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RESUMO 
 
O catalisador de craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCC) é normalmente 
composto por uma zeólita ácida (componente ativo), caulim, alumina e sílica na 
forma de micro-esferas. Neste material são impregnados elementos de terras raras 
na forma de óxidos ou cloretos visando elevar a estabilidade térmica e hidrotérmica 
do catalisador. Ao longo da operação de craqueamento o catalisador sofre 
processos reversíveis de desativação, devido à deposição de coque, e também 
processos irreversíveis como sinterização, colapso da estrutura cristalina e possível 
envenenamento por compostos metálicos da carga. O catalisador exaurido 
representa um dos principais passivos ambientais de uma refinaria de petróleo. 
Contudo, esse material apresenta teores de lantânio, cério, níquel e vanádio que 
viabilizam as recuperações destes metais por rotas hidrometalúrgicas. O presente 
trabalho mostra que quantidades significativas do cério, lantânio e vanádio são 
recuperadas empregando lixiviações em meio clorídrico em baixas temperaturas, 
com baixa lixiviação do alumínio contido na matriz do catalisador. 
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ABSTRACT 
 
The catalytic cracking catalyst in a fluidized bed (FCC) usually consists of an acidic 
zeolite (active component), kaolin, alumina and silica in the form of microspheres. 
This material is impregnated rare earth elements as oxides or chlorides order to 
increase the thermal and hydrothermal stability of the catalyst. During operation the 
cracking process the catalyst undergoes reversible deactivation due to coking, as 
well as irreversible processes such as sintering, the crystalline structure collapse and 
possibly poisoning metal compounds of the load. The exhausted catalyst is a major 
environmental liabilities of an oil refinery. However, this material has lanthanum 
levels, cerium, nickel and vanadium that enable the recovery of these metals by 
hydrometallurgical routes. This work shows that significant amounts of cerium, 
lanthanum and vanadium are recovered using leaching in hydrochloric acid medium 
at low temperatures, with low leaching of aluminum contained in the matrix of the 
catalyst. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os processos de conversão têm como objetivo transformar determinadas frações de 
baixo valor comercial, como é o caso dos gasóleos e dos resíduos de destilação do 
petróleo em outras de maior interesse econômico. Dentre os processos de 
conversão largamente empregados no refino de petróleo podem ser citados: 
craqueamento térmico; visco – redução, coqueamento, craqueamento catalítico, 
hidrocraqueamento catalítico, hidrotratamento/hidroprocessamento, alquilação, 
isomerização, reforma catalítica, polimerização e tratamentos químicos (MARIANO, 
2011). 
 
O processo de craqueamento catalítico em leito fluidizado, que foi desenvolvido um 
pouco antes da Segunda Guerra Mundial visando aumentar a produção de gasolina 
de avaliação (EVANS e QUINN, 1993). Neste processo emprega-se calor, pressão e 
um catalisador ácido para efetuar a quebra de grandes moléculas de 
hidrocarbonetos em moléculas menores e mais leves (VALT, 2012).  
 
Após algum tempo de operação os catalisadores de FCC perdem sua atividade 
catalítica. Quando as causas de desativação são reversíveis (fouling), como no caso 
da deposição de coque sobre a superfície do catalisador, é possível recuperar 
grande parte da atividade catalítica original, através da queima controlada do coque, 
processo denominado de regeneração. Contudo, esta operação não pode ser 
empregada indefinidamente, visto que o catalisador sofre uma degradação estrutural 
no decorrer dos ciclos de uso e regeneração (AFONSO, et al., 2008). 
 
Os catalisadores de FCC também sofrem processos de desativação irreversíveis, 
como a sinterização do componente ativo, colapso da estrutura cristalina e 
envenenamento por compostos metálicos da carga. As adsorções dos metais 
pesados (poisoning), principalmente de níquel e vanádio são mais significativas 
quando são processados petróleos pesados (°API menor que 22). 
 
