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RESUMO 

 

MENEZES, Raphael Bezerra de. Estudo de catalisadores sólidos ácidos 

contendo nióbio na reação de desidratação de xilose  a furfural . Rio de Janeiro, 

2014. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) 

– Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

Os processos convencionais de produção de furfural empregam hidrólise da 

biomassa lignocelulósica seguida de desidratação dos monossacarídeos gerados, 

na presença de ácidos minerais. Todavia, o emprego de ácidos minerais pode 

acarretar problemas de corrosividade, toxicidade, manuseamento, armazenamento e 

formação de subprodutos indesejáveis. Além disso, os rendimentos obtidos em geral 

não superam 50% do valor teórico. Considerando-se que a catálise heterogênea 

pode vir a solucionar tais problemas, foram testados em reator a batelada dois tipos 

de catalisadores sólidos ácidos contendo nióbio: o óxido de nióbio e o fosfato de 

nióbio, comparando-os tanto com um meio reacional neutro quanto com um meio 

reacional contendo ácido sulfúrico diluído. Em todas as reações foi utilizado meio 

líquido bifásico água-tolueno, com o objetivo de extrair para a fase orgânica o 

furfural recém formado e, consequentemente, impedir sua degradação por motivo de 

reidratação ou oligomerização. Foram avaliados os efeitos da variação da massa de 

catalisador e do tratamento térmico prévio do sólido ácido, através de calcinação a 

400 °C. A variável independente foi o tempo de reação, e as principais variáveis de 

resposta foram a conversão de xilose, a seletividade a furfural e o rendimento. Os 

dados experimentais permitiram estimar a ordem de reação e calcular parâmetros 

cinéticos como a taxa de reação e a constante de velocidade de consumo de xilose. 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que o óxido de nióbio foi o catalisador 

mais ativo, enquanto que o fosfato de nióbio mostrou-se mais seletivo e propiciou 

um maior rendimento (58% do teórico). Além disso, comprovou-se a importância da 

calcinação prévia do fosfato de nióbio a fim de prevenir a lixiviação do fósforo em 

meio aquoso. 

 

Palavras-chave: furfural; xilose; pentose; nióbio; desidratação; catálise 
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ABSTRACT 

 

MENEZES, Raphael Bezerra de. Estudo de catalisadores sólidos ácidos 

contendo nióbio na reação de desidratação de xilose  a furfural . Rio de Janeiro, 

2014. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) 

– Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

Conventional processes for furfural production employ hydrolysis of 

lignocellulosic biomass followed by monosaccharide dehydration in the presence of 

mineral acids. However, the use of mineral acids can cause problems related to 

corrosivity, toxicity, handling, storage and undesirable byproducts. Furthermore, 

furfural yield generally does not exceed 50% of the theoretical value. Considering the 

heterogeneous catalysis can solve the problems described above, two types of 

niobium-containing solid acid catalysts were tested in a batch reactor: niobium oxide 

and niobium phosphate, comparing them with both a neutral reaction medium and 

with a reaction medium containing diluted sulfuric acid. All experiments were 

performed with toluene-water biphasic liquid medium with the aim of extracting the 

newly formed furfural into the organic phase and consequently inhibiting its 

degradation due to rehydration or oligomerization. It was evaluated the effects of 

mass of catalysts and previous heat treatment by calcination at 400°C. The 

independent factor was the reaction time and the main response variables were 

xylose conversion, furfural selectivity and furfural yield. The experimental data 

allowed to estimate the reaction order and calculate kinetic parameters such as 

reaction rate and xylose consumption rate constant. Considering the experimental 

results, it was found that niobium oxide was the most active catalyst, whereas the 

niobium phosphate proved to be more selective and provided a higher furfural yield 

(58% of theoretical value). Moreover, it was demonstrated the importance of prior 

calcination of niobium phosphate to prevent the leaching of phosphorus in an 

aqueous medium.  

 

Keywords: furfural; xylose; pentose; niobium; dehydration; catalysis   
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

O crescente interesse em processos que utilizem matéria-prima renovável 

justifica-se por diversos motivos. Em primeiro lugar está o aspecto econômico. Existe 

a perspectiva de escassez das reservas de petróleo e gás, o que elevaria o preço 

internacional desses insumos e, consequentemente, viabilizaria novas rotas com 

matérias-primas alternativas. Além disso, importantes reservas petrolíferas estão 

localizadas em áreas de instabilidade política e conflito armado, aumentando o risco 

no fornecimento a longo prazo. 

Em segundo lugar, estão as questões relativas à sustentabilidade. A 

preocupação com o meio ambiente deveria estar no topo das discussões na 

contemporaneidade, visto que o padrão de consumo das sociedades desenvolvidas 

e mesmo das chamadas sociedades emergentes não se sustentará no longo prazo. 

Ocorrerá sim o esgotamento dos recursos naturais e um acirramento das disputas 

territoriais, em busca de fontes de matérias-primas. Em contrapartida, os principais 

centros consumidores estão estruturados de tal forma que não há perspectiva de 

“ruptura” do modelo industrial vigente. Portanto, a mudança para uma “economia 

verde” ou “consumo sustentável” ainda está bem distante no tempo, mesmo com 

toda a pressão dos consumidores mais conscientes. Contudo, mudanças climáticas, 

desastres ambientais e desabastecimento podem vir a acelerar o processo de 

mudança na estrutura produtiva e no consumo. 

Finalmente, existe a questão da inovação. O desenvolvimento de novos 

processos e produtos a partir de matéria-prima renovável pode representar um 

importante diferencial para enfrentar o competitivo mercado globalizado. Agregar 

valor a materiais considerados resíduos e a partir deles criar produtos de alto 

desempenho por meio de processos ambientalmente seguros corresponde a uma 

estratégia de negócios com grandes chances de sucesso já na atualidade. 

O Brasil, sem sombra de dúvidas, apresenta condições muito favoráveis 

para o desenvolvimento de processos a partir de matérias-primas renováveis. O país 

possui uma vasta área agricultável e diferentes regiões com climas propícios para 

diversos tipos de culturas agrícolas. Além disso, há uma experiência bem-sucedida 

no campo tecnológico, estabelecida através do programa governamental criado na 

década de 1970 e conhecido como “Proálcool”, de incentivo à produção de etanol de 
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cana-de-açúcar, visando substituir parcialmente o consumo de gasolina em veículos 

leves. Apesar de um período difícil nos anos 1990 e das flutuações do mercado de 

combustíveis, o Brasil é hoje o segundo maior produtor mundial de etanol, sendo 

superado apenas pelos Estados Unidos. 

A produção de etanol combustível, em grande escala e a preços 

competitivos, estimula o surgimento de uma cadeia industrial que possa transformar 

os resíduos gerados, como a palha e o bagaço de cana, em produtos com conteúdo 

renovável, contribuindo para a redução da emissão de carbono fóssil para a 

atmosfera, e com uma ampla gama de aplicações. Neste ponto, o furfural pode 

desempenhar um papel muito importante. Ele já é o principal composto químico 

produzido a partir de matéria-prima lignocelulósica, em nível mundial. Além disso, 

apresenta uma série de derivados, como o álcool furfurílico, ácidos furóicos, 

furfurilamina, tetrahidrofurano, dentre outros, que juntos constituem a base da 

química de polímeros furânicos, com potencial de competir com seus similares de 

origem fóssil. 

Entretanto, os processos convencionais de produção de furfural utilizam 

ácidos minerais, o que gera problemas de corrosão e disposição final do material 

contaminado, sem contar o rendimento relativamente baixo obtido. Isto representa 

uma oportunidade de desenvolvimento de novos processos que empreguem 

catalisadores sólidos ácidos. Os compostos a base de nióbio apresentam sítios 

ácidos ativos mesmo em meio aquoso e elevada resistência térmica, o que os torna 

candidatos aptos a esta função. 

