acreditamos que esta técnica será útil na otimização de materiais 

carbonosos adequados para a captura de H2S.   
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4  CARACTERIZAÇÃO DA MICROESTRUTURA DE CARBONO REVELADA 

PELA DINÂMICA MOLECULAR REATIVA 

 

4.1 Introdução   

 

4.1.1 Relevância do tema 

 

O carbono ativado é um adsorvente bastante versátil devido à sua grande área 

superficial, à sua estrutura porosa polimodal e à sua elevada capacidade de adsorção 

(RODRÍGUEZ-REINOSO, 2008). Como consequência desta versatilidade, ele é utilizado em 

diversos processos industriais de separação e de catálise (DABROWSKI, 2001). Ele apresenta 

uma estrutura amorfa e desordenada. Infelizmente, os métodos experimentais, como raio-X e 

microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (HRTEM), fornecem apenas 

informações parciais sobre a estrutura dos carbonos porosos e não são capazes de caracterizá-

los completamente.  

Ao longo dos últimos anos, a estrutura dos carbonos ativados tem sido alvo de 

estudos e diversos modelos estruturais têm sido propostos (BANDOSZ et al., 2003; BOCK; 

GUBBINS; PIKUNIC, 2008; PALMER; GUBBINS, 2012). O modelo mais simples representa 

o carbono ativado como uma coleção de poros em forma de placas paralelas de grafeno e é 

largamente utilizado como padrão para caracterização dos carbonos ativados (RAVIKOVITCH 

et al., 2000; VAN MEGEN; SNOOK, 1985; WALTON; QUIRKE, 1986). Entretanto, este 

modelo ignora várias características presentes nos carbonos reais, como por exemplo, as 

heterogeneidades e a curvatura das placas de grafeno. Estas desconsiderações geram 

inconsistências entre as isotermas experimentais e as isotermas simuladas obtidas pelo modelo 

de placas paralelas perfeitas (OLIVIER, 1998). Diversos modelos heterogêneos têm sido 

propostos para reduzir estas inconsistências. Neimark et al. (2009) propuseram um parâmetro 

de rugosidade em uma dimensão (QSDFT ou Quenched Solid Density Functional Theory), 

Jagiello e Olivier (2013) propuseram variações periódicas da energia superficial em duas 

dimensões (2D-NLDFT ou Non-Local Density Functional Theory) e Kowalczyk et al. (2017) 

propuseram uma superfície enrugada com microporos associados (MDSP ou Morphologically 

Disordered Slit-Shaped Pore). Para criar efeitos de borda, Seaton et al. (1997) e Lucena et al. 

(2017) sugeriram que os átomos de carbono da folha de grafeno fossem aleatoriamente 

removidos enquanto Do e Do (2006) sugeriram que a remoção aleatória de átomos fosse 
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realizada dentro de um raio de defeito. No entanto, as heterogeneidades introduzidas nestes 

modelos são de natureza semi-empírica, obtidas a partir de um critério arbitrário e validadas de 

maneira indireta a partir de dados experimentais de adsorção.  

Recentemente, com o intuito de reduzir o empirismo dos modelos heterogêneos, o 

nosso grupo aplicou Dinâmica Molecular reativa (rMD) para predizer a microestrutura 

resultante do processo de ataque oxidativo utilizada na síntese do carbono ativado. Neste 

contexto, o foco deste capítulo é caracterizar as morfologias resultantes do ataque oxidativo e 

associá-las às microestruturas reais do carbono ativado através das propriedades da adsorção de 

gases. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

i. Validar as configurações das simulações de caracterização; 

ii. Calcular as propriedades de adsorção (isotermas e entalpias) nas superfícies com 

diferentes graus de ataque; 

iii. Relacionar as estruturas teóricas aos carbonos reais a partir das propriedades da 

adsorção de gases calculadas; 

iv. Comparar o desempenho das superfícies produzidas através da rMD com outros 

modelos heterogêneos existentes na literatura. 
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4.2 Modelos e detalhes computacionais   

 

4.2.1 Superfícies de carbono previstas pela rMD 

 

Utilizamos as superfícies heterogêneas geradas pelo nosso grupo de pesquisa 

através de simulações do ataque oxidativo na superfície de carbono através da Dinâmica 

Molecular reativa (rMD) utilizando o campo de força ReaxFF (CHENOWETH; VAN DUIN; 

GODDARD, 2008; GOVERAPET SRINIVASAN; VAN DUIN; GANESH, 2015). Baseado no 

modelo de placas paralelas, a superfície de carbono foi representada por três folhas de grafeno 

com dimensões 40 Å x 40 Å e separadas por uma distância de 3,35 Å (Figura 4.1).  

Durante o processo de ataque, os átomos de carbono da camada exposta foram 

gaseificados e imperfeições (cavidades e ondulações) nas placas foram geradas. A Figura 4.2 

mostra a visão superior e a lateral de duas superfícies com diferentes graus de ataque: 5% e 

25% dos átomos gaseificados da primeira camada, respectivamente. As outras duas camadas da 

unidade básica estrutural (BSU) permaneceram praticamente inalteradas após a dinâmica de 

ataque e foram removidas das imagens apenas para facilitar a visualização. 

 

Figura 4.1 − (a) BSU da superfície de carbono e (b) Placa de grafeno. As setas mostram a 

direção do ataque oxidativo. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

a b 
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Figura 4.2 − Superfícies de carbono atacada: (a) 5% e (b) 25% dos átomos gaseificados. 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os parâmetros do potencial de Lennard-Jones utilizados para os átomos de carbono 

que compõem as superfícies são apresentados na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 − Parâmetros de Lennard-Jones para o átomo de carbono. 

Átomo σ, Å ε/kB, K 

C 3,4 28 

             Fonte: Steele (1977).  

 

4.2.2 Modelos dos adsorbatos  

 

A molécula de N2 foi representada como um átomo-unitário (UA) e os parâmetros 

de campo de força foram retirados do trabalho de Ravikovitch et al. (2000). Os parâmetros de 

campo de força da interação N2-C foram retirados de um trabalho anterior do nosso grupo 

(LUCENA et al., 2010b). Neste trabalho, as isotermas de N2 a 77,4 K nos grafites Sterling e 

Carbopack F foram reproduzidas através de simulações moleculares. O modelo TraPPE do tipo 

all-atom (AA) com cargas também foi testado (POTOFF; SIEPMANN, 2001). Neste modelo a 

a b 
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distância N-N é de 1,1 Å e há um átomo “fantasma” localizado no centro de massa (COM) da 

molécula (N-COM = 0,55 Å).   

Os parâmetros fluido-fluido e sólido-fluido para o argônio foram retirados do 

trabalho de Do e Do (2006). Estes parâmetros foram utilizados para investigar a adsorção de 

argônio em superfícies de carbono através de simulações de Monte Carlo aplicadas ao ensemble 

grande canônico. Um esquema dos modelos moleculares utilizados é apresentado na Figura 4.3. 

Os parâmetros fluido-fluido são apresentados da Tabela 4.2. Os parâmetros de campo de força 

das interações sólido-fluido estão presentes na Tabela 4.3. 

 

Figura 4.3 − Modelos dos adsorbatos: (a) N2 (modelo AA), (b) N2 (modelo UA) e (c) Ar. 

Nitrogênio em azul, centro de massa (COM) da molécula de N2 em cinza e argônio em verde. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 4.2 − Parâmetros de campo de força das interações fluido-fluido para as moléculas de 

nitrogênio e argônio. 

Átomo/pseudoátomo σ, Å ε/kB, K q, e- 

N2_UAa 3,615 101,5 - 

Nb 3,31 36 -0,482 

COMb 0 0 0,964 

Arc 3,405 119,8 - 

          Fonte: aRavikovitch et al. (2000), bPotoff e Siepmann (2001) e cDo e Do (2006). 

 

 

 

 

 

a b c 



 

69 

 

Tabela 4.3 − Parâmetros de campo de força das interações sólido-fluido. 

Interação σ, Å ε/kB, K 

N2-Ca 3,494 56,4 

N-Ca 3,341 33,6 

Ar-Cb 3,403 57,9 

        Fonte: aLucena et al. (2013b) e bDo e Do (2006). 

 

4.2.3 Detalhes das simulações  

 

As isotermas de adsorção foram calculadas através de simulações utilizando o 

método de Monte Carlo aplicado ao ensemble grande canônico. Estes cálculos foram realizados 

no código RASPA 2.0 (DUBBELDAM et al., 2015). O potencial de Lennard-Jones truncado 

sem correção de cauda foi utilizado. Um raio de corte de 17 Å foi aplicado. Para computar as 

interações eletrostáticas utilizamos a soma de Ewald. Utilizamos 5 x 104 ciclos de Monte Carlo. 

Metade dos ciclos foram utilizados para equilibrar o sistema e metade para calcular as 

propriedades do sistema. Cada ciclo contém N passos de Monte Carlo, onde N é o número de 

moléculas presentes no sistema (com um N mínimo igual a 20). As simulações levaram em 

conta os seguintes movimentos das moléculas de adsorbatos: inserção, remoção, translação e 

rotação. O calor de adsorção foi estimado a partir das médias das flutuações do sistema.  

  



 

70 

 

4.3 Resultados e discussão 

 

4.3.1 Validação das configurações de simulação 

 

Antes de iniciar a caracterização das superfícies atacadas de carbono, algumas 

simulações exploratórias foram realizadas para assegurar que as configurações selecionadas são 

adequadas para a caracterização. Baseados na validação da interação N2-C realizada pelo nosso 

grupo (LUCENA et al., 2010b), as nossas configurações de simulação de referência são: modelo 

átomo-unitário, BSU com dimensões 40 Å x 40 Å e condições de contorno periódicas. Nesta 

seção será investigado se alguma destas variáveis influenciam no cálculo das propriedades de 

adsorção nas superfícies heterogêneas.   

O primeiro teste foi relacionado ao tipo de modelo do adsorbato utilizado. 

Calculamos as isotermas e as entalpias de adsorção de N2 a 77 K na superfície 25% atacada 

utilizando dois modelos de N2: um modelo do tipo átomo-unitário e outro do tipo átomo-átomo 

(Gráfico 4.1). Percebemos que as propriedades de adsorção calculadas utilizando ambos os 

modelos são muito semelhantes. Apesar de apresentarem diferentes geometrias e parâmetros de 

campo de força, os dois tipos de modelos interagem com superfície atacada praticamente da 

mesma forma.  

 

Gráfico 4.1 − Propriedades de adsorção de N2 a 77 K na superfície de carbono 25% atacada 

utilizando o modelo átomo-unitário (UA) e o modelo átomo-átomo (AA): (a) Isoterma e (b) 

Entalpia de adsorção. 