Em decorrência dos catalisadores exauridos possuírem metais de grande valor 
comercial, tais como cério e lantânio que estão impregnados no material virgem e 
níquel e vanádio que são contaminantes do petróleo e ficam impregnados no 
catalisador, são materiais atrativos para serem processados por rotas 
hidrometalúrgicas. 
 
Embora na literatura possa ser encontrado um grande número de artigos abordando 
a recuperação de terras raras a partir de resíduos, o tratamento de catalisadores 
exauridos do craqueamento catalítico empregando rotas hidrometalúrgicas ainda é 
insipiente (Innocenzi et al, 2015). 
 
As rotas hidrometalúrgicas se caracterizam por uma primeira etapa de extração 
sólido líquido, realizando lixiviações empregando ácidos inorgânicos (HCl, H2SO4 e 
H3PO4) ou orgânicos (oxálico, láctico, cítrico, glicólico, fitálico, malônico, succínio, 
salicílico e tartárico), ou biolixiviações. Os licores obtidos são submetidos a 
processos de purificação que geralmente utilizam a extração por solvente ou 
precipitação seletiva empregando ácido oxálico, hidróxido de metais alcalinos, 
mistura de amônia/dióxido (Innocenzi et al, 2015). 
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O alumínio é um dos principais componentes dos catalisadores de FCC e que se for 
lixiviado passa a representar um problema nas etapas subsequentes. Por este 
motivo, o objetivo do presente trabalho foi propor uma rota de hidrometalúrgica, 
envolvendo duas etapas de lixiviação. A primeira envolve uma lixiviação clorídrica 
em baixas temperaturas, onde ocorrem as recuperações de cério, lantânio e 
vanádio, seguida de uma lixiviação sulfúrica sob pressão onde são extraídos níquel 
e o restante do vanádio. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os testes de lixiviação clorídrica foram realizados em uma incubadora shaker da 
marca Láctea modelo LAC 2000, com controle de temperatura. Devido a solubilidade 
dos cloretos de cério e lantânio aumentarem com o decréscimo da temperatura, 
esses ensaios ocorreram a 5 e 10°C, respectivamente. 
 
Os testes de lixiviação por pressão foram realizados em autoclave de titânio, da 
marca Paar, com capacidade de 600 mL, acoplado a um controlador de temperatura 
e rotação modelo 4848, apresentado na Figura 1.  
 

 
Figura 1. Reator empregado nos ensaios de lixiviação sob pressão. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A escolha do meio clorídrico para a primeira etapa de lixiviação se deve ao fato da 
maior solubilidade do cloreto de cério, 100 g/100 mL de água, quando comparado 
com o sulfato de cério, 9,25 g/100 mL de água. 
 
Com o auxílio do software HSC- Chemistry da Outotec foram construídos diagramas 
de Eh x pH para o sistema Ce-H-O-Cl em 5°C e 80°C, respectivamente. Como pode 
ser visto nos gráficos da Figura 2, a região de predominância do cloreto de cério é 
maior em temperaturas mais baixas.  
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Figura 2. Diagrama Eh x pH para o sistema Ce-H-O-Cl em 5°C e 80°C, respectivamente. 

 
Na Figura 3 são apresentadas a distribuição granulométrica e a microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) da amostra de catalisador esgotado. As partículas 

dos catalisadores possuíram diâmetro médio de 96 m em sua maioria no formato 
de grânulos e de superfície irregular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Distribuição granulométrica e microscopia eletrônica de varredura do catalisador 
esgotado. 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as análises de fluorescência de raio-X para amostras 
do catalisador virgem e do catalisador exaurido, onde fica clara a adsorção do níquel 
e vanádio contidos no petróleo e que acarretam a desativação deste material. 
 

Tabela 1. Análises de difração de raio-X para o catalisador virgem e esgotado. 