Neste contexto, o objetivo geral do presente trabalho é avaliar o 

desempenho catalítico de sólidos ácidos como o óxido de nióbio e o fosfato de 

nióbio na reação de desidratação de xilose à furfural. Como objetivos específicos, 

pode-se citar: 

 

• Caracterizar os catalisadores sólidos a base de nióbio; 

 

• Avaliar a reação de desidratação de xilose sem adição de catalisador; 

 

• Alcançar um valor mínimo de 50% de rendimento empregando-se 

ácido sulfúrico, o catalisador comumente utilizado na indústria de 

produção de furfural; 
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• Avaliar a reação de desidratação de xilose, em termos de conversão, 

seletividade e rendimento, empregando-se óxido de nióbio e fosfato 

de nióbio, separadamente; 

 

• Verificar os efeitos causados pela variação de massa de catalisador 

sólido e pela calcinação do mesmo; 

 

• Estimar a ordem de reação (n) e determinar experimentalmente as 

taxas de reação (r) e as constantes de velocidade de consumo de 

xilose (k); 

 

• Verificar se ocorre lixiviação de fósforo durante a utilização de fosfato 

de nióbio como catalisador em meio aquoso. 
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2.1 A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

 

A humanidade utiliza petróleo bruto há milênios, porém a partir do século XX 

foi criado e consolidado em praticamente todas as nações do planeta um modelo 

socioeconômico completamente dependente deste recurso. Do petróleo vem a 

energia necessária para movimentar todo o tipo de veículo de transporte, seja ele 

terrestre, marítimo ou aéreo. As residências recebem energia para iluminação e 

funcionamento de inúmeros eletrodomésticos, graças às termoelétricas. Parques 

industriais são movidos a petróleo, bem como o setor de serviços: escolas, hospitais, 

comércio em geral. Até a produção de alimentos é grandemente dependente de 

petróleo, no que diz respeito a fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas, 

fazendo funcionar o que hoje é conhecido como o agronegócio. 

Todavia, há muitos motivos para preocupação com a dependência do 

petróleo bruto, pois atualmente extrai-se petróleo cem mil vezes mais rápido que sua 

acumulação subterrânea (SHAH, 2007). A cada ano, o mundo demanda cerca de 

2% a mais de petróleo do que no ano anterior, enquanto que sua produção nos 

campos petrolíferos conhecidos declina de 3% a 5%. Desde os anos 1960, as 

descobertas têm sido sempre menores e, a partir dos anos 1980, têm-se encontrado 

com ainda menos frequência estas reservas menores. Dessa forma, a indústria 

petrolífera atende às demandas crescentes extraindo com mais rapidez o petróleo 

presente nos reservatórios descobertos há décadas. Estima-se que dentro dos 

próximos cinquenta anos será atingido o “pico petrolífero”, isto é, o ponto máximo da 

produção mundial de petróleo (SHAH, 2007). A partir de então ocorrerá 

inexoravelmente a queda de produção e o colapso do modelo energético hoje em 

vigor. 

Há portanto a necessidade de diversificar a matriz energética, de forma a 

tentar diminuir tamanha dependência dos combustíveis fósseis. O Brasil pode ser 

considerado uma referência no cenário mundial, com sua bem sucedida experiência 

na produção de etanol de cana-de-açúcar. 
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2.2 ETANOL, O COMBUSTÍVEL RENOVÁVEL 

 

O Brasil encontra-se hoje numa posição privilegiada no cenário global: pode 

vir a ser um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás, graças às 

descobertas recentes das reservas do Pré-Sal, e ao mesmo tempo destaca-se na 

produção de commodities agrícolas, importantes fontes de alimentos e energia 

(GALEMBECK, 2013). 

A produção de etanol a partir de cana-de-açúcar vem de longa data no país. 

A cultura de cana-de-açúcar foi introduzida pelos portugueses no século XVI, e 

rapidamente a exportação de açúcar passou a ser a principal atividade econômica 

brasileira por um longo período. Os resíduos gerados eram fermentados para a 

produção de etanol, que na época era empregado apenas em remédios e perfumes, 

além é claro das bebidas alcoólicas. Na primeira metade do século XX, o etanol 

passou a ser utilizado na produção de dietil-éter e cloreto de etila. Começaram a 

surgir importantes fábricas que empregavam o etanol como matéria-prima, como a 

Coperbo (Cabo, PE), que convertia etanol em butadieno para a produção de 

borrachas sintéticas, e a Union Carbide (Cubatão, SP) que produzia polietileno a 

partir da desidratação do etanol. Além destas, foram instaladas uma planta de ácido 

acético em Camaçari (BA) e uma planta de cloreto de vinila em Maceió (AL) 

(GALEMBECK, 2010). 

A produção de etanol combustível não era economicamente atrativa na era 

do petróleo de baixo custo, porém os choques do petróleo nos anos 1970 chamaram 

a atenção do governo brasileiro, que criou por meio do decreto-lei nº 76.593 de 14 

de novembro de 1975, o Programa Nacional do Álcool – Proálcool. Em 1977, foi 

incentivado o uso de automóveis movidos a álcool, visando expandir a produção e o 

uso do combustível. Entre as vantagens estava a redução na importação de 

petróleo, gerando equilíbrio da balança comercial brasileira. O uso do álcool também 

representou um incentivo à agricultura com a produção de cana-de-açúcar, além de 

fazer surgir novas refinarias e destilarias, criando novos empregos e indústrias 

fornecedoras de equipamentos (PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. , 

2013). 

O programa governamental de incentivos conhecido como Proálcool 

arrefeceu na década de 1990, mas estabeleceu um legado para o setor agrícola 

brasileiro. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra 2011/12 de 



23 
CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

cana-de-açúcar foi de 560,36 milhões de toneladas, cultivada numa área de 8,5 

milhões de hectares (CONAB, 2012). A matriz energética brasileira passou por 

transformações que a colocaram entre as mais limpas do mundo. A introdução de 

veículos bicombustível (álcool ou gasolina) na primeira década dos anos 2000 

contribuiu para a diminuição da participação do petróleo e derivados na matriz 

energética, de 45,5% em 2000 para 37,9% em 2009. Ao fim desse período, cerca de 

18% da energia consumida no país já provinha da cana-de-açúcar, ultrapassando a 

energia hidráulica em importância e assumindo o segundo lugar (RODRIGUES, 

2011). 

Além das perspectivas do mercado nacional, em nível global o interesse por 

etanol combustível é crescente. Entre 2000 a 2008, a oferta de etanol aumentou 

18,6% ao ano. Já na safra 2010/2011, os Estados Unidos produziram 50,1 bilhões 

de litros de etanol contra 27 bilhões de litros produzidos no Brasil no mesmo 

período, o que corresponde a um crescimento americano de 23,3% ao ano nos 

últimos 10 anos (NASTARI, 2011). Para coroar a importância do setor 

sucroalcooleiro, em fevereiro de 2010, a Environmental Protection Agency (EPA) dos 

Estados Unidos reconheceu o etanol de cana-de-açúcar como um biocombustível 

avançado, capaz de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (RODRIGUES, 

2011). 