  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Outra variável analisada foi a dimensão da BSU utilizada. Simulamos as isotermas 

e as entalpias de adsorção de Ar a 77 K em superfícies 25% atacadas de dois tamanhos: uma 

superfície com área 40 x 40 Å2 e outra com 80 x 80 Å2 (Gráfico 4.2). Vemos que os resultados 

calculados para ambas dimensões são muito similares. É importante notar que uma vez que 

estas superfícies foram produzidas através de ataques oxidativos independentes, esta 

similaridade também nos indica que existe reprodutibilidade no procedimento de ataque 

oxidativo que foi aplicado.  

 

Gráfico 4.2 − Propriedades de adsorção de Ar a 77 K nas superfícies de carbono 25% atacadas 

de diferentes dimensões: (a) Isoterma e (b) Entalpia de adsorção. 

  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por último, avaliamos o impacto das condições de contorno aplicadas na simulação. 

Calculamos as propriedades de adsorção de N2 a 77 K na superfície 25% atacada em um sistema 

sujeito à condição de contorno periódica (PBC) e em um sistema finito (Gráfico 4.3). Notamos 

que existe uma boa concordância entre os resultados obtidos pelos dois modelos, especialmente 

no formato nas curvas. Uma vez que o sistema PBC é replicado e as moléculas do gás interagem 

com uma superfície infinita, é natural que os valores calculados para o sistema finito sejam um 

pouco inferiores (efeito de borda).  
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Gráfico 4.3 − Propriedades de adsorção de N2 a 77 K na superfície de carbono 25% atacada 

sujeita à diferentes condições de contorno: (a) Isoterma e (b) Entalpia de adsorção. 

  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Baseados nestas análises, ratificamos que as configurações de referência das nossas 

simulações (condições de contorno periódicas, modelo do tipo átomo-unitário e BSU com 

dimensão 40 Å x 40 Å) são apropriadas para a realização da caracterização que desejamos. 
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4.3.2 Isotermas de N2 a 77 K 

 

A adsorção de N2 a 77 K é uma medida padrão utilizada na caracterização de 

estruturas porosas (THOMMES et al., 2015). O Gráfico 4.4 apresenta as isotermas de adsorção 

de N2 a 77 K nas superfícies atacadas com 5%, 15% e 25% dos átomos de carbono gaseificados. 

É importante notar que impusemos um limite de 25% para o ataque porque, de acordo com a 

rMD, a superfície de grafeno é rapidamente extinta após 30%. Para comparação, as isotermas 

da superfície de carbono perfeita (homogênea) e das nossas superfícies heterogêneas geradas 

através da remoção aleatória de átomos da superfície (LUCENA et al., 2017) também são 

apresentadas.  

Diferentemente da remoção aletatória de átomos da superfície, as cavidades e as 

ondulações na superfície previstas pela rMD influenciaram positivamente na adsorção do N2 a 

77 K até cerca de 10 Pa. As entalpias de adsorção a baixa pressão calculadas em conjunto com 

as isotermas evidenciam este fato. Enquanto o valor calculado para a superfície homogênea é 

de apenas 10 kJ/mol, a entalpia nas superfícies atacadas chegam a atingir 15 kJ/mol (na rMD 

25%).  

 

Gráfico 4.4 − Isotermas de adsorção de N2 a 77 K nas superfícies de carbono. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.3.3 Correlação com os carbonos reais e com os modelos heterogêneos existentes 

 

Com a finalidade de correlacionar os defeitos encontrados nas superfícies de 

carbono previstos pela rMD com os carbonos reais, selecionamos alguns materiais carbonosos 

de referência para realizar uma comparação entre as propriedades de adsorção (isotermas e/ou 

entalpias). Quando possível, também confrontaremos o desempenho das superfícies previstas 

pela rMD com o de alguns dos modelos heterogêneos existentes na literatura.  

 

4.3.3.1 Série do Spheron 6 

 

O Spheron 6 é um negro de fumo de canal com baixa área superficial (114 m2/g) 

produzido a partir da combustão incompleta de gás natural (BISCOE; WARREN, 1942). Beebe 

e Young (1954) publicaram uma série de dados de adsorção de Ar a 77 K no Spheron 6 tratado 

a diferentes temperaturas. À medida que o Spheron 6 vai passando pelos tratamentos térmicos, 

a sua estrutura vai sofrendo organizações sucessivas até que a 2700 °C a sua estrutura se torna 

muito similar à do grafite. Do e Do (2006) mostraram que a remoção aleatória gradual no 

modelo convencional de superfície de grafeno é capaz de reproduzir as mudanças na entalpia 

de adsorção na série do Spheron 6. Por esta razão, este é um material ideal para a validação da 

superfície gerada pela rMD. Além disto, a reprodução dos dados calorimétricos é muito 

importante dada a grande precisão da técnica em medir a energia da superfície.  

Calculamos as entalpias de adsorção nas nossas superfícies com diferentes graus de 

ataque e comparamos aos dados experimentais reportados. O Gráfico 4.5 mostra como os 

valores calculados na superfície 25% atacada se assemelham ao Spheron 1000 (Spheron 6 

tratado por 2 horas a 1000 °C).  
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Gráfico 4.5 − Entalpias de adsorção experimentais e simuladas de Ar a 77 K no Spheron 

1000. 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A partir da similaridade observada, observamos alguns detalhes atômicos de como se dá 

a adsorção neste material (Figura 4.4). Identificamos quatro regimes de adsorção. Em 

1,5 μmol/m2 (8 Pa) o Ar adsorve diretamente nas cavidades da superficies (r1). Em 6 μmol/m2 

(80 Pa) as moléculas de Ar se espalham sobre os átomos de carbono e iniciam a formação da 

monocamada. Vemos que as primeiras moléculas de Ar presentes nas cavidades ajudam a 

regularizar a superfície, permitindo a formação completa da monocamanda. A entalpia de 

adsorção começa a cair quando a monocamada expande sobre as moléculas de Ar da cavidade 

(r2). Em 13 μmol/m2 (4000 Pa) a adsorção na segunda camada é iniciada (r3) e em 20 μmol/m2 

(10000 Pa) ocorre a formação das camadas seguintes, neste ponto o valor da entalpia de 

adsorção se aproxima da entalpia de liquefação do Ar (r4). 

 

 

 

r1 r2 

r3 r4 

E
n

ta
lp

ia
 d

e 
ad

so
rç

ão
, 
k

J/
m

o
l

0

5

10

15

20

Quantidade adsorvida, µmol/m2

0 5 10 15 20 25 30

Spheron 1000 (Exp.)
rMD 25%

E
n

ta
lp

ia
 d

e 
ad

so
rç

ão
, 
k

J/
m

o
l

0

5

10

15

20

Quantidade adsorvida, µmol/m2

0 5 10 15 20 25 30



 

76 

 

Figura 4.4 − Detalhes atômicos da adsorção de Ar a 77 K na superfície rMD 25%. 

  

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Além do Spheron 1000, reproduzimos a curva calorimétrica de mais dois carbonos 

da série do Spheron 6. O Gráfico 4.6 mostra como a curva da superfície 5% atacada se 

assemelha à do Spheron 2000 (Spheron 6 tratado por 2 horas a 2000 °C) e a da superfície 

homogênea reproduz o Spheron 2700 (Spheron 6 tratado por 2 horas a 2700 °C).  

 

Gráfico 4.6 − Entalpias de adsorção experimentais e simuladas de Ar a 77 K no (a) Spheron 

1000 e no (b) Spheron 2700. 

    

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.3.3.2 BP 280 

 

O BP 280 é outro negro de fumo com baixa área superficial produzido a partir de 

óleo combustível altamente aromático (KRUK; JARONIEC; BEREZNITSKI, 1996). Este 

carbono é utilizado como material não-grafitizado de referência (os modelos heterogêneos 

QSDFT e 2D-NLDFT foram ajustados para este carbono). Esta também é uma boa 

oportunidade para compararmos a performance das superfícies rMD com estes modelos.  

O Gráfico 4.7 apresenta a isoterma de N2 a 77 K experimental, as previstas pelos 

modelos QSDFT (NEIMARK et al., 2009) e 2D-NLDFT (JAGIELLO; OLIVIER, 2013) e a 

simulada na superfície rMD 25%. Em geral, a isoterma simulada com o rMD 25% apresentou 

uma concordância equivalente aos modelos QSDFT e 2D-NLDFT, exceto na região de baixa 

pressão (10-1 até 102 Pa) onde o nosso modelo se assemelha mais à isoterma experimental. Além 

disto, é importante destacar que os modelos QSDFT e 2D-NLDFT tiveram seus parâmetros 

ajustados para este carbono. Por outro lado, nenhum tipo de ajuste foi realizado no nosso 

modelo.  

 

Gráfico 4.7 − Isoterma de adsorção de N2 a 77 K no carbono BP 280. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.3.3.3 LMA10 

 

Recentemente, Silvestre-Albero et al. (2014) sintetizaram um novo carbono, o 

LMA10, a partir de sementes de azeitona através do tratamento térmico e do processo de 

ativação com CO2, para ser utilizado como um material não-poroso de referência similar ao BP 

280. Diante disto, este é outro material interessante para ser analisado.  

O Gráfico 4.8 mostra a isoterma experimental de N2 a 77 K no carbono LMA10, a 

prevista pelo modelo QSDFT e a simulada na nossa superfície rMD 25%. Novamente, 

observamos uma excelente concordância entre a isoterma experimental e a simulada na 

superfície rMD 25%. Assim como ocorreu com o BP 280, a nossa superfície rMD 25% 

apresentou um desempenho superior ao do modelo QSDFT na região de baixa pressão.   

 

Gráfico 4.8 − Isoterma de adsorção de N2 a 77 K no carbono LMA10. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.3.3.4 Sterling 1500 

 

Cimino et al. (2017) sugeriram que devido à carência de dados calorimétricos para 

o LMA 10, os dados do carbono Sterling 1500 podem ser utilizados para comparação pois 
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Sterling 1500 também é um negro de fumo de baixa área superficial produzido a partir de gás 

natural. A calorimetria do Sterling 1500 foi investigada através do modelo QSDFT e do modelo 

MDSP (CIMINO et al., 2017).  

O Gráfico 4.9 apresenta a curva calorimetrica experimental de N2 a 77 K no carbono 

Sterling 1500, as previstas pelos modelos QSDFT e MDSP e a simulada pela nossa superfície 

rMD 25%. Notamos que o modelo MDSP falha ao representar a entalpia de adsorção a baixa 

cobertura. Ele prevê um valor 17 kJ/mol enquanto o valor experimental é de 12,5 kJ/mol. 