Elementos Catalisador Virgem Catalisador Esgotado 

Al2O3 46,99 46,55 

SiO2 43,84 44,04 

La2O3 2,16 3,60 

V2O5 0,42 1,63 

NiO nd 1,45 

Ce2O3 nd 0,47 

P2O5 2,16 1,37 

FeO 0,77 0,93 

 
Nas Tabelas 2 e 3 podem ser vistas as eficiências de lixiviação, calculadas a partir 
das análises da composição do catalisador exaurido e dos resíduos de lixiviação 
gerados. Como pode ser observado, tanto a 5 como a 10°C a extração de alumínio e 
níquel é pouco representativa, ocorrendo recuperações de cério e lantânio em torno 
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de 30% e de vanádio próximo a 20%. Cabe salientar, que esses resultados podem 
ser melhorados realizando os testes onde as condições hidrodinâmicas sejam mais 
enérgicas. 
 

Tabela 2. Resultados das eficiências de recuperação de metais em testes de lixiviação 
clorídrica realizada a 5°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 3. Resultados das eficiências de recuperação de metais em testes de lixiviação 

clorídrica realizada a 10°C. 

Concentração de HCl 
(M) 

Al Ni V Ce La 

0,1 0,32 0,00 10,89 23,92 13,16 

0,2 1,16 0,00 18,37 25,47 21,02 

0,3 1,46 0,07 16,72 31,48 26,59 

0,4 0,80 0,42 18,44 40,08 37,58 

 
 
Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos em ensaios de lixiviação sob 
pressão em meio sulfúrico, processadas a 170°C. Como pode ser observado, 
ocorreram significativas recuperações de vanádio e níquel nestas condições. A 
presença de alumínio e sílica no licor de lixiviação pode representar um problema 
adicional nas etapas de separação sólido-líquido subsequentes. 
 

Tabela 4. Eficiências de lixiviação em testes realizados a 170°C em meio sulfúrico. 

Elementos Eficiência de Lixiviação 
(%) 

 4h 8h 

Al2O3 13,68 37,29 

SiO2 59,71 51,45 

V2O5 82,43 100,00 

La2O3 0,00 11,31 

P2O5 100,00 100,00 

CeO2 0,00 13,60 

NiO 100,00 83,35 

FeO 7,62 27,88 

 
A partir destes resultados foi proposta uma rota que se encontra em 
desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral, onde uma primeira etapa 
contempla a lixiviação em meio clorídrico dos catalisadores exauridos, promovendo 
a recuperação principalmente de cério, lantânio e vanádio, que devem ser 
purificados, posteriormente, por extração por solvente. 

Concentração de HCl 
(M) 

Al Ni V Ce La 

0,1 0,68 0,00 13,38 25,52 27,14 

0,2 1,79 0,00 19,50 35,60 28,76 

0,3 1,75 0,00 19,74 32,59 33,79 

0,4 3,02 0,27 20,70 32,71 33,92 
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A segunda lixiviação ocorre sob pressão, em meio sulfúrico, visando a recuperação 
do níquel e vanádio que ficaram impregnados nas superfícies dos catalisadores 
exauridos. A fluxograma da rota proposta pode ser vista na Figura 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 4. Fluxograma simplificado para recuperação de metais contidos em catalisadores 
esgotados, desenvolvido no Cetem. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O elevado valor dos metais contidos nos catalisadores exauridos justifica o 
desenvolvimento de rotas alternativas para recuperação dos mesmos. O co-
processamento direto deste material, apesar de resolver um problema ambiental não 
permite a recuperação de metais importantes para a indústria, tais como vanádio, 
níquel, cério e lantânio. 
 
A rota proposta empregando duas etapas de lixiviação, sendo a primeira clorídrica 
realizada em baixas temperaturas e a segunda em meio sulfúrico sob pressão 
demonstra ser uma opção a ser considerada para recuperação dos metais contidos 
no catalisador exaurido do craqueamento catalítico de petróleo.  
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