No processo convencional de produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, 

após a esterilização do caldo ou melaço, a fermentação é realizada com a levedura 

Saccharomyces cerevisiae (o popular fermento de padaria). Ao término de 12 horas 

de reação, obtém-se um produto com teor alcoólico inferior a 100 g.dm-3 que é 

enviado para uma unidade de destilação, resultando em etanol hidratado ou anidro, 

dependendo da configuração de cada planta. A reação de fermentação é 

representada na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1: Reação global da fermentação da sacarose em etanol e gás carbônico. Adaptado 
de Rodrigues, 2011. 
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Numa típica usina brasileira, o açúcar é comercializado para a indústria 

alimentícia, enquanto que o etanol é vendido como combustível e para as indústrias 

de bebidas e cosméticos. Já o bagaço de cana é utilizado para gerar energia para a 

própria usina, em especial para as etapas de moagem da cana-de-açúcar e de 

destilação, através da sua queima nas caldeiras (RODRIGUES, 2011). Nas usinas 

mais eficientes, esta queima do bagaço gera um saldo positivo de energia, que é 

convertida em eletricidade e vendida para as concessionárias do setor (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Produção de uma típica usina de açúcar e álcool no Brasil. Adaptado de 
Rodrigues, 2011. 

 

 

Entretanto, além de gerar energia através da queima nas caldeiras, o 

bagaço de cana, rico em carboidratos, também pode ser utilizado como matéria-

prima para a produção de etanol, num processo conhecido como etanol 

lignocelulósico, ou simplesmente Etanol de Segunda Geração (2G). 
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2.3 ETANOL 2G 

 

2.3.1 Biomoléculas: carboidratos 

 

Os carboidratos ocorrem em todos os organismos vivos. Atualmente, este 

termo é utilizado em referência à ampla classe de aldeídos e cetonas poliidroxilados 

comumente chamados de açúcares. Estima-se que mais de 50% da biomassa em 

base seca da Terra consista em polímeros de glicose (MCMURRY, 2011). Em geral, 

os carboidratos são classificados como simples ou complexos. Os açúcares simples, 

ou monossacarídeos, são carboidratos como a xilose e a glicose que não podem ser 

convertidos por hidrólise em moléculas menores de açúcar, como ilustrado na Figura 

3. 

 

 

 

Os carboidratos complexos são constituídos de duas ou mais moléculas de 

açúcar unidas por ligações de acetal (MCMURRY, 2011). A sacarose, por exemplo, 

é um dissacarídeo constituído de uma glicose ligada a uma frutose. Similarmente, a 

celulose é um polissacarídeo constituído de várias centenas de unidade de glicose 

ligadas entre si. A hidrólise de um polissacarídeo o quebra em seus 

monossacarídeos constituintes. 

Os monossacarídeos podem ser classificados como aldoses ou cetoses, 

dependendo do grupo carbonila presente na molécula, se aldeído ou cetona 

(MCMURRY, 2011). As aldopentoses possuem três centros de quiralidade e um total 

de oito esteroisômeros possíveis, ou quatro pares de enantiômeros D, L. Esses 

quatro pares de enantiômeros são chamados de ribose; arabinose; xilose e lixose. 

Todos, exceto as lixoses, ocorrem amplamente na natureza. 

Figura 3: Estrutura molecular cíclica de xilose e glicose. Adaptado de Qi, 2011. 
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Os dissacarídeos contêm uma ligação acetal glicosídica entre o carbono 

anomérico de um açúcar e um grupo –OH em qualquer posição de outro açúcar. 

Como exemplo, a celobiose, o dissacarídeo obtido pela hidrólise parcial da celulose, 

é composta de duas unidades de β–D-glicopiranose unidas por uma ligação 1→4-β-

glicosídeo (MCMURRY, 2011). 

 

2.3.2 Biomassa lignocelulósica 

 

A biomassa lignocelulósica é composta de estruturas poliméricas de 

celulose, hemicelulose e lignina, além de outros compostos orgânicos e sais. A 

celulose é o mais importante componente, e de fato, o polímero mais abundante da 

Terra. Como o amido, a celulose é um polímero de moléculas de glicose cujo 

tamanho de cadeia varia de 100 a 1400 unidades. Todavia, na celulose as unidades 

de glicose estão conectadas entre si através de ligações 1→4-β-glicosídeo, ao invés 

de ligações 1→4-α-glicosídeo presentes no amido (LUQUE, CAMPELO e CLARK, 

2011). 

Essa diferença entre as ligações intermoleculares do amido e da celulose 

representa um fator fundamental. Nesta última, o polímero de glicose é linear, 

permitindo o alinhamento das cadeias umas com as outras e a formação de 

inúmeras ligações de hidrogênio entre as cadeias (KOBAYASHI, 2011), como 

ilustrado na Figura 4. Assim, a celulose apresenta estruturas cristalinas muito 

estáveis, razão pela qual é tão difícil realizar a sua hidrólise: as macromoléculas 

estão tão unidas que torna-se difícil para a água e o íon hidrônio alcançarem as 

ligações 1→4-β-glicosídeo. Apesar da celulose ser constituída de unidades 

altamente polares, ela é insolúvel em água, pois as ligações de hidrogênio previnem 

a solvatação do polímero. Essa característica estruturante é deveras importante para 

a manutenção da vida vegetal (LUQUE, CAMPELO e CLARK, 2011). 
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Figura 4: Estrutura química de duas macromoléculas de celulose unidas por ligações hidrogênio. 
Adaptado de Kobayashi, 2011. 

 

As cadeias de celulose são mantidas fortemente unidas através de ligações 

de hidrogênio, formando fibrilas, sendo um conjunto de fibrilas chamado de fibra de 

celulose. Para que a fibra de celulose seja quimicamente processável, faz-se 

necessário “amolecer” ou “enfraquecer” sua estrutura. Um ataque com ácido 

concentrado causa a ‘quebra’ das ligações de hidrogênio, e assim o acesso às 

ligações 1→4-β-glicosídeo torna-se facilitado, gerando o dissacarídeo celobiose. 

Já a hemicelulose é um polímero ramificado constituído de hexoses, como 

glicose e manose, e pentoses, como a xilose. Sua composição depende de sua 

origem vegetal. Gramíneas e vegetais folhosos apresentam grande quantidade de 

xilanas. As ramificações presentes na hemicelulose impedem o alinhamento entre as 

cadeias, e consequentemente a formação de uma estrutura cristalina, como 

representado na Figura 5. Este é o motivo pelo qual a hemicelulose é mais 

suscetível à hidrólise do que a celulose: suas ligações glicosídicas estão mais 

expostas ao ataque do íon hidrônio. 

 

 

Figura 5: Representação estrutural da hemicelulose. Adaptado de Ribeiro, 2012. 
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A lignina é uma estrutura polimérica constituída de unidades aromáticas, 

mais exatamente unidades p-hidroxi-fenil-propanóicas (Figura 6), sendo o segundo 

polímero mais abundante da Terra (LUQUE, CAMPELO e CLARK, 2011). A função 

da lignina na biomassa lignocelulósica é aderir as fibras de celulose entre si, 

garantindo a união de toda a estrutura. O tipo e a quantidade de lignina variam em 

função do tipo de biomassa. 

 

 

Figura 6: Exemplo de estrutura química da lignina. Adaptado de Rasmussen, 2014. 

 

A lignina contém muito menos oxigênio que a celulose ou a hemicelulose, 

por isso seu valor energético é muito maior. As primeiras apresentam valor calorífico 

de aproximadamente 17 MJ.kg-1, enquanto que a lignina pode atingir um valor de 25 

MJ.kg-1. Historicamente, a lignina vem sendo utilizada como fonte de energia para a 

indústria de papel, mas espera-se que no futuro ela possa servir como matéria-prima 

de compostos orgânicos aromáticos, como o fenol. O problema é que a lignina 

obtida através das hidrólises ácidas ou enzimáticas é altamente condensada, 

consequentemente o número de grupos reativos como as hidroxilas é bastante 

reduzido (LUQUE, CAMPELO e CLARK, 2011). 