Enquanto isso, o modelo QSDFT não é capaz de reproduzir a formação da monocamada (de 0 

até 10 μmol/m2) apesar de representar bem a região de transição até a formação de 

multicamadas. Por outro lado, a calorimetria calculada na superfície 25% atacada reproduz com 

fidelidade a do Sterling 1500.  

 

Gráfico 4.9 − Curva calorimétrica da adsorção de N2 a 77 K no carbono Sterling 1500. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.3.3.5 Considerações finais 

 

Vimos que a superfície rMD 25% reproduziu as propriedades de adsorção de quatro 

carbonos ativados (Tabela 4.4). Esta é a primeira vez que o mesmo modelo reproduz, 

simultaneamente, as calorimetrias do Spheron 1000 e do Sterling 1500 e a isoterma do BP 280. 

Há uma correlação entre estes materiais, os três são negros de fumo com baixas áreas 

superficiais e com graus de grafitização similares. Entretanto, eles foram produzidos a partir de 

diferentes materiais precursores (Spheron 1000 e Sterling 1500: gás natural e BP280: óleo 

combustível). Ainda que estes precursores não sejam tão diferentes, uma vez que todos são 

hidrocarbonetos, isto torna o resultado obtido com o LMA10 bem especial. O LMA10 foi 

produzido a partir de sementes de azeitona. Apesar de stes materiais terem sido obtidos através 

de diferentes precursores e processos, eles podem ser representados pela mesma coleção de 

defeitos da supefície 25% atacada. Isto é uma evidência de que as heterogeneidades existentes 

nas estruturas analisadas estão presentes nos carbonos produzidos através dos processos 

governados pela cinética do ataque oxidativo. 

O fato de que as isotermas do modelo rMD 25% atacado representam melhor a faixa 

de baixa pressão do que os modelos QSDFT e 2D-NLDFT (no BP 280 e no LMA10), implica 

que a morfologia prevista pela rMD agrega mais informações sobre a real estrutura do carbono 

ativado que os modelos teóricos baseados em DFT. 
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Tabela 4.4 − Carbonos que se assemelham à superfície rMD 25%. 

Carbono Área, m2/g 
Material 

precursor 
Processo Propriedade Referência 

Spheron 

1000 
91 Gás Natural Canal 

Calorimetria 

(Ar a 77 K) 

(BISCOE; 

WARREN, 

1942) 

BP 280 41 

Óleo 

combustível 

altamente 

aromático 

Fornalha à 

óleo 

Isoterma de 

adsorção (N2 

a 77 K) 

(KRUK; 

JARONIEC; 

BEREZNITSKI, 

1996) 

LMA10 - 
Sementes de 

azeitona 

Ativação 

com CO2 e 

tratamento 

térmico 

Isoterma de 

adsorção (N2 

a 77 K) 

(SILVESTRE-

ALBERO et al., 

2014) 

Sterling 

1500 
11,1 a 15,3 Gás natural 

Fornalha à 

gás 

Calorimetria 

(N2 a 77 K) 

(GRILLET; 

ROUQUEROL; 

ROUQUEROL, 

1979) 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.4 Conclusão   

 

Aplicamos GCMC para caracterizar uma série de superfícies de carbono resultante 

do ataque oxidativo previsto pela rMD através do cálculo das propriedades da adsorção de N2 

e Ar a temperaturas criogênicas.  

Validamos as configurações das simulações de caracterização através de testes com 

estruturas heterogêneas de diferentes dimensões, com diferentes modelos moleculares e sujeitas 

a diferentes condições de contorno. Observamos que as heterogeneidades previstas pela rMD 

interferiram positivamente nas propriedades de adsorção a baixa pressão. A superfície rMD 

25% atacada reproduziu as propriedades de adsorção em quatro carbonos (Spheron 1000, BP 

280, LMA10 e Sterling 1500), oriundos de diferentes precursores e produzidos através de 

diferentes processos. O modelo gerado pela rMD apresentou uma performance superior aos 

modelos heterogêneos baseados em DFT (QSDFT e 2D-NLDFT) na predição da adsorção a 

baixas pressões.  

Todos estes resultados são muito relevantes e permitirão a construção uma coleção 

de poros heterogenêos mais precisa que as disponíveis atualmente. Esta nova coleção 

proporcionará avanços nas pesquisas relacionadas à adsorção em carbonos ativados, desde a 

caracterização até as aplicações, como armazenamento de energia e captura de CO2.  
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5  IMPACTO DO H2O E DO CO2 NO ARMAZENAMENTO DE METANO EM 

ESTRUTURAS METAL-ORGÂNICAS 

 

5.1 Introdução  

 

5.1.1 Relevância do tema 

 

A instabilidade no mercado do petróleo e as exigências ambientais colocam o gás 

natural como combustível alternativo ideal devido à sua abundância e ao seu baixo impacto 

ambiental. O gás natural é convencionalmente armazenado em tanques de alta pressão (180-

250 bar) (gás natural comprimido ou GNC). Alternativamente, ele também pode ser 

armazenado na forma liquefeita desde que seja resfriado até uma temperatura inferior a 110 K 

(gás natural liquefeito ou GNL). Entretanto, como consequência das condições críticas de 

operação destas duas tecnologias, elas são muito dispendiosas e envolvem grandes riscos 

operacionais (KUMAR et al., 2017). Por outro lado, o gás natural pode ser armazenado na 

forma adsorvida de maneira bem mais conveniente (gás natural adsorvido ou GNA). Nesta 

tecnologia, os materiais porosos são utilizados para armazenar uma elevada densidade de gás 

natural sob condições de operação mais amenas, temperatura ambiente e pressões moderadas 

(35-65 bar). Este armazenamento é realizado através de ciclos de carga e descarga de gás. 

Conforme o estudo de viabilidade mais recente desenvolvido pelo Departamento de Energia do 

Estados Unidos, o GNA deve ser armazenado a 65 bar e descarregado a 5,8 bar (ARPA-E, 

2012).  

Desde a década de 90 tem ocorrido uma busca intensa por materiais nanoporosos 

visando o armazenamento de gás natural na forma adsorvida. O carbono ativado deteve por 

algum tempo a capacidade recorde de 160 V/V. Com o surgimento das estruturas metal-

orgânicas (MOFs) esta capacidade foi superada. A MOF JUC-101, por exemplo, é capaz de 

adsorver 258 V/V de metano a 65 bar. As MOFs são materiais cristalinos porosos compostos 

pela conexão de ligantes orgânicos com agrupamentos metálicos. O grande número de ligantes 

orgânicos existentes combinado com a grande variedade de agrupamentos metálicos levam a 

uma gigantesca gama de estruturas possíveis com as mais diversas características estruturais 

(áreas superficiais e estruturas porosas). 

A simulação molecular, em conjunto os experimentos, tem sido utilizada como 

ferramenta para selecionar estruturas metal-orgânicas ótimas para o armazenamento de gás 
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natural. Uma vez que o principal componente do gás natural é o metano, a grande maioria dos 

estudos é realizada com o metano puro (MASON; VEENSTRA; LONG, 2014; WILMER et 

al., 2012). No entanto, sabemos que o gás natural é uma mistura de gases (Tabela 5.1), com um 

equilíbrio de adsorção diferente do metano puro. Estudos têm mostrado que os componentes 

mais pesados do gás natural, como C3 e C4, impactam negativamente na performance dos 

adsorventes, tanto em carbonos ativados (LUCENA et al., 2013; MOTA, 1999; PUPIER; 

GOETZ; FISCAL, 2005; RIDHA et al., 2007; RIOS et al., 2011; WALTON; LEVAN, 2006) 

quanto em MOFs (MILEO et al., 2014; ZHANG et al., 2015a). Isto acontece porque estes 

componentes interagem mais fortemente com o adsorvente do que o metano e tendem a 

acumular dentro dos poros ao longo dos ciclos de carga e descarga.  

Comparadas aos carbonos ativados, as estruturas metal-orgânicas apresentam uma 

maior complexidade de sítios de adsorção. Algumas MOFs podem ser altamente seletivas em 

relação aos componentes polares do gás natural (CHEN et al., 2015; NAZARIAN; CAMP; 

SHOLL, 2016). Assim como os alcanos pesados, estes componentes também podem reduzir a 

capacidade de armazenamento de metano das MOFs. No entanto, até onde sabemos, a presença 

de espécies polares como CO2 e H2O ainda não foi considerada nos estudos de desativação, 

provavelmente devido à baixa concentração destes componentes e pelo fato de que a maioria 

dos estudos está relacionada ao carbono ativado que possui caráter hidrofóbico. Neste capítulo, 

avaliaremos o impacto do CO2 e da água na redução da capacidade de armazenamento de 

metano em uma série de estruturas metal-orgânicas.  
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Tabela 5.1 − Especificação do gás natural.  

Componente Mínimo, % mol Máximo, % mol 

C1 75 - 

C2 - 10 

C3 - 5 

C4 - 2 

C5+ - 0,5 

N2 e outros inertes - 3 

CO2 - 2-3 

 Traços 

O2 1% 

H2S 4-5 ppm 

H2O 75-140 ppm 

                              Fonte: Parrish e Kidnay (2006). 

 

5.1.2 Objetivos específicos 

  

i. Calcular o impacto da presença do CO2 e do H2O na quantidade de gás natural adsorvido 

a 5,8 bar;  

ii. Estimar o volume de metano entregue a 65 bar, considerando a presença do CO2 e do 

H2O no gás natural. 

iii. Detalhar a adsorção do gás natural úmido nas MOFs com sítios metálicos abertos: Cu-

BTC e MgMOF-74; 

iv. Verificar o efeito da concentração de água no gás natural adsorvido na Cu-BTC e na 

MgMOF-74. 
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5.2 Modelos e detalhes computacionais   

 

5.2.1 Modelo das estruturas metal-orgânicas 

 

Selecionamos uma série de oito MOFs com as mais diversas características 

(topologias, ligantes orgânicos, agrupamentos metálicos e a presença de sítios metálicos 

abertos) para realizar este estudo: Cu-BTC, IRMOF-1, IRMOF-3, MgMOF-74, MIL-47, MOF-

177, UMCM-1 e ZIF-8. Estas estruturas foram construídas a partir de dados cristalográficos ou 

disponibilizadas pela literatura (BARTHELET et al., 2002; CHAE et al., 2004; CHUI et al., 

1999; EDDAOUDI et al., 2002; KOH; WONG-FOY; MATZGER, 2008; LI et al., 1999; PARK 

et al., 2006; WILMER; KIM; SNURR, 2012). As Figuras 5.1 a 5.8 apresentam as células 

unitárias de cada uma destas MOFs. É importante notar que duas dessas MOFs apresentam 

sítios metálicos abertos: Cu-BTC e MgMOF-74. Os parâmetros de interação dos átomos 

presentes nas MOFs foram retirados do campo de força UFF (RAPPÉ et al., 1992) e podem ser 

vistos na Tabela 5.10. Utilizamos as cargas atômicas derivadas de cálculos quânticos propostas 

por Yazaydin et al. (2009a). Estas cargas foram utilizadas para predizer a adsorção de CO2 a 

baixa pressão e apresentaram resultados satisfatórios. As cargas atômicas de cada MOF são 

apresentadas nas Tabelas 5.2 a 5.9. As estruturas foram consideradas rígidas durante as 

simulações, ou seja, as posições cristalográficas dos átomos foram mantidas fixas.  
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Figura 5.1 − (a) Célula unitária da Cu-BTC e (b) Identificação dos átomos e das cargas 

atômicas. 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.2 − Cargas atômicas da Cu-BTC. 

