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Introdução 

Na busca por combustíveis renováveis, o bio-óleo 

aparece como alternativa interessante para países 

de grandes dimensões como o Brasil. Ele pode ser 

obtido por meio da pirólise de resíduos 

lignocelulósicos, não competindo com a produção 

de alimentos, mas não pode ser usado diretamente 

como combustível devido à sua acidez, causadora 

de sérios danos aos motores, o que requer 

beneficiamentos.  

O desenvolvimento de catalisadores para 

abatimento de compostos ácidos do bio-óleo é 

fundamental, por outro lado, o Brasil é o maior 

produtor mundial de nióbio, sendo de particular 

interesse o desenvolvimento de tecnologia própria 

com o uso desta matéria-prima.  

O óxido de nióbio (nióbia) é um catalisador ácido, 

cuja acidez pode ser aumentada por meio de 

sulfatação de sua superfície, sendo que os métodos 

mais empregados são o tratamento do óxido com 

ácido sulfúrico e a impregnação ao ponto úmido. 

Recentemente, conseguimos provar que a nióbia 

sulfatada é muito mais ativa na esterificação do que 

a nióbia, e depois modificamos as condições de 

tratamento da nióbia com soluções aquosas de 

ácido sulfúrico, gerando materiais mais ativos, no 

entanto a incorporação de enxofre foi pequena1,2. 

Neste trabalho, sintetizou-se nióbias sulfatadas por 

impregnação ao ponto úmido e usando soluções 

etanólicas de ácido sulfúrico, na tentativa de 

produzir sólidos mais ativos na esterificação do 

ácido acético, que é o ácido carboxílico mais 

abundante no bio-óleo.  

Metodologia, Resultados e Discussão 

Nas sínteses a partir do tratamento do óxido com 
soluções etanólicas de ácido sulfúrico, variou-se a 
concentração das soluções, o que gerou três 
catalisadores SNbEt (0,5M, 1M e 2M). Estes 
catalisadores foram caracterizados por Difração de 
Raios X, análise textural e FTIR. 
Os resultados de adsorção de nitrogênio indicaram 
que a sulfatação levou a um pequeno aumento da 
área específica, mas o material obtido com solução 
2 M apresentou uma área menor que a da nióbia 
pura. Os resultados de distribuição de volume de 
poros (Figura 1) indicam que a sulfatação causou 
uma diminuição do tamanho de poros, com uma 
distribuição mais estreita que a da nióbia pura. 

 
Figura 1. Distribuição de volume de poros. 
As sínteses por impregnação ao ponto úmido foram 
feitas com ácido sulfúrico e sulfato de amônio, 
gerando seis catalisadores: 1%, 5% e 10% SNb (IA) 
e 1%, 5% e 10% SNb (IS), que foram caracterizados 
por meio das mesmas técnicas. Estes materiais 
também apresentaram áreas específicas maiores 
que a nióbia pura, porém bastante superiores que 
os sólidos da série SNbEt. 
As caracterizações por difração de Raios X e FTIR 
indicaram a presença da fase hexagonal da nióbia e 
bandas relativas aos grupos sulfato em todos os 
catalisadores. 
Todos os catalisadores apresentaram atividade 
muito superior à da nióbia pura. 

Conclusões 

Sintetizou-se nióbias sulfatadas com soluções de 
ácido sulfúrico e sulfato de amônio, e todas as 
amostras apresentaram cristalinidade compatível 
com a nióbia hexagonal, mas com área superior à 
da Nb2O5. Os materiais sulfatados apresentaram 
atividade catalítica muito superior à da nióbia pura, 
na esterificação do ácido acético, o que indica que 
pode ser utilizado no beneficiamento do bio-óleo. 
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