 

2.3.3 Processo de produção de etanol lignocelulósic o 

  

A produção de etanol é um dos processos químicos mais antigos da 

humanidade, visando-se inicialmente produzir bebidas alcoólicas, como o vinho a 

partir das uvas. Atualmente, o foco maior está na produção de biocombustíveis. 

Buscam-se processos que sejam ao mesmo tempo economicamente eficientes, para 
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garantir a rentabilidade, e ambientalmente sustentáveis. A utilização de sacarose ou 

amido para produção de etanol, processo conhecido como etanol de primeira 

geração ou Etanol 1G, já está bem consolidado, especialmente nos Estados Unidos 

e no Brasil. Todavia, existe muito questionamento sobre uma possível competição 

entre alimentos versus combustíveis. Muitos especialistas acreditam que o aumento 

da produção de biocombustíveis de primeira geração vem causando uma alta nos 

preços dos alimentos (NAIK, 2010). 

Por outro lado, a biomassa lignocelulósica representa um recurso natural 

biológico e não-alimentício bastante vasto, porém subutilizado.  Para se ter uma 

ideia de seu potencial, estima-se que 100 bilhões de toneladas de matéria orgânica 

de origem terrestre são produzidas por ano, das quais apenas 1,25% é destinada a 

alimentação, sendo o restante reciclado dentro do ecossistema terrestre (NAIK, 

2010).   

De maneira geral, o processo que utiliza biomassa lignocelulósica para 

produção de etanol, conhecido como etanol de segunda geração ou Etanol 2G, é 

similar àquele que emprega matéria-prima de primeira geração (sacarose e amido): 

decomposição da matéria-prima em açúcares fermentáveis através de hidrólise, 

seguida de fermentação para obtenção do etanol, e finalmente a purificação do 

produto de interesse via destilação. Todavia, em função de sua variabilidade e 

recalcitrância, a matéria-prima lignocelulósica exige tecnologias de processamento 

muito mais complexas, divididas nas etapas de pré-tratamento, hidrólise, 

fermentação e purificação. 

O pré-tratamento visa ‘abrir’ ou ‘expor’ a estrutura lignocelulósica, facilitando 

a separação de xilose e lignina da celulose cristalina, com a mínima degradação de 

carboidratos e formação de subprodutos tóxicos ao sistema. É possível utilizar 

ácidos diluídos já nesta etapa, objetivando-se alcançar altas taxas de hidrólise da 

celulose na etapa seguinte. Como vantagem, a xilose oriunda da hemicelulose não é 

degradada, podendo ser separada e aplicada na produção de compostos químicos 

de alto valor comercial, como o furfural, assunto que será discutido em detalhes 

mais adiante. 

Na etapa de hidrólise, as moléculas de água reagem com as ligações 

glicosídicas da estrutura da celulose e hemicelulose, degradando-as em 

monossacarídeos como glicose e xilose. A hidrólise pode ser de origem ácida ou 

enzimática. Os processos de hidrólise enzimática têm ganhado grande destaque 
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frente aos demais porque a perda de açúcares é mínima, e a quantidade de 

subprodutos, desprezível. As enzimas celulases desmembram a celulose em 

celobiose, que por sua vez tem suas ligações β-glicosídicas quebradas pela enzimas 

β-glucosidases, gerando glicose. 

A etapa de fermentação é responsável por converter os monossacarídeos 

em etanol. A levedura Saccharomyces cerevisiae, o mais comum agente de 

fermentação, é capaz de converter hexoses à etanol, mas não possui a capacidade 

de converter pentoses como a xilose. Para isso outros microrganismos, como 

bactérias e fungos, precisam ser aplicados, mas não apresentam a mesma 

produtividade de etanol. 

Após a fermentação faz-se necessário separar o etanol produzido da mistura 

original, pois muitos microrganismos fermentativos não conseguem sobreviver em 

altas concentrações de etanol (acima de 15% a 20%). A mistura líquida obtida, 

contendo etanol, água e subprodutos polares é separada por destilação. 

Até o presente momento, existem dezenas de plantas piloto de etanol 

lignocelulósico sendo construídas ou já em operação, especialmente na Europa e 

Estados Unidos. Entretanto, sua produção ainda não apresenta um custo 

competitivo quando comparado ao do etanol de primeira geração. Isto se deve a 

alguns motivos, como ao alto custo da etapa de pré-tratamento, às dificuldades na 

integração de diferentes unidades do processo e, sobretudo, aos problemas 

enfrentados na etapa de fermentação. Os microrganismos que fermentam açúcares 

de cinco ou seis carbonos não apresentam a mesma eficiência, por exemplo, das 

leveduras que apenas fermentam glicose. Portanto, uma abordagem que vem 

ganhando força nos últimos tempos sugere separar os açúcares de cinco carbonos 

(xilose e arabinose), dos açúcares de seis carbonos (glicose). Assim, a glicose pode 

ser encaminhada para os processos fermentativos convencionais com leveduras, 

altamente otimizados, enquanto as pentoses, ao invés de serem convertidas a 

etanol, podem gerar outros produtos químicos, como o furfural. 

No final do século XX, um estudo americano já mostrava a viabilidade 

econômica de uma planta industrial capaz de produzir etanol combustível e furfural 

como coproduto de alto valor agregado (VAN DYNE, 1999). Levando-se em 

consideração o cenário da Louisiana, Estados Unidos, e uma série de premissas 

econômicas, como por exemplo o preço do etanol a US$ 1.25/gal (US$ 419/ton) e do 

furfural a US$0.32/lb (US$705/ton), uma planta de processamento de matéria-prima 
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lignocelulósica que produza apenas etanol não seria viável economicamente, porém 

ao analisar o retorno do investimento num horizonte de 15 anos, a produção 

conjunta etanol-furfural mostrar-se-ia rentável para uma ampla faixa de capacidade 

da planta, medida em termos de valor presente líquido (VPL) em função da 

quantidade de biomassa lignocelulósica processada diariamente, conforme 

representado na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Estimativa do valor presente líquido (VPL) em função do tamanho da planta. Adaptado de 
Van Dyne, 1999. 

 

Mesmo sabendo-se que o trabalho de Van Dyne (1999) apoia-se em dados 

de simulação e premissas de mercado, ele mostra a importância da economia de 

escala para a viabilidade da planta, ou seja, capacidade de processamento de 

matéria-prima inferior a 1300 ton/dia não parece lucrativa, ao passo que uma 

rentabilidade ótima seria obtida para uma capacidade de processamento igual a 

4360 ton/dia. Além disso, uma outra vantagem da proposta seria sua flexibilidade: 

em momentos de grande oferta de grãos, amido ou sacarose poderiam ser 

processados junto com a biomassa lignocelulósica; enquanto que em momentos de 

alta nos preços, apenas os resíduos agrícolas como palhas, cascas, sabugos e 

bagaços poderiam sustentar a produção ao longo do ano. 

Portanto, num cenário onde o etanol aparece como o grande representante 

dos biocombustíveis líquidos, e sua tecnologia de produção a partir de biomassa 

lignocelulósica pode resolver os questionamentos acerca da competição com 

alimentos, a produção de furfural a partir da xilose tem um papel importante de 
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agregar valor e, consequentemente, contribuir para tornar o Etanol 2G uma 

realidade, sem a necessidade de subsídios ou medidas econômicas protecionistas. 

 

2.4 FURFURAL 

 

2.4.1 Histórico e características do furfural 

 

O furfural, também conhecido como 2-furaldeído, furano-2-carbaldeído ou 2-

furancarboxaldeído, é um composto pertencente à família dos anéis aromáticos 

heterocíclicos, com um grupo funcional aldeído na posição C2 (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Representação química do furfural. Adaptado de Dias, 2005. 