Número do átomo 

(Elemento) 
1 (Cu) 2 (O) 3 (C) 4 (C) 5 (C) 6 (H) 

Carga 1,13 -0,645 0,741 -0,07 0,091 0,145 

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

a b 
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Figura 5.2 − (a) Célula unitária da IRMOF-1 e (b) Identificação dos átomos e das cargas 

atômicas. 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.3 − Cargas atômicas da IRMOF-1. 

Número do 

átomo 

(Elemento) 

1 (Zn) 2 (O) 3 (O) 4 (C) 5 (C) 6 (C) 7(H) 

Carga 1,333 -1,564 -0,641 0,558 0,106 -0,167 0,162 

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

 

 

 

 

b a 
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Figura 5.3 − (a) Célula unitária da IRMOF-3 e (b) Identificação dos átomos e das cargas 

atômicas. 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.4 − Cargas atômicas da IRMOF-3. 

Número do átomo 

(Elemento) 
1 (Zn) 2 (O) 3 (O) 4 (O) 5 (C) 6 (C) 

Carga 1,387 -1,624 -0,679 -0,721 0,629 0,193 

Número do átomo 

(Elemento) 
7 (C) 8(C) 9(C) 10(C) 11(C) 12(C) 

Carga -0,438 0,554 -0,297 -0,114 -0,163 0,679 

Número do átomo 

(Elemento) 
13 (N) 14(H) 15(H) 16(H) 17(H)  

Carga -0,962 0,159 0,201 0,401 0,449  

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

 

a b 
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Figura 5.4 − (a) Célula unitária da MgMOF-74 e (b) Identificação dos átomos e das cargas 

atômicas. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Tabela 5.5 − Cargas atômicas da MgMOF-74. 

Número do átomo 

(Elemento) 
1 (Mg) 2 (O) 3 (O) 4 (O) 5 (C) 6 (C) 

Carga 1,458 -0,909 -0,714 -0,784 0,8 -0,26 

Número do átomo 

(Elemento) 
7 (C) 8(C) 9(H)    

Carga 0,492 -0,280 0,197    

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

 

a b 
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Figura 5.5 − (a) Célula unitária da MIL-47 e (b) Identificação dos átomos e das cargas 

atômicas. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.6 − Cargas atômicas da MIL-47. 

Número do 

átomo 

(Elemento) 

1 (V) 2 (O) 3 (O) 4 (C) 5 (C) 6 (C) 7(H) 

Carga 1,77 -0,662 -0,611 0,644 0,32 -0,153 0,149 

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

 

a b 
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Figura 5.6 − (a) Célula unitária da MOF-177 e (b) Identificação dos átomos e das cargas 

atômicas. 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.7 − Cargas atômicas da MOF-177. 

Número do 

átomo 

(Elemento) 

1 (Zn) 2 (O) 3 (O) 4 (C) 5 (C) 6 (C) 7(C) 

Carga 1,454 -1,670 -0,746 0,644 0,21 -0,214 -0,172 

Número do 

átomo 

(Elemento) 

8(C) 9(C) 10(C) 11(H) 12(H) 13(H)  

Carga 0,144 0,123 -0,24 0,173 0,119 0,108  

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

a b 
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Figura 5.7 − (a) Célula unitária da UMCM-1 e (b) Identificação dos átomos e das cargas 

atômicas. 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.8 − Cargas atômicas da UMCM-1. 

Número do átomo 

(Elemento) 
1 (Zn) 2 (O) 3 (O) 4 (O) 5 (C) 6 (C) 

Carga 1,394 -1,626 -0,699 -0,673 0,661 0,064 

Número do átomo 

(Elemento) 
7 (C) 8 (C) 9 (C) 10(C) 11(C) 12(C) 

Carga -0,165 0,607 0,148 -0,202 -0,130 0,062 

Número do átomo 

(Elemento) 
13(C) 14(C) 15(C) 16(H) 17(H) 18(H) 

Carga 0,082 -0,24 0,15 0,131 0,101 0,155 

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

a b 
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Figura 5.8 − (a) Célula unitária da ZIF-8 e (b) Identificação dos átomos e das cargas atômicas. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5.9 − Carga atômicas da ZIF-8. 

Número do 

átomo 

(Elemento) 

1 (Zn) 2 (N) 3 (C) 4 (C) 5 (C) 6 (H) 7(H) 

Carga 0,808 -0,407 0,461 -0,134 -0,455 0,153 0,122 

Fonte: Yazaydin et al. (2009a). 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
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Tabela 5.10 − Parâmetros do potencial de Lennard-Jones para os átomos presentes nas MOFs.  

Átomo σ, Å ε/kB, K 

C 3,43 52,83 

O 3,12 30,19 

H 2,57 22,14 

N 3,26 34,72 

Cu 3,11 2,52 

Mg 2,69 55,85 

Zn 2,46 62.39 

V 2,80 8,05 

                                                       Fonte: Rappé et al. (1992). 

 

5.2.2 Modelo dos adsorbatos 

 

A molécula de metano foi modelada como um sítio único de adsorção utilizando o 

campo de força TraPPE (MARTIN; SIEPMANN, 1998). Os parâmetros do potencial de 

Lennard-Jones para este modelo são: σ = 3,73 Å e ε/kB = 148 K.  

As cargas atômicas e os parâmetros do potencial de Lennard-Jones do CO2 também 

foram retirados do campo de força TraPPE (POTOFF; SIEPMANN, 2001). Neste modelo, a 

molécula de CO2 é modelada como uma estrutura rígida, com o comprimento da ligação C-O 

de 1,16 Å e com o ângulo da ligação O-C-O de 180o. Os parâmetros do potencial de Lennard-

Jones e as cargas atômicas do CO2 podem ser vistos na Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11 − Parâmetros do potencial de Lennard-Jones e cargas atômicas do CO2. 

Átomo σ, Å ε/kB, K q, e- 

C 2,80 27,0 0,7 

O 3,05 79,0 -0,35 

                                       Fonte: Potoff e Siemann (2001). 

 

Utilizamos o modelo TIP5P-Ew para representar a molécula de água (RICK, 2004). 

Ele possui cinco sítios de interação, sendo um átomo de oxigênio, dois de hidrogênio e duas 

cargas negativas deslocadas, e é o modelo de água mais indicado para o uso da soma de Ewald. 

Neste modelo, os átomos de hidrogênio estão localizados a uma distância de 0,957 Å do átomo 

de oxigênio e formam um ângulo de 104,52 graus. As cargas deslocadas estão localizadas estão 

posicionadas a uma distância de 0,7 Å do átomo de oxigênio e formam um ângulo de 

109,47 graus. Uma representação deste modelo é apresentada na Figura 5.9 e os parâmetros do 

potencial de Lennard-Jones e as cargas atômicas da molécula de água podem ser encontradas 

na Tabela 5.12.  

 

Tabela 5.12 − Parâmetros do potencial de Lennard-Jones e cargas atômicas do H2O. 

Átomo σ, Å ε/kB, K q, e- 

O 3,1 89,57 - 

H - - 0,241 

“Fantasma” - - -0,241 

                                         Fonte: Rick (2004). 
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Figura 5.9 − Representação do modelo Tip5p-Ew da molécula de água. Oxigênio em 

vermelho, hidrogênio em branco e átomos “fantasmas” em azul. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.2.3 Interações com os sítios metálicos abertos 

 

Sabemos que os campos de força genéricos falham na reprodução da interação do 

metano com os sítios metálicos abertos de cobre (LUCENA et al., 2011; WU et al., 2010). 

Utilizamos o potencial de interação proposto por Koh et al. (2015) para corrigir essa interação 

na Cu-BTC. Esse potencial foi calculado usando a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) e 

foi apresentado conforme a equação de Morse. Os parâmetros deste potencial estão presentes 

na Tabela 5.13. No caso da MgMOF-74, que apresenta sítios metálicos abertos de Mg, o campo 

de força genérico UFF apresentou resultados satisfatórios na reprodução da isoterma de 

adsorção de metano (HYEON; KIM; KIM, 2017).  

Os campos de força convencionais também subestimam a adsorção de água na 

MOFs com sítios metálicos abertos. Peng et al. (2015) realizaram uma correção na distância de 

repulsão entre o sítio metálico e a molécula de água (TIP5-Ew) através de uma otimização do 

parâmetro σ da interação H2O-metal para reprodução das energias de interação previstas por 

DFT na Cu-BTC e na MgMOF-74 (Tabela 5.13). As isotermas simuladas com essa correção 

reproduziram de forma bastante satisfatória as isotermas experimentais na região de baixa 

pressão. Utilizamos essa correção na avaliação da influência da água no gás natural adsorvido 

na Cu-BTC e na MgMOF-74.  
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Tabela 5.13 − Parâmetros para as interações com os sítios metálicos abertos da Cu-BTC e da 

MgMOF-74. 

Interação Potencial σij, Å εij/kB, K α, Å-1 

Cu-CH4
a Morse 2,806 598,844 1,72 

Cu-O_H2Ob Lennard-Jones 2,857 15,023 - 

Mg-O_H2Ob Lennard-Jones 2,662 70,757 - 

        Fonte: aKoh et al. (2015) e bPeng et al. (2015). 

 

5.2.4 Detalhes das simulações 

 

As quantidades adsorvidas foram calculadas por meio de simulações utilizando o 

método de Monte Carlo aplicado ao ensemble grande canônico (GCMC). Estes cálculos foram 

realizados no código RASPA 2.0 (DUBBELDAM et al., 2015).  O potencial de Lennard-Jones 

12-6 (potencial de Morse para a interação Cu-CH4) truncado sem correção de cauda foi 

utilizado. Um raio de corte de 12,8 Å foi aplicado. Para atender às condições de contorno 

periódicas, as células unitárias das MOFs foram replicadas até pelo menos 25,6 Å em cada eixo. 

Para computar as interações eletrostáticas utilizamos a soma de Ewald. Utilizamos 4 x 104 

ciclos de Monte Carlo para simular a adsorção de metano puro. Metade dos ciclos foram 

utilizados para equilibrar o sistema e metade para calcular as propriedades do sistema. Cada 

ciclo contém N passos de Monte Carlo, onde N é o número de moléculas presentes no sistema 

(com um N mínimo igual a 20). Dessa maneira, podemos afirmar que pelo menos 8 x 105 passos 

de Monte Carlo foram realizados para cada pressão do sistema. Nas simulações da mistura 

CH4/CO2, o número de ciclos foi triplicado, visando uma melhor amostragem do sistema. No 

caso da mistura CH4/H2O, utilizamos 2 x 106 ciclos de Monte Carlo, uma vez que as simulações 

de GCMC de água em materiais porosos são comprovadamente difíceis de equilibrar e exigem 

milhões de passos (GHOSH; KIM; SNURR, 2014). As simulações levaram em conta os 

seguintes movimentos das moléculas de adsorbatos: inserção, remoção, translação e rotação. 

Nas simulações das misturas, um movimento adicional também foi utilizado: a troca de 

identidade. Neste movimento, uma molécula do tipo A é substituída por uma molécula do tipo 

B.   
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5.2.5 Cálculos teóricos de desativação 

 

Com o intuito de analisar o impacto do CO2 e do H2O na desativação das estruturas 

metal-orgânicas, tomamos como referência o estudo de viabilidade realizado pelo 

Departamento de Energia dos Estados Unidos (ARPA-E, 2012). De acordo com a ARPA-E, o 

gás natural adsorvido deve ser armazenado a 65 bar e descarregado a 5,8 bar para ser comparado 

ao gás natural comprimido. Nestas condições de operação, a capacidade de armazenamento de 

um adsorvente pode ser expressada em termos de volume de gás natural entregue por volume 

de adsorvente, medidos nas condições padrão de temperatura e pressão, T = 273 K e P = 1 bar 

(PUPIER; GOETZ; FISCAL, 2005). Este volume entregue é a diferença entre o volume de gás 

adsorvido a 65 bar e o volume adsorvido a 5,8 bar. Entretanto, o volume entregue vai 

diminuindo ao longo dos sucessivos ciclos de adsorção/dessorção (LUCENA et al., 2013; RIOS 

et al., 2011; ZHANG et al., 2015a) e esta redução está relacionada ao volume de gás que 

permanece adsorvido na pressão de descarga (5,8 bar) (Gráfico 5.1).  

O impacto das espécies polares na desativação do adsorvente será avaliado a partir 

do cálculo da quantidade absoluta de metano adsorvido a 65 bar e a 5,8 bar, que permite calcular 

o volume de metano entregue considerando o metano puro e o metano na presença de CO2 ou 

H2O.   

 

Gráfico 5.1 − Correlação entre a quantidade adsorvida a 5,8 bar e o volume entregue de 

metano de 120 MOFs. Onde cada número no eixo x representa uma MOF. 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2015).  
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5.3 Resultados e discussão   

 

5.3.1 Impacto do CO2 e do H2O na adsorção 

 

A especificação do gás natural diz que a concentração do CO2 deve chegar no 

máximo a 2-3% e que a concentração de vapor d’água varia entre 75 ppm e 140 ppm 

(PARRISH; KIDNAY, 2006). Comparamos o desempenho das oito MOFs selecionadas 

considerando três composições diferentes de gás natural: uma composição com 100% de CH4, 

uma composição com 97% de CH4 e 3% de CO2 e uma composição com 99,986% de CH4 e 

140 ppm de água (chamaremos de gás natural úmido).  

Inicialmente, comparamos as quantidades adsorvidas a 5,8 bar utilizando as três 

composições teóricas (Gráfico 5.2 e Tabela 5.14). Notamos que a presença de 3% de CO2 no 

gás natural, praticamente não influenciou a quantidade adsorvida total na IRMOF-1, na 

IRMOF-3, na MOF-177, na UMCM-1 e na ZIF-8. Na MIL-47 e Cu-BTC podemos notar algum 

acréscimo na quantidade adsorvida, mas ainda pouco significativo. Na estrutura MgMOF-74 

observamos um impacto considerável. Esta estrutura apresentou uma adsorção de 100 V/V 

quando consideramos o metano puro e com apenas 3% de CO2 na mistura, a quantidade total 

adsorvida subiu para 119 V/V. Se observarmos a composição deste volume de 119 V/V, 

perceberemos que ele obtido pela redução do volume de metano de 100 V/V para 90 V/V mais 

um acréscimo de 29 V/V de CO2. No balanço final, o impacto de 3% de CO2 na mistura causou 

uma redução de 10 V/V na quantidade adsorvida de metano e o CO2 ainda ocupou 29 V/V do 

volume do adsorvente de maneira parasítica (Tabela 5.14).  

No caso do gás úmido, observamos um grande aumento na quantidade adsorvida 

total a 5,8 bar nas estruturas que possuem sítios metálicos abertos, similar à adsorção de CO2 

na MgMOF-74. Este aumento foi de 94% na Cu-BTC e de 75% na MgMOF-74 e ambas 

estruturas adsorveram um elevado volume de água (88 V/V e 94 V/V, respectivamente). As 

outras MOFs, que não possuem sítios metálicos abertos, não foram influenciadas pela presença 

da água. O volume extra adsorvido a 5,8 bar é uma indesejada adsorção parasítica que irá 

prejudicar a eficiência dos subsequentes ciclos de carga/descarga nestas estruturas. 
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Gráfico 5.2 − Acúmulo de gás natural a 5,8 bar: Metano puro, metano com 3% de CO2 e 

metano com 140 ppm de H2O. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Tabela 5.14 − Quantidades adsorvidas a 5,8 bar em V/V para as três composições teóricas de 

gás natural. 

Estrutura 

CH4 

puro, 

V/V 

CH4/CO2 (3%) CH4/H2O (140 ppm) 

CH4, 

V/V 

CO2, 

V/V 
Total, V/V 

CH4, 

V/V 

H2O, 

V/V 

Total, 

V/V 

Cu-BTC 92 88 9 97 90 88 178 

IRMOF-1 34 33 2 35 34 0 34 

IRMOF-3 38 37 3 40 38 0 38 

MgMOF-74 100 90 29 119 80 94 174 

MIL-47 109 103 14 116 108 0 108 

MOF-177 31 31 2 33 31 2 33 

UMCM-1 28 27 2 29 28 0 28 

Cu-BTC 77 74 6 80 77 0 77 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Estimamos as quantidades adsorvidas a 65 bar (Tabela 5.15), calculamos o volume 

entregue de metano e comparamos os resultados obtidos para as três composições (Gráfico 5.3). 

As MOFs que não apresentam sítios metálicos abertos mais uma vez não tiveram seus 

desempenhos influenciados pela presença da adsorção da água e observamos um impacto de 

7%, em média, quando utilizamos gás natural com 3% de CO2. Novamente, podemos destacar 

o impacto observado na MgMOF-74. Esta MOF deveria entregar 136 V/V de metano segundo 

os cálculos com o metano puro e passou a entregar apenas 94 V/V quando utilizamos a 

composição com CO2 e 96 V/V quando usamos a composição com água. Isto corresponde a 

uma perda de cerca de 30% da sua capacidade de trabalho. A Cu-BTC apresentou uma perda 

de apenas 9% quando utilizamos a composição com CO2 e apresentou uma perda de 37% 

quando utilizamos o gás natural úmido. Estas quedas na quantidade entregue estão relacionadas 

à diminuição no volume adsorvido de metano a 65 bar quando consideramos a água ou o CO2 

na composição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

Tabela 5.15 − Quantidades adsorvidas a 65 bar em V/V para as três composições teóricas de 

gás natural. 

Estruturas 

CH4 

puro, 

V/V 

CH4/CO2 (3%) CH4/H2O (140 ppm) 

CH4, 

V/V 

CO2, 

V/V 
Total, V/V 

CH4, 

V/V 

H2O, 

V/V 

Total, 

V/V 

Cu-BTC 268 248 24 271 201 137 339 

IRMOF-1 219 210 16 225 218 0 218 

IRMOF-3 214 203 19 222 214 0 214 

MgMOF-74 236 184 67 251 176 148 324 

MIL-47 225 200 29 229 225 0 225 

MOF-177 223 213 17 230 222 4 226 

UMCM-1 201 192 14 207 200 0 201 

Cu-BTC 177 165 15 181 177 0 177 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Gráfico 5.3 − Volume de metano entregue para as três composições teóricas de gás natural. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.3.2 Posicionamento dos componentes do gás natural úmido na Cu-BTC e na MgMOF-74 

 

Como vimos na seção anterior, a quantidade de metano entregue pelas MOFs com 

sítios metálicos abertos foi bastante impactada pela presença da água no gás natural. Nesta 

seção, analisaremos de forma mais detalhada a adsorção do gás natural úmido a 65 bar na Cu-

BTC e na MgMOF-74.  

Com o intuito de obter informações sobre o posicionamento das moléculas nas 

estruturas, analisamos a distribuição radial da distância entre moléculas e os sítios metálicos. 

Na adsorção do metano puro, as moléculas de metano tendem a ficar localizadas a uma distância 

de cerca de 3 Å dos sítios de Cu na Cu-BTC e a cerca de 3,5 Å dos sítios de Mg da MgMOF-

74 (Gráfico 5.4). Quando analisamos a distribuição radial no gás úmido, notamos que a 

ocorrência desse posicionamento praticamente zera na Cu-BTC e cai significativamente na 

MgMOF-74. A distribuição radial da distancia entre o oxigênio da molécula de água e os sítios 

metálicos indica que a molécula de água tende a se posicionar a 2,1 Å dos sítios metálicos 

abertos da Cu-BTC e a 2,3 Å dos sítios metálicos abertos da MgMOF-74 (Gráfico 5.5). Este 

posicionamento das moléculas impede que as moléculas de metano se aproximem e adsorvam 

nos sítios metálicos abertos. Claramente, há uma relação entre a adsorção de água nos sítios 

metálicos e a queda na quantidade adsorvida de metano a 65 bar.  