 

O furfural foi isolado pela primeira vez pelo químico alemão Johann 

Wolfgang Döbereiner em 1832 (KAMM, GERHARDT e DAUTZENBERG, 2013). Em 

1840, o químico escocês John Stenhouse obteve furfural ao reagir ácido sulfúrico 

com uma variedade de matérias-primas vegetais, como grãos, serragem e palha. Ele 

determinou sua fórmula química, C5H4O2. Em 1922, a fábrica da Quaker Oats em 

Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos, estabeleceu a primeira produção comercial de 

furfural. Neste processo, cascas de aveia eram convertidas em furfural com auxílio 

de ácido sulfúrico concentrado e vapor de alta pressão, que além de fornecer o calor 

necessário à reação, propiciava a remoção do produto de interesse, a fim de 

minimizar a formação de subprodutos (CHOUDHARY, SANDLER e VLACHOS, 

2012). 

Atualmente, o furfural pode ser produzido a partir de uma vasta gama de 

resíduos agrícolas e florestais ricos em pentosanas, como representado de maneira 

simplificada na Figura 9. 
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Figura 9: Representação simplificada da conversão de carboidratos em furfural. Adaptado 
de Antunes, 2012. 

 

Além disso, ele pode servir a diferentes fins, como solvente na indústria do 

refino e na fabricação de diversos polímeros. Por isso, o furfural está presente na 

lista ‘top 30’ criada em 2004 pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, que 

identifica trinta moléculas com potencial de se tornarem “blocos construtores” na 

indústria química (“chemical building blocks”), conforme a Tabela 1. Estas moléculas 

exibem múltiplas funcionalidades, são capazes de gerar diferentes derivados com 

aplicações importantes e advêm de material lignocelulósico (WERPY e PETERSON, 

2004). 

 

Tabela 1: Relação dos potenciais candidatos a matéria-prima de origem lignocelulósica. Extraído de 
Werpy e Peterson, 2004. 

 

5

6

Monóxido de carbono e hidrogênio (gás de síntese)

--

Glicerol, ácido 3-hidroxi-propiônico, ácido láctico, ácido malônico, ácido 
propiônico, serina

Acetoína, ácido aspártico, ácido fumárico, 3-hidroxi-butirolactona, ácido 
málico, ácido succínico, treonina

Arabitol, furfural, ácido glutâmico, ácido itacônico, ácido levulínico, prolina, 
xilitol, ácido xilônico

Aconitato, ácido cítrico, ácido 2,5-furanodicarboxílico (FDCA), ácido 
glutâmico, lisina, levoglucosana, sorbitol

Número de carbonos Relação dos 30 potenciais candida tos

1

2

3

4
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2.4.2 Estequiometria da reação 

 

Para se conhecer o rendimento teórico de furfural obtido a partir de 

pentosanas (xilanas e arabanas), faz-se necessário conhecer a estequiometria de 

reação. Primeiramente, as cadeias de pentosanas são hidrolisadas, liberando os 

monômeros xilose e arabinose: 

 

PENTOSANA + n * ÁGUA  → n * PENTOSE 

(C5H8O4)n   n (H2O) → n (C5H10O5) 

n * (132,114) + n (18,016) → n (150,130)  g.mol-1 

 

  

 Em seguida, ocorre a desidratação das pentoses: 

 

 PENTOSE  - 3 * ÁGUA → FURFURAL 

 (C5H10O5)  - 3 * (H2O) → C5H4O2 

 150,130  - 54,048 → 96,082  g.mol-1  

 

 

 Logo, a reação global pode ser descrita da seguinte forma: 

 

 PENTOSANA - 2 * ÁGUA → FURFURAL 

 132,114  - 36,032 → 96,082  g.mol-1 

 

 O rendimento teórico de furfural a partir de pentosanas (Yth), utilizando no 

cálculo das plantas industriais, pode ser facilmente definido: 

 

 Yth = 96,082 / 132,114 = 0,72727 
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2.4.3 Mecanismos de reação 

 

Existem evidências experimentais que subsidiam três tipos de mecanismos 

de reação de desidratação de xilose à furfural: uma proposta de mecanismo acíclico, 

via abertura de anel, e duas propostas de mecanismo cíclico. A diferença reside em 

qual o oxigênio que vem a ser protonado:  o oxigênio do anel (O-piranose), o 

oxigênio da hidroxila na posição 1 (1-OH), ou o oxigênio da hidroxila na posição 2 (2-

OH). Em todos eles, há o consenso de que a etapa limitante é justamente esta 

protonação (RASMUSSEN, 2014). 

O mecanismo acíclico, via protonação do O-piranose, é similar ao 

mecanismo de conversão de glicose à 5-hidroximetil-furfural (5-HMF). 

Primeiramente, ocorre a abertura de anel, seguida da formação de intermediário 1,2-

enodiol. A perda da primeira molécula de água gera o intermediário 3-deoxi-D-

xilosona. A perda da segunda molécula de água gera outro intermediário, 5-hidroxi-

2-oxo-3-pentenal. Finalmente, a perda da terceira molécula propicia a ligação entre o 

oxigênio da posição 5 com o carbono da posição 2, fechando o anel e gerando 

furfural. 

Os mecanismos cíclicos envolvem a formação de isômeros de xilopiranose 

(ANTAL JR, 1991), espécies relativamente estáveis. Primeiramente, ocorre a perda 

de uma molécula de água devido à protonação do grupamento hidroxila. Em 

seguida, ocorre o surgimento do cátion xilosila. Este cátion, ao perder um próton, 

leva à formação do intermediário 2,5-anidroaldose. O subsequente desenvolvimento 

de ligações conjugadas através da perda de moléculas de água completa o 

mecanismo de formação de furfural, conforme representado na Figura 10. 
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Figura 10: Sugestão de mecanismos para formação de furfural a partir de xilose. Adaptado 
de Rasmussen, 2014. 
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2.5 PRINCIPAIS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE FURFURAL 

 

Até o presente momento, não existe uma rota sintética para a produção 

industrial de furfural, portanto o único caminho é através da hidrólise de biomassa 

seguida de desidratação das pentoses (AGIRREZABAL-TELLERIA, 2013a). O 

rendimento potencial de furfural vai depender do tipo de matéria-prima utilizada e 

pode ser expressa em termos de kg de furfural por tonelada de biomassa seca: 220 

kg/ton de sabugos de milho, 170 kg/ton de bagaço de cana-de-açúcar, 160 kg/ton de 

palha de milho, cascas de girassol e madeiras de lei (MAMMAN, 2008). 

 

2.5.1 Processo descontínuo QUAKER OATS 

 

O processo em batelada da QUAKER OATS é o mais antigo processo 

industrial de produção de furfural, concebido em 1921 e patenteado em 1922 nos 

Estados Unidos. Inicialmente, foi uma maneira encontrada para tratar as grandes 

quantidades de cascas de aveia, resíduos provenientes do processamento de 

cereais para a indústria alimentícia, e ao mesmo tempo dar uso a um conjunto de 

equipamentos que estavam parados por conta de outros processos que foram 

descontinuados (ZEITSCH, 2000). 