 

Gráfico 5.4 − Distribuição radial da distância entre o metano e os sítios metálicos da (a) Cu-

BTC e da (b) MgMOF-74: considerando o metano puro e o gás natural úmido (140 ppm). 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Gráfico 5.5 − Distribuição radial da distância entre o oxigênio presente na molécula de água e 

os sítios metálicos da (a) Cu-BTC e da (b) MgMOF-74: considerando o gás natural úmido 

(140 ppm). 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A Figura 5.10 e a Figura 5.11 apresentam o posicionamento das moléculas de 

metano ao final da adsorção do metano puro a 65 bar e o posicionamento das moléculas de 

metano e de água ao final da adsorção do gás natural úmido na Cu-BTC e na MgMOF-74, 

respectivamente. Conforme os dados obtidos a partir da distribuição radial, observamos que 

para o metano puro as moléculas ocupam posições ao redor dos sítios metálicos abertos. Porém, 

quando utilizamos o gás natural úmido, é a água que interage mais fortemente com estes sítios 

e desloca o posicionamento das moléculas de metano. A quantidade de sítios de adsorção 

disponíveis para o metano diminui e o volume de metano adsorvido cai.  
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Figura 5.10 − Imagem típica da adsorção a 65 bar na Cu-BTC: (a) Metano puro e (b) gás 

natural úmido. Metano em azul, carbono em cinza, oxigênio em vermelho, hidrogênio em 

branco e cobre em laranja. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 5.11 – Imagem típica da adsorção a 65 bar na MgMOF-74: (a) Metano puro e (b) gás 

natural úmido. Metano em azul, carbono em cinza, oxigênio em vermelho, hidrogênio em 

branco e magnésio em verde. 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5.3.3 Influência da concentração de água 

 

Por fim, como o objetivo de analisar a influência da umidade no gás natural, 

diminuímos gradativamente a concentração de água no gás natural úmido. Calculamos as 

quantidades adsorvidas e estimamos o volume de metano entregue nas duas estruturas com 

sítios metálicos abertos. O Gráfico 5.6 apresenta a quantidade total adsorvida a 5,8 bar e o 

volume de metano entregue em função da concentração de água na mistura para a Cu-BTC e 

para a MgMOF-74. Um dos resultados mais surpreendentes desta análise é que se 

considerarmos um gás natural com 75 ppm de água (concentração mínima presente na 

especificação do gás natural), a performance destas estruturas já estaria fortemente prejudicada. 

Na presença de 75 de ppm de água, a quantidade total adsorvida na Cu-BTC aumenta de 92 V/V 

(metano puro) para 169 V/V, enquanto o volume de metano diminui de 176 V/V para apenas 

119 V/V (queda de 32%). Se extrapolarmos a nossa análise para uma concentração de água 

inferior à da especificação do gás natural, vemos que uma concentração de 25 ppm de água no 

gás natural já seria mais que suficiente para interferir na capacidade de armazenamento das 

duas estruturas.  

 

Gráfico 5.6 − Quantidade total adsorvida a 5,8 bar e quantidade de metano entregue calculado 

para varias concentrações de água no gás natural adsorvido na (a) Cu-BTC e na (b) MgMOF-

74. 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5.4 Conclusão   

 

Aplicamos técnicas de simulação para investigar a desativação de uma série de oito 

MOFs no armazenamento de gás natural adsorvido. Pela primeira vez, o CO2 e o H2O presentes 

no gás natural foram considerados em um estudo de desativação.  

Calculamos a quantidade total adsorvida na pressão de descarga (5,8 bar) e o 

volume de metano entregue considerando o metano puro e as misturas CH4/CO2 e CH4/H2O. 

Observamos que as MOFs que apresentam sítios metálicos abertos (Cu-BTC e MgMOF-74) 

tiveram os seus desempenhos inibidos pela presença das espécies polares, especialmente pela 

água. Analisamos os sítios de adsorção do gás natural úmido nestas duas estruturas. A água 

ocupa os sítios metálicos abertos e diminui consideravelmente a quantidade de sítios 

disponíveis para o metano adsorver. Ao analisar a influência da umidade, verificamos que 

25 ppm de H2O (valor três vezes menor que o limite inferior da especificação do gás natural) 

seria o suficiente para interferir intensamente no desempenho destes materiais.  

Este estudo mostrou que a adsorção de CO2 e/ou H2O presentes no gás natural, 

mesmo em baixíssimas concentrações, deve ser considerada na seleção de MOFs visando o gás 

natural adsorvido, especialmente nas que apresentam sítios metálicos abertos. 
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6  CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

Através da aplicação das técnicas de simulação molecular, os resultados 

apresentados e discutidos nesta tese foram bastante consistentes e contribuíram no estudo de 

cada um dos problemas abordados. A seguir, apresentaremos as principais contribuições de cada 

estudo e algumas sugestões de trabalhos futuros, a fim de dar continuidade a este trabalho.   

Pela primeira vez, propusemos e validamos uma metodologia para predizer a 

adsorção de H2S em carbonos ativados. Esta metodologia pode ser empregada para prever a 

captura de H2S sob outras condições operacionais e em outros materiais carbonosos. Além do 

biogás, o gás natural é uma fonte de H2S e também pode ser alvo de estudo, sem grandes 

dificuldades. Seria interessante também a realização de experimentos de adsorção 

multicomponentes que evidenciassem o efeito cooperativo observado entre H2S/CO2, H2S/C2 

e H2S/C3. 

Caracterizamos as superfícies de carbono previstas pela Dinâmica Molecular 

reativa. Estas superfícies apresentaram performance superior aos modelos heterogêneos 

existentes na predição das propriedades de adsorção de carbonos reais. O passo natural para dar 

continuidade nesta pesquisa é a construção uma coleção de poros de diferentes tamanhos 

visando um posterior levantamento de isotermas de adsorção de N2 a 77 K, Ar a 87 K e CO2 a 

298 K. Estas novas coleções possibilitarão melhorias na caracterização de carbonos ativados.  

A metodologia que utilizamos para avaliar o impacto do CO2 e da água no 

armazenamento de gás natural pode ser estendida para uma quantidade maior de estruturas 

metal-orgânicas. Esta metodologia pode ser muito útil para identificar, rapidamente, MOFs 

inadequadas para a aplicação. Além de outras espécies polares presentes no gás natural, a TBM 

(terc-butil mercaptana), que é utilizada como odorante, interage fortemente com as MOFs e 

pode ser incluída neste tipo de avaliação.   

  



 

111 

 

 REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, J. E. et al. Correlation between PSD and adsorption of anionic dyes with different 

molecular weigths on activated carbon. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and 

Engineering Aspects, v. 496, p. 125–131, 2016.  

 

ALLEN, M. P.; TILDESLEY, D. J. Computer Simulation of Liquids. New York: Oxford 

University Press, 1987. v. 18 

 

ARPA-E. MOVE Program Overview. p. 1–12, 2012.  

 

BAGREEV, A.; ADIB, F.; BANDOSZ, T. J. Initial heats of H2S adsorption on activated 

carbons: Effect of surface features. Journal of Colloid and Interface Science, v. 219, n. 2, p. 

327–332, 1999.  

 

BANDOSZ, T. J. On the Adsorption/Oxidation of Hydrogen Sulfide on Activated Carbons at 

Ambient Temperatures. Journal of Colloid and Interface Science, v. 246, n. 1, p. 1–20, 

2002.  

 

BANDOSZ, T. J. et al. Molecular models of porous carbons. Chemistry and Physics of 

Carbon, v. 28, p. 41–228, 2003.  

 

BANDOSZ, T. J. Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation. Interface 

Science and Technology, v. 7, p. 231–292, 2006.  

 

BARTHELET, K. et al. a Breathing Hybrid Organic-Inorganic Solid with Very Large Pores 

and High Magnetic Characteristics. J. Am. Chem. Soc., v. 2, n. 2, p. 281–284, 2002.  

 

BEEBE, R. A; YOUNG, D. M. Heats of Adsorption of Argon. J. Phys. Chem., v. 58, n. 1, p. 

93–96, 1954.  

 

BEZUS, A. G. et al. Molecular statistical calculation of the thermodynamic adsorption 

characteristics of zeolites using the atom-atom approximation. Part 1. - Adsorption of methane 

by zeolite NaX. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2: Molecular and 

Chemical Physics, v. 74, p. 367–379, 1978.  

 

BISCOE, J.; WARREN, B. E. An x-ray study of carbon black. Journal of Applied Physics, v. 

13, n. 6, p. 364–371, 1942.  

 

BOCK, H.; GUBBINS, K. E.; PIKUNIC, J. Models of porous carbons. In: Adsorption by 

Carbons. New York: Elsevier Science, 2008. p. 103–132.  

 

BOWLEY, R.; SÁNCHEZ, M. Introductory Statistical Mechanics. New York: Oxford 

University Press, 2000.  

 

 

 

 



 

112 

 

BRENEMAN, C. M.; WIBERG, K. B. Determining atom-centered monopoles from 

molecular electrostatic potentials. The need for high sampling density in formamide 

conformational analysis. Journal of Computational Chemistry, v. 11, n. 3, p. 361–373, 

1990.  

 

BUCKINGHAM, R. A. The Classical Equation of State of Gaseous Helium, Neon and Argon. 

Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, v. 

168, n. 933, p. 264–283, 1938.  

 

CHAE, H. K. et al. A route to high surface area, porosity and inclusion of large molecules in 

crystals. Nature, v. 427, n. 6974, p. 523–527, 2004.  

 

CHEN, G. et al. Metal organic frameworks for selective adsorption of t -butyl mercaptan from 

natural gas. Energy and Fuels, v. 29, n. 5, p. 3312–3321, 2015.  

 

CHENOWETH, K.; VAN DUIN, A. C. T.; GODDARD, W. A. ReaxFF Reactive Force Field 

for Molecular Dynamics Simulations of Hydrocarbon Oxidation. The Journal of Physical 

Chemistry A, v. 112, n. 5, p. 1040–1053, 2008.  

 

CHUI, S. S. Y. et al. A Chemically Functionalizable Nanoporous Material 

[Cu3(TMA)2(H2O)3]n. Science, v. 283, n. February, p. 1148–1150, 1999.  

 

CHUNG, Y. G. et al. Computation-Ready, Experimental Metal–Organic Frameworks: A Tool 

To Enable High-Throughput Screening of Nanoporous Crystals. Chemistry of Materials, v. 

26, n. 21, p. 6185–6192, 2014.  

 

CIMINO, R. T. et al. Determination of Isosteric Heat of Adsorption by Quenched Solid 

Density Functional Theory. Langmuir, v. 33, n. 8, p. 1769–1779, 2017.  

 

CRUZ, A. J. et al. Physical adsorption of H2S related to the conservation of works of art: The 

role of the pore structure at low relative pressure. Adsorption, v. 11, n. 5–6, p. 569–576, 

2005.  

 

DABROWSKI, A. Adsorption - From theory to practice. Advances in Colloid and Interface 

Science, v. 93, n. 1–3, p. 135–224, 2001.  

 

DIETZEL, P. D. C. et al. An in situ high-temperature single-crystal investigation of a 

dehydrated metal-organic framework compound and field-induced magnetization of one-

dimensional metal-oxygen chains. Angewandte Chemie - International Edition, v. 44, n. 