Neste processo, as cascas de aveia são misturadas com ácido sulfúrico 

diluído, num reator cilíndrico horizontal com rotação em seu eixo longitudinal. Esta 

mistura é aquecida por injeção de vapor de alta pressão (HPS) até atingir 153 ºC, 

durante 5h, ocorrendo, concomitantemente, a hidrólise das pentosanas a pentoses e 

a desidratação das pentoses a furfural. Em seguida, o material sólido não digerido é 

separado da mistura de furfural e água, encaminhada para uma coluna de destilação 

azeotrópica onde a recuperação de furfural é feita com auxílio de vapor de baixa 

pressão (LPS). Após a destilação, ocorre a formação de duas fases líquidas: a mais 

densa contém maior teor de furfural, cerca de 96%p/p, enquanto que a menos densa 

contém apenas 8% p/p de furfural em água, aproximadamente. Estas fases são 

separadas num decantador. A corrente rica em furfural é encaminhada para uma 

nova coluna de destilação, a fim de purificá-lo; enquanto que a corrente menos 

densa é encaminhada para uma torre de recuperação de compostos orgânicos leves 

(CANDEIAS, 2010). Geralmente não é economicamente viável tentar recuperar o 
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teor de furfural presente nesta segunda corrente, permanecendo como perda do 

processo. O processo está representado na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Processo descontínuo da QUAKER OATS. Adaptado de Zeitsch, 2000.  

(1) Misturador; (2) Reatores; (3) Prensa parafuso; (4) Gerador de vapor; (5) Coluna de destilação 
azeotrópica; (6) Decantador; (7) Condensadores; (8) Torre de recuperação de compostos leves; (9) 
Coluna de desidratação de furfural; (HPS) Vapor de alta pressão; (LPS) Vapor de baixa pressão. 

 

Para um conjunto de condições otimizadas de processo, como por exemplo 

conteúdo de 25% p/p de água na matéria-prima (cascas de aveia) e concentração 

inicial de ácido sulfúrico igual a 6% p/p, é possível obter até 52,3% do rendimento 

teórico de furfural, com uma perda de 9,9% de furfural no resíduo. 

Apesar de sua importância histórica, este processo apresenta diversas 

desvantagens, como: 

I. Elevado tempo de reação em contato com um ácido mineral forte 

como o ácido sulfúrico, que propicia a formação de subprodutos; 

II. Emprego de materiais resistentes à corrosão; 

III. Resíduo extremamente ácido; 

IV. Problemas no processamento dos sólidos finamente divididos, que 

tendem a ser arrastados pelo vapor; 

V. O projeto de um reator cilíndrico com rotação longitudinal pode 

apresentar um elevado custo que não compense seu benefício. 
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2.5.2 Processo descontínuo utilizado na China 

 

A China adotou um processo de produção de furfural baseado no processo 

descontínuo QUAKER OATS. No processo à batelada chinês, o reator é 

basicamente um cilindro de aço inox de 1,5 m de diâmetro por 8 m de altura, com 

uma parede de 50 mm de espessura para suportar a corrosão. Além disso, os 

polímeros formados durante a produção de furfural recobrem as paredes internas, 

contribuindo para sua proteção. A matéria-prima é composta de espigas de milho, 

cortadas e divididas para atingir um tamanho de partícula de 20 a 30 mm, e seu 

conteúdo na carga líquida é da ordem de 15% p/p. 

  Antes de adentrar o reator através de um dispositivo semelhante a uma 

rosca alimentadora, a matéria-prima é misturada com uma solução de 4% p/p de 

ácido sulfúrico, até atingir-se uma proporção próxima de 1,5 kg de ácido por 100 kg 

de carga líquida. A carga acidificada entra no reator até o atingimento de 75% de 

sua capacidade. Inicia-se então um fluxo de 1 a 1,5 ton/h de vapor a 0,6 ou 0,7 MPa 

durante o período de 4 a 5 horas. Ao término deste período, o resíduo contido no 

interior do reator é descarregado pelo fundo num curto espaço de tempo, de cerca 

de 20s (Figura 12). 

O vapor arrasta o furfural formado para o refervedor da coluna de destilação 

azeotrópica, evitando assim a necessidade de um gerador de vapor secundário. 

Após decantação, a fase mais densa, rica em furfural, é encaminhada para 

neutralização e purificação, enquanto que a fase menos densa é diretamente 

liberada à atmosfera, não ocorrendo portanto recuperação de leves. O rendimento 

global de furfural é da ordem de 50% do valor teórico (ZEITSCH, 2000).  
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Figura 12: Esquema do processo descontínuo utilizado na China. Adaptado de Zeitsch, 
2000. 

(1) Espigas de milho cortadas; (2) Ácido sulfúrico; (3) Reator; (4) Vapor; (5) Resíduo; 
(6) Coluna de destilação azeotrópica; (7) Reboiler; (8) trocadores de calor; (9) 
resfriador; (10) Tanque de flash; (11) Vapores não condensáveis; (12) Sólidos; (13) 
Furfural 5%; (14) Ácido acético 2%; (15) Condensador; (16) Decantador; (17) Fase 
aquosa; (18) Solução de carbonato de sódio 7%; (19) Neutralizador; (20) Furfural para 
purificação. 

 

2.5.3 Processo contínuo QUAKER OATS 

 

Na década de 1960, após 40 anos de uso de seu processo à batelada, a 

QUAKER OATS desenvolveu um processo contínuo de produção de furfural na 

cidade de Belle Glade, Flórida, Estados Unidos. A matéria-prima era constituída por 

bagaço de cana oriundo das usinas de açúcar próximas à planta (ZEITSCH, 2000). 

A planta se divide em quatro etapas principais: pré-tratamento, prensa, 

reator e sistema de descarga (Figura 13). Primeiramente, o bagaço de cana é 

submetido a uma pré-tratamento com vapor, tanto para começar a abrir as cadeias 

lignocelulósicas como para facilitar o escoamento da carga, que através de uma 

prensa parafuso é misturada com ácido sulfúrico e transportada para o reator. O 

reator é constituído por quatro cilindros horizontais em série, cada um com 1,8 m de 

diâmetro por 16 m de comprimento. Através de múltiplos pontos de injeção, o vapor 

superaquecido (1,10 MPa e 650 ºC) adentra o reator. Nessas condições, o tempo de 
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reação é de apenas uma hora. Em seguida, a mistura reacional é encaminhada para 

o sistema de descarga, composto por uma câmara e duas válvulas pistão. Quando a 

primeira válvula abre e a segunda válvula fecha, a câmara é preenchida tanto com 

sólidos quanto com furfural e água no estado vapor, à pressão do reator. Logo, 

inverte-se a posição das válvulas, e consequentemente ocorre a ejeção de todo o 

seu conteúdo na forma de ciclone, onde os sólidos são separados dos compostos no 

estado vapor (Figura 14). Com este processo, o rendimento de furfural é de cerca de 

55% do valor teórico (CANDEIAS, 2010). 

 

 

Figura 13:Processo contínuo da QUAKER OATS. Adaptado de Zeitsch, 2000. 
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Figura 14: Esquema do sistema de descarga. Adaptado de Zeitsch, 2000. 

(1) Admissão de resíduo e vapor do reator; (2) Primeira válvula pistão; (3) Atuador 
pneumático; (4) Ar comprimido; (5) Câmara; (6) Segunda válvula pistão; (7) Descarga para 
ciclone. 

 

Esta planta encerrou suas operações em 1997, porém representou um 

marco dentre as tecnologias de produção de furfural. As principais razões para o 

encerramento de suas atividades foram: 

I. Alto custo de manutenção dos equipamentos, em especial das 

prensas; 

II. Deterioração das relações comerciais entre a QUAKER OATS e suas 

fornecedoras de matéria-prima (usinas de cana-de-açúcar); 

III. Diminuição do interesse do sócio majoritário (GREAT LAKES) no 

mercado de furfural. 
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2.5.4 Processo contínuo ROSENLEW 

 

Este processo utiliza bagaço de cana como matéria-prima, transportada por 

meio de grandes telas rotativas, cujo objetivo é eliminar os sólidos finamente 

divididos (ZEITSCH, 2000). A fração mais grossa é encaminhada para o topo do 

reator, através de obturadores hidráulicos, enquanto que o resíduo é continuamente 

eliminado pelo fundo graças a presença de válvulas de descarga. Por gravidade, há 

um lento movimento descendente da carga sólida no interior do reator, onde o tempo 

de residência é de cerca de duas horas. Simultaneamente, ocorre o fluxo 

ascendente de vapor superaquecido, numa pressão de 1 MPa, fornecendo a energia 

necessária para a reação e arrastando o furfural produzido pelo topo (Figura 15). 