39, p. 6354–6358, 2005.  

 

DIETZEL, P. D. C. et al. Hydrogen adsorption in a nickel based coordination polymer with 

open metal sites in the cylindrical cavities of the desolvated framework. Chemical 

Communications, v. 1, n. 9, p. 959, 2006.  

 

DO, D. D. Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics. London: Imperial College Press, 

1998.  

 

 



 

113 

 

DO, D. D.; DO, H. D. Modeling of adsorption on nongraphitized carbon surface: GCMC 

simulation studies and comparison with experimental data. J. Phys. Chem. B, v. 110, n. 35, p. 

17531–17538, 2006.  

 

DO, D. D.; NICHOLSON, D.; DO, H. D. Heat of adsorption and density distribution in slit 

pores with defective walls: GCMC simulation studies and comparison with experimental data. 

Applied Surface Science, v. 253, n. 13 SPEC. ISS., p. 5580–5586, 2007.  

 

DUBBELDAM, D. et al. RASPA: Molecular simulation software for adsorption and diffusion 

in flexible nanoporous materials. Molecular Simulation, v. 42, n. 2, p. 81–101, 2015.  

 

DÜREN, T. et al. Design of new materials for methane storage. Langmuir, v. 20, n. 7, p. 

2683–2689, 2004.  

 

DÜREN, T.; BAE, Y.-S.; SNURR, R. Q. Using molecular simulation to characterise metal–

organic frameworks for adsorption applications. Chemical Society Reviews, v. 38, n. 5, p. 

1237, 2009.  

 

EDDAOUDI, M. et al. Systematic design of pore size and functionality in isoreticular MOFs 

and their application in methane storage. Science (New York, N.Y.), v. 295, n. 5554, p. 469–

472, 2002.  

 

EVERETT, D. H.; POWL, J. C. Adsorption in slit-like and cylindrical micropores in the 

henry’s law region. A model for the microporosity of carbons. Journal of the Chemical 

Society, Faraday Transactions 1, v. 72, p. 619, 1976.  

 

FRENKEL, D.; SMIT, B. Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to 

Applications. San Diego: Academic Press, 2001.  

 

FUCHS, A. H.; CHEETHAM, A. K. Adsorption of guest molecules in zeolitic materials: 

Computational aspects. Journal of Physical Chemistry B, v. 105, n. 31, p. 7375–7383, 2001.  

 

GHOSH, P.; KIM, K. C.; SNURR, R. Q. Modeling water and ammonia adsorption in 

hydrophobic metal-organic frameworks: Single components and mixtures. Journal of 

Physical Chemistry C, v. 118, n. 2, p. 1102–1110, 2014.  

 

GOVERAPET SRINIVASAN, S.; VAN DUIN, A. C. T.; GANESH, P. Development of a 

ReaxFF potential for carbon condensed phases and its application to the thermal 

fragmentation of a large fullerene. Journal of Physical Chemistry A, v. 119, n. 4, p. 571–

580, 2015.  

 

GRILLET, Y.; ROUQUEROL, F.; ROUQUEROL, J. Two-dimensional freezing of nitrogen or 

argon on differently graphitized carbons. Journal of Colloid And Interface Science, v. 70, n. 

2, p. 239–244, 1979.  

 

GUBBINS, K.; MOORE, J. Molecular modeling of matter: Impact and prospects in 

engineering. Industrial & Engineering Chemistry Research, p. 3026–3046, 2010.  

 

 



 

114 

 

GUIMARÃES, A. P. et al. Diffusion of linear paraffins in silicalite studied by the ZLC 

method in the presence of CO2. Adsorption, v. 16, n. 1–2, p. 29–36, 2010.  

 

GUSEV, V. Y.; O’BRIEN, J. A.; SEATON, N. A. A Self-Consistent Method for 

Characterization of Activated Carbons Using Supercritical Adsorption and Grand Canonical 

Monte Carlo Simulations. Langmuir, v. 13, n. 10, p. 2815–2821, 1997.  

 

HYEON, S.; KIM, Y.-C.; KIM, J. Computational prediction of high methane storage capacity 

in V-MOF-74. Phys. Chem. Chem. Phys., v. 19, n. 31, p. 21132–21139, 2017.  

 

JAGIELLO, J.; OLIVIER, J. P. 2D-NLDFT adsorption models for carbon slit-shaped pores 

with surface energetical heterogeneity and geometrical corrugation. Carbon, v. 55, p. 70–80, 

2013.  

 

JAGIELLO, J.; THOMMES, M. Comparison of DFT characterization methods based on N 2 , 

Ar , CO2 , and H2 adsorption applied to carbons with various pore size distributions. Carbon, 

v. 42, p. 1227–1232, 2004.  

 

JIA, J. et al. Highly porous and robust ionic MOFs with nia topology constructed by 

connecting an octahedral ligand and a trigonal prismatic metal cluster. Chemical 

Communications, v. 48, n. 48, p. 6010, 2012.  

 

JONES, J. E. On the Determination of Molecular Fields. II. From the Equation of State of a 

Gas. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering 

Sciences, v. 106, n. 738, p. 463–477, 1924.  

 

KELLER, J. U.; STAUDT, R. Gas adsorption equilibria: Experimental methods and 

adsorptive isotherms. Boston: Springer, 2005.  

 

KOH, H. S. et al. Predicting methane storage in open-metal-site metal-organic frameworks. 

Journal of Physical Chemistry C, v. 119, n. 24, p. 13451–13458, 2015.  

 

KOH, K.; WONG-FOY, A. G.; MATZGER, A. J. A crystalline mesoporous coordination 

copolymer with high microporosity. Angewandte Chemie - International Edition, v. 47, n. 

4, p. 677–680, 2008.  

 

KOWALCZYK, P. et al. Morphologically disordered pore model for characterization of 

micro-mesoporous carbons. Carbon, v. 111, p. 358–370, 2017.  

 

KRISTÓF, T.; LISZI, J. Effective intermolecular potential for fluid hydrogen sulfide. The 

Journal of Physical Chemistry B, v. 5647, n. 97, p. 5480–5483, 1997.  

 

KRUK, M.; JARONIEC, M.; BEREZNITSKI, Y. Adsorption study of porous structure 

development in carbon blacks. Journal of Colloid and Interface Science, v. 182, n. 1, p. 

282–288, 1996.  

 

KUMAR, K. V. et al. Nanoporous Materials for the Onboard Storage of Natural Gas. 

Chemical Reviews, v. 117, n. 3, p. 1796–1825, 2017.  

 



 

115 

 

LI, H. et al. Design and synthesis of an exceptionally stable and highly porous metal-organic 

framework. Nature, v. 402, n. November, p. 276–279, 1999.  

 

LINDFELDT, E. G. et al. Strategies for a road transport system based on renewable resources 

- The case of an import-independent Sweden in 2025. Applied Energy, v. 87, n. 6, p. 1836–

1845, 2010.  

 

LUCENA, S. M. P. et al. Molecular simulation of collection of methane isotherms in carbon 

material using all-atom and united atom models. Colloids and Surfaces A: Physicochemical 

and Engineering Aspects, v. 357, n. 1–3, p. 53–60, 2010a.  

 

LUCENA, S. M. P. et al. The effect of heterogeneity in the randomly etched graphite model 

for carbon pore size characterization. Carbon, v. 48, n. 9, p. 2554–2565, 2010b.  

 

LUCENA, S. M. P. et al. Unusual adsorption site behavior in PCN-14 metal-organic 

framework predicted from Monte Carlo simulation. Journal of the American Chemical 

Society, v. 133, n. 48, p. 19282–19285, 2011.  

 

LUCENA, S. M. P. et al. Molecular simulation of the accumulation of alkanes from natural 

gas in carbonaceous materials. Carbon, v. 61, p. 624–632, set. 2013.  

 

LUCENA, S. M. P. et al. Second-generation kernel for characterization of carbonaceous 

material by adsorption. Carbon, v. 119, n. 9, p. 378–385, ago. 2017.  

 

MARTIN, M. G.; SIEPMANN, J. I. Transferable potentials for phase equilibria. 1. United-

atom description of n-Alkanes. Journal of Physical Chemistry B, v. 102, n. 14, p. 2569–

2577, 1998.  

 

MASON, J. A.; VEENSTRA, M.; LONG, J. R. Evaluating metal–organic frameworks for 

natural gas storage. Chem. Sci., v. 5, n. 1, p. 32–51, 2014.  

 

MAYO, S. L.; OLAFSON, B. D.; GODDARD, W. A. I. DREIDING: A Generic Force Field 

for Molecular Simulations. Journal of Physical chemistry, v. 94, n. 26, p. 8897–8909, 1990.  

 

MENEZES, R. L. C. B. et al. Insights on the Mechanisms of H2S Retention at Low 

Concentration on Impregnated Carbons. Industrial and Engineering Chemistry Research, 

v. 57, n. 6, p. 2248–2257, 2018.  

 

METROPOLIS, N. et al. Equation of state calculations by fast computing machines. Journal 

Chemical Physics, v. 21, n. 6, p. 1087–1092, 1953.  

 

MILEO, P. G. M. et al. Molecular simulation of natural gas storage in Cu-BTC metal-organic 

framework. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 462, p. 

194–201, nov. 2014.  

 

MOGHADAM, P. Z.; FAIREN-JIMENEZ, D.; SNURR, R. Q. Efficient Identification of 

Hydrophobic MOFs: Application in the Capture of Toxic Industrial Chemicals. J. Mater. 

Chem. A, p. 1–13, 2015.  

 



 

116 

 

MORSE, P. Diatomic Molecules According to the Wave Mechanics. II. Vibrational Levels. 

Physical Review, v. 34, n. 1, p. 57–64, 1929.  

 

MOTA, J. P. B. Impact of gas composition on natural gas storage by adsorption. AIChE 

Journal, v. 45, n. 5, p. 986–996, 1999.  

 

NAZARIAN, D.; CAMP, J. S.; SHOLL, D. S. A Comprehensive Set of High-Quality Point 

Charges for Simulations of Metal-Organic Frameworks. Chemistry of Materials, v. 28, n. 3, 

p. 785–793, 2016.  

 

NEIMARK, A. V. et al. Quenched solid density functional theory and pore size analysis of 

micro-mesoporous carbons. Carbon, v. 47, n. 7, p. 1617–1628, 2009.  

 

NGUYEN, P. T. M.; DO, D. D.; NICHOLSON, D. Computer simulation of benzene-water 

mixture adsorption in graphitic slit pores. Journal of Physical Chemistry C, v. 116, n. 26, p. 

13954–13963, 2012.  

 

NICHOLSON, D.; PARSONAGE, N. G. Computer Simulation and the Statistical 

Mechanics of Adsorption. New York: Academic Press, 1982.  

 

OLIVIER, J. P. Improving the models used for calculating the size distribution of micropore 

volume of activated carbons from adsorption data. Carbon, v. 36, n. 10, p. 1469–1472, 1998.  

 

PALMER, J. C.; GUBBINS, K. E. Atomistic models for disordered nanoporous carbons using 

reactive force fields. Microporous and Mesoporous Materials, v. 154, p. 24–37, 2012.  

 

PARK, K. S. et al. Exceptional chemical and thermal stability of zeolitic imidazolate 

frameworks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, v. 103, n. 27, p. 10186–10191, 2006.  

 

PARRISH, W.; KIDNAY, A. Fundamentals of Natural Gas Processing. Boca Raton: CRC 

Press, 2006.  

 

PENG, X. et al. Water adsorption in metal-organic frameworks with open-metal sites. AIChE 

Journal, v. 61, n. 2, p. 677–687, fev. 2015.  

 

POTOFF, J. J.; SIEPMANN, J. I. Vapor–liquid equilibria of mixtures containing alkanes, 

carbon dioxide, and nitrogen. AIChE J., v. 47, n. 7, p. 1676–1682, 2001.  

 

PUPIER, O.; GOETZ, V.; FISCAL, R. Effect of cycling operations on an adsorbed natural gas 

storage. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, v. 44, n. 1, p. 71–

79, 2005.  

 

RAPPÉ, A. K. et al. UFF, a full periodic table  force field  for molecular mechanics and 

molecular dynamics simulations. J. Am. Chem. Soc., v. 114, p. 10024–10035, 1992.  

 

RAPPÉ, A. K.; GODDARD, W. A. Charge equilibration for molecular dynamics simulations. 

Journal of Physical Chemistry, v. 95, n. 8, p. 3358–3363, 1991.  

 



 

117 

 

RAVIKOVITCH, P. I. et al. Unified Approach to Pore Size Characterization of Microporous 

Carbonaceous Materials from N2, Ar, and CO2 Adsorption Isotherms. Langmuir, v. 16, n. 5, 

p. 2311–2320, 2000.  

 

RICK, S. W. A reoptimization of the five-site water potential (TIP5P) for use with Ewald 

sums. Journal of Chemical Physics, v. 120, n. 13, p. 6085–6093, 2004.  

 

RIDHA, F. N. et al. Dynamic delivery analysis of adsorptive natural gas storages at room 

temperature. Fuel Processing Technology, v. 88, n. 4, p. 349–357, 2007.  

 

RIOS, R. B. et al. Experimental analysis of the efficiency on charge/discharge cycles in 

natural gas storage by adsorption. Fuel, v. 90, n. 1, p. 113–119, 2011.  

 

RODRÍGUEZ-REINOSO, F. Production and Applications of Activated Carbons. In: 

Handbook of Porous Solids. Weinheim: Wiley VCH, 2008. p. 1766–1827.  

 

ROUQUEROL, F. et al. Adsorption by Powders and Porous Solids: Principles, 

Methodology and Applications. New York: Academic Press, 2014.  

 

ROWSELL, J. L. C.; YAGHI, O. M. Strategies for hydrogen storage in metal-organic 

frameworks. Angewandte Chemie - International Edition, v. 44, n. 30, p. 4670–4679, 2005.  

 

RUTHVEN, D. M. Principles of Adsorption and Adsorption Processes. New York: John 

Wiley & Sons, 1984.  

 

SANCHES-PEREIRA, A. et al. Is natural gas a backup fuel against shortages of biogas or a 

threat to the Swedish vision of pursuing a vehicle fleet independent of fossil fuels? 

Renewable Energy, v. 83, p. 1187–1199, 2015.  

 

SEATON, N. A. et al. The Molecular Sieving Mechanism in Carbon Molecular Sieves:A 

Molecular Dynamics and Critical Path Analysis. Langmuir, v. 13, n. 5, p. 1199–1204, 1997.  

 

SHAH, M. S.; TSAPATSIS, M.; SIEPMANN, J. I. Hydrogen Sulfide Capture: From 

Absorption in Polar Liquids to Oxide, Zeolite, and Metal-Organic Framework Adsorbents and 

Membranes. Chemical Reviews, v. 117, n. 14, p. 9755–9803, 2017.  

 

SILVESTRE-ALBERO, A. et al. Non-porous reference carbon for N2 (77.4 K) and Ar (87.3 

K) adsorption. Carbon, v. 66, p. 699–704, 2014.  

 

STEELE, W. The Interactions of Nitrogen Molecules Adsorbed on Graphite. Le Journal de 

Physique Colloques, v. 38, n. C4, p. C4-61-C4-68, 1977.  

 

THOMMES, M. et al. Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of 

surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report). Pure and Applied 

Chemistry, v. 87, n. 9–10, p. 1051–1069, 2015.  

 

VAN MEGEN, W.; SNOOK, I. K. Physical adsorption of gases at high pressure. Molecular 

Physics, v. 54, n. 3, p. 741–755, 1985.  

 



 

118 

 

VLUGT, T. J. H. et al. Introduction to Molecular Simulation and Statistical 

Thermodynamics. Delft: T.J.H. Vlugt, J.P.J.M. van der Eerden, M. Dijkstra, B. Smit, D. 

Frenkel., 2009.  

 

WALTON, J. P. R. B.; QUIRKE, N. Modelling the phase behaviour of a fluid within a pore. 

Chemical Physics Letters, v. 129, n. 4, p. 382–386, 1986.  

 

WALTON, K. S.; LEVAN, M. D. Natural gas storage cycles: Influence of nonisothermal 

effects and heavy alkanes. Adsorption, v. 12, n. 3, p. 227–235, 2006.  

 

WIHEEB, A. D. et al. Present technologies for hydrogen sulfide removal from gaseous 

mixtures. Reviews in Chemical Engineering, v. 29, n. 6, p. 449–470, 2013.  

 

WILMER, C. E. et al. Large-scale screening of hypothetical metal-organic frameworks. 

Nature chemistry, v. 4, n. 2, p. 83–9, fev. 2012.  

 

WILMER, C. E.; KIM, K. C.; SNURR, R. Q. An extended charge equilibration method. 

Journal of Physical Chemistry Letters, v. 3, n. 17, p. 2506–2511, 2012.  

 

WU, H. et al. Metal-organic frameworks with exceptionally high methane uptake: Where and 

how is methane stored? Chemistry - A European Journal, v. 16, n. 17, p. 5205–5214, 2010.  

 

YANG, R. T. Adsorbents Adsorbents : Fundamentals and Applications. Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2003.  

 

YAZAYDIN, A. O. et al. Screening of metal-organic frameworks for carbon dioxide capture 

from flue gas using a combined experimental and modeling approach. J. Am. Chem. Soc., v. 

131, n. 51, p. 18198–9, 2009a.  

 

YAZAYDIN, A. Ö. et al. Enhanced CO2 adsorption in metal-organic frameworks via 

occupation of open-metal sites by coordinated water molecules. Chemistry of Materials, v. 

21, n. 8, p. 1425–1430, 2009b.  

 

ZHANG, H. et al. A thermodynamic tank model for studying the effect of higher 

hydrocarbons on natural gas storage in metal–organic frameworks. Energy Environ. Sci., v. 

8, n. 5, p. 1501–1510, 2015a.  

 

ZHANG, X. et al. H2S-selective catalytic oxidation: Catalysts and processes. ACS Catalysis, 

v. 5, n. 2, p. 1053–1067, 2015b.  

 


	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE GRÁFICOS
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
	LISTA DE SÍMBOLOS
	SUMÁRIO
	1  INTRODUÇÃO
	1.1 Objetivo geral da tese
	1.2 Conteúdo da tese

	2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1 Fundamentos de adsorção
	2.2 Simulação molecular
	2.2.1 Método de Monte Carlo aplicado ao ensemble grande canônico (GCMC)
	2.2.2 Campo de força
	2.2.3 Modelos moleculares
	2.2.3.1 Adsorventes
	2.2.3.2 Adsorbatos



	3  PREDIÇÃO DA ADSORÇÃO DE H2S MONOCOMPONENTE E EM MISTURAS COM CO2 e CH4 EM CARBONOS ATIVADOS
	3.1 Introdução
	3.1.1 Relevância do tema
	3.1.2 Objetivos específicos

	3.2 Modelos e detalhes computacionais
	3.2.1 Modelo dos poros de carbono ativado
	3.2.2 Modelos dos adsorbatos
	3.2.3 Detalhes das simulações

	3.3 Resultados e discussão
	3.3.1 Estimativa da interação H2S-carbono
	3.3.2 Adsorção monocomponente
	3.3.2.1 Isoterma de adsorção
	3.3.2.2 Curvas de breakthrough

	3.3.3 Adsorção multicomponente

	3.4 Conclusão

	4  CARACTERIZAÇÃO DA MICROESTRUTURA DE CARBONO REVELADA PELA DINÂMICA MOLECULAR REATIVA
	4.1 Introdução
	4.1.1 Relevância do tema
	4.1.2 Objetivos específicos

	4.2 Modelos e detalhes computacionais
	4.2.1 Superfícies de carbono previstas pela rMD
	4.2.2 Modelos dos adsorbatos
	4.2.3 Detalhes das simulações

	4.3 Resultados e discussão
	4.3.1 Validação das configurações de simulação
	4.3.2 Isotermas de N2 a 77 K
	4.3.3 Correlação com os carbonos reais e com os modelos heterogêneos existentes
	4.3.3.1 Série do Spheron 6
	4.3.3.2 BP 280
	4.3.3.3 LMA10
	4.3.3.4 Sterling 1500
	4.3.3.5 Considerações finais


	4.4 Conclusão

	5  IMPACTO DO H2O E DO CO2 NO ARMAZENAMENTO DE METANO EM ESTRUTURAS METAL-ORGÂNICAS
	5.1 Introdução
	5.1.1 Relevância do tema
	5.1.2 Objetivos específicos

	5.2 Modelos e detalhes computacionais
	5.2.1 Modelo das estruturas metal-orgânicas
	5.2.2 Modelo dos adsorbatos
	5.2.3 Interações com os sítios metálicos abertos
	5.2.4 Detalhes das simulações
	5.2.5 Cálculos teóricos de desativação

	5.3 Resultados e discussão
	5.3.1 Impacto do CO2 e do H2O na adsorção
	5.3.2 Posicionamento dos componentes do gás natural úmido na Cu-BTC e na MgMOF-74
	5.3.3 Influência da concentração de água

	5.4 Conclusão

	6  CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS
	REFERÊNCIAS