Assim, esta planta opera num modo contracorrente. 

Um ponto que pode ser considerado como positivo desta tecnologia é que 

não há adição externa de ácidos minerais, o catalisador do sistema consiste numa 

mistura de ácidos orgânicos formados diretamente a partir da matéria-prima, como 

ácido fórmico, ácido acético, e, em menores quantidades, ácidos carboxílicos 

superiores, num evento conhecido como ‘autocatálise’. Por outro lado, os fenômenos 

relacionados à transferência de massa são bastante complexos e podem 

representar um problema para o controle da planta, pelos seguintes motivos: 

 

I. A concentração de ácidos não é uniforme ao longo do reator, mas 

apresenta um perfil na direção vertical. Isto porque a carga de entrada 

não apresenta acidez, mas está em baixa temperatura. Assim, os 

vapores ácidos que estava emergindo condensam sobre a superfície 

desta carga, difundindo-se através de suas partículas. A medida que 

esta condensação e difusão aumentam, a formação de ácidos 

também aumenta, pois a temperatura também está aumentando, até 

se alcançar um teor máximo de acidez, na altura de cerca de um terço 

do reator. A partir daí, o arraste de ácidos pelo vapor é maior que sua 

geração, e consequentemente a acidez começa a diminuir até chegar 

a praticamente zero no fundo do reator. 
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II. Como a desidratação das pentoses depende da concentração de 

ácidos no meio, a concentração de furfural também exibirá um 

gradiente no interior do reator, por motivos similares aos do item (I). 

 

III.  Como este processo trabalha com ácidos gerados in-situ a partir da 

própria matéria-prima, a partida da planta não é tarefa trivial. Pode-se 

optar ou pela admissão de ácido mineral, mas para isso o material 

deve ser resistente; ou inicia-se o processo bem lentamente, numa 

partida que pode levar até dias. Além disso, caso haja uma parada 

não programada seguida de resfriamento, o resíduo pode solidificar-

se e causar a perda total do reator. 

  

IV. O fluxo de vapor precisa ser muito bem controlado, porque se for 

relativamente baixo, o furfural não será eficientemente arrastado e 

promoverá reações secundárias, acarretando perda de rendimento. 

Caso o fluxo de vapor seja demasiado, ele arrastará não apenas o 

furfural produzido, como também os ácidos gerados, comprometendo 

a taxa de formação de furfural. 

 

 

Figura 15: Esquema do processo contínuo ROSENLEW 
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2.5.5 Processo SUPRAYIELD 

 

Até o fim do século XX, a maioria dos processos industriais de produção de 

furfural operavam a temperaturas abaixo de 200 ºC e alcançavam rendimentos de 40 

a 50% do valor teórico de 72,7% p/p em termos de conteúdo de pentosanas na 

matéria-prima. Por outro lado, a determinação analítica do teor de pentoses pela 

conversão a furfural, método conhecido como “ampola selada”, é capaz de obter 

100% do rendimento teórico. Karl J. Zeitsch estudou a diferença de rendimentos 

entre os processos industriais e o processo analítico, e chegou à conclusão de que a 

razão está nas reações secundárias que ocorrem em meio líquido. Nos processos 

industriais convencionais, o meio reacional não entra em ebulição, por isso o furfural 

permanece no meio líquido, em contato com os catalisadores ácidos, e acaba 

reagindo com outras moléculas de furfural ou intermediários químicos, gerando 

produtos de condensação e resinificação. Ao passo que, no processo analítico, o 

meio reacional entra em ebulição e, portanto, o furfural formado não se dissolve, e 

sim é expelido para a fase gás onde não há presença de ácidos e, 

consequentemente, não ocorrem reações secundárias (SUIB, 2013). 

O estudo de Karl J. Zeitsch resultou num avanço marcante dentre as 

tecnologias de produção de furfural. Ele inventou o processo conhecido como 

SUPRAYIELD, patenteado em 2001 pela International Furan Technology Ltd., e 

recentemente adquirido pela Proserpine Corporative Sugar Milling Association Ltd., 

Austrália (SUIB, 2013). 

Nos processos convencionais, onde a energia é fornecida através da injeção 

de vapor, não é possível manter o meio reacional em estado de ebulição, porque o 

vapor condensado é termodinamicamente incapaz de evaporar uma solução aquosa 

de pentoses, em função da elevação do ponto de ebulição propiciado por esses 

açúcares. Todavia, uma redução contínua da pressão permite manter o meio 

reacional em ebulição. 

No processo SUPRAYIELD, a carga é aquecida com vapor até a 

temperatura de 240 ºC, chamada de temperatura primária. Durante o aquecimento, o 

vapor condensa, aumentando o teor de líquidos no interior do reator. Reduzindo-se 

gradualmente a pressão no reator abaixo da pressão de vapor, o meio reacional 

entra em ebulição, e consequentemente o furfural produzido é expelido para a fase 

vapor. A remoção do vapor do meio reacional causa uma diminuição da 
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temperatura, assim faz-se necessário continuar a descompressão de maneira 

controlada. A vantagem deste processo é que os rendimentos obtidos são elevados, 

cerca de 70% do valor teórico. Não obstante, a desvantagem é que, à medida que a 

temperatura vai diminuindo por conta da descompressão, a taxa de formação de 

furfural também diminui. Geralmente o limite mínimo de temperatura é de 180 ºC, ou 

temperatura secundária; abaixo deste valor, a taxa de reação torna-se 

demasiadamente reduzida. O processo está esquematizado na Figura 16. 

Dependendo da temperatura primária adotada, o processo SUPRAYIELD 

pode funcionar com ou sem a adição externa de ácidos minerais. Quanto maior for a 

temperatura primária, menor será a necessidade do emprego destes ácidos. No 

caso de se empregar ácidos minerais, o mais indicado é o ácido fosfórico. Ele não é 

tão forte quanto o ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, mas apresenta a acidez 

necessária para o processo em questão, com a vantagem de minimizar as reações 

secundárias (ZEITSCH, 2000). 

 

 

Figura 16: Esquema do Processo SUPRAYIELD. Adaptado de Zeitsch, 2000. 
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2.5.6 Processo MTC  

 

O processo conhecido como Multi-Turbine-Column, ou simplesmente 

Processo MTC, foi concebido pelos pesquisadores De Jong e Marcotullio na 

Universidade Técnica de Delft. Analogamente ao processo SUPRAYIELD, procura-

se aumentar o rendimento através da remoção de furfural da fase líquida para o 

vapor. 

O processo MTC está dividido em três etapas (Figura 17). A primeira etapa 

consiste no pré-tratamento do material lignocelulósico e nas reações de hidrólise 

seguida de desidratação, gerando a corrente de furfural na fase vapor e resíduos 

sólidos. A segunda etapa é de purificação, onde ocorre extração com base na fase 

aquosa e extração com tolueno na fase orgânica. Na sequência, furfural e tolueno 

são separados por destilação. Finalmente, a terceira etapa consiste na filtração do 

resíduo sólido para obtenção da fração de celulose e lignina (MARCOTULLIO e DE 

JONG, 2010). 

 

 

Figura 17: Esquema do processo MTC. Adaptado de Marcotullio e De Jong, 2010. 

 

A matéria-prima utilizada geralmente é palha, moída e desareada, para 

minimizar a presença de oxigênio no interior do reator. Ela é misturada com água, 

formando uma carga de alta consistência, como uma fase lama. 
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O diferencial deste processo está no reator, que consiste numa coluna de 

múltiplas turbinas (em inglês ‘Multi-Turbine-Column’ ou MTC), como mostrado na 

Figura 18. Os inventores alegam que este projeto de reator proporciona maiores 

rendimentos e menor consumo de energia quando comparado aos reatores 

convencionais a batelada. 

A carga acidificada em fase lama adentra o reator MTC pelo topo, em 

contracorrente com o vapor, que é introduzido pelo fundo. Este fluxo em 

contracorrente permite a formação de uma mistura azeotrópica água-furfural, 

maneira pela qual o furfural é removido do meio líquido reacional, saindo do reator 

pelo topo. Segundo o cálculo dos inventores, com um tempo de reação de 24,6 

minutos é possível obter rendimento de 86% do valor teórico. 

 

 

Figura 18: Esquema do Multi-Turbine-Column Reactor (Reator MTC). 

Adaptado de Marcotullio e De Jong, 2010 
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2.6 ANÁLISE DO MERCADO DE FURFURAL 

 

Segundo dados do Chemical Economics Handbook, em 2010 a produção 

mundial de furfural foi de 373.300 toneladas, projetando-se um significativo 

crescimento para o ano de 2015, cuja estimativa é de 475.800 toneladas. O forte 

crescimento na demanda pôde ser verificado pelo aumento do preço do furfural no 

mercado americano. Em 2003, o preço médio por tonelada era de US$ 920, já em 

2010 elevou-se para US$ 2.000 (SRI CONSULTING, 2011). 

A China exerce o principal papel no mercado internacional de furfural, pois 

responde por 80% da capacidade mundial de produção e 72% do consumo. Espera-

se um crescimento chinês acima de 6% ao ano, em função de forte demanda por 

álcool furfurílico, utilizado na produção de resinas furânicas. A produção chinesa 

advém majoritariamente de pequenas plantas com reatores de leito fixo 

(CHOUDHARY, SANDLER e VLACHOS, 2012). 

Por outro lado, atualmente não há produção de furfural em território 

brasileiro, e sua demanda no país visa atender basicamente a processos de refino 

de óleos lubrificantes. Como exemplo, no ano de 2013, do total de 1.865 toneladas 

de furfural importadas pelo Brasil, cerca de 1.437 toneladas (equivalente a 77% 

deste total) foram destinadas a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), no Estado 

do Rio de Janeiro (BALTAR, 2014). 

 

2.7 APLICAÇÕES DO FURFURAL 

 

O furfural é utilizado como solvente de extração na indústria química. Esta 

aplicação é baseada no fenômeno conhecido como “conjugação intermolecular”. 

Quando moléculas com duplas ligações conjugadas, como é o caso do furfural, 

entram em contato com outras moléculas que também possuam duplas ligações, 

forma-se um sistema expandido de ligações conjugadas, onde tal expansão libera 

energia de maneira análoga à formação de ligações intramoleculares. Por isso, o 

furfural ‘atrai’ moléculas com duplas ligações, mas ‘ignora’ as outras que não as têm. 

Essa característica torna o furfural um bom agente de extração de aromáticos a 

partir de diesel ou óleos lubrificantes. Ele também é empregado para extrair 

componentes insaturados a partir de óleos vegetais (ZEITSCH, 2000). 
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O álcool furfurílico é o principal derivado do furfural, obtido através de 

simples hidrogenação, utilizando cromita de cobre como catalisador, como ilustrado 

na Figura 19. 

 

Figura 19: Reação de hidrogenação de furfural a álcool furfurílico. Adaptado de Zeitsch, 
2000. 

 

A partir do álcool furfurílico é possível obter outros compostos de grande 

interesse na atualidade, como por exemplo ésteres de ácido levulínico (Figura 20).  

 

Figura 20: Reação de esterificação do álcool furfurílico. Adaptado de Suib, 2013. 

 

Vários estudos mostram que tais ésteres podem participar da formulação de 

combustíveis juntamente com componentes fósseis. Inclusive a empresa americana 

Texaco, que atualmente pertence à Chevron USA Inc., desenvolveu recentemente 

uma formulação de diesel contendo 79% de conteúdo fóssil; 20% de levulinato de 

etila e 1% de compostos não-especificados. Esta nova formulação pode ser usada 

em motores a diesel convencionais e mostrou um desempenho destacado, no que 

diz respeito a combustão mais limpa, menor emissão de particulados e maior vida 

útil do motor (SUIB, 2013). Outra aplicação interessante do álcool furfurílico está na 

produção de tetrahidrofurfuril álcool (THFA), utilizado como solvente ou intermediário 

químico na indústria de defensivos agrícolas, revestimentos, higiene e limpeza 

(MALVEDA, 2011). 

Em 2010, cerca de 85 a 90% da demanda mundial de álcool furfurílico foi 

empregada na produção de resinas furânicas. O mercado que demanda 
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majoritariamente estas resinas é a indústria de fundição. Sua aplicação em moldes 

para peças metálicas se deve graças a características como: excelente estabilidade 

térmica, resistência à corrosão, ataque ácido e fogo (GANDINI e BELGACEM, 2013). 

Além da indústria de fundição, as resinas furânicas são utilizadas na produção de 

fibras de vidro, componentes de aeronaves e peças automobilísticas (KAMM, 

GERHARDT e DAUTZENBERG, 2013). 

Na década de 1950, o furfural foi utilizado como matéria-prima na produção 

das poliamidas Nylon 6 e Nylon 6,6, até sua substituição por matéria-prima de 

origem fóssil (SUIB, 2013). De fato, o furfural representa a base da química de 

polímeros furânicos, como poliuretanos, poliésteres, poliacrilatos, dentre inúmeros 

outros elencados no trabalho de Gandini (1997). A Figura 21 exibe os principais 

monômeros obtidos a partir de furfural (GANDINI e BELGACEM, 2013). 

 

 

Figura 21: Seleção dos principais monômeros produzidos a partir de furfural. Adaptado de Gandini e 
Belgacem, 2013. 
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2.8 CATÁLISE HETEROGÊNEA E FURFURAL 

 

2.8.1 Catalisadores para produção de furfural 

 

O interesse na pesquisa científica relacionada a furfural tem crescido 

vigorosamente nos últimos anos. O número de publicações referentes ao tema 

furfural na base de dados Scopus™ subiu de 50 documentos em 1993 para 706 

documentos em 2013 (ELSEVIER B. V., 2014), como mostrado na Figura 22. 

 

 

Figura 22: Número de documentos relacionados a furfural publicados por ano, de 1993 a 
2013. Adaptado da base de dados Scopus, 2014. 

 

Este crescimento deve-se à contribuição de pesquisadores abnegados, 

como Alessandro Gandini e Mohamed Belgacem, no desenvolvimento da química de 

compostos furânicos aplicada à preparação de materiais poliméricos (GANDINI, 

1997); Avelino Corma, no estudo de rotas químicas para transformação de biomassa 

em produtos químicos (CORMA, 2007); e Karl J. Zeitsch, inventor do processo 

SUPRAYIELD (ZEITSCH, 2000). 

Até hoje, os processos de produção de furfural ainda podem ser 

considerados ambientalmente nocivos, pela disposição inapropriada dos ácidos 

minerais utilizados, e pouco eficientes, pois não ultrapassam 50% do rendimento 

teórico, o que equivale a 15% de rendimento em relação à matéria-prima seca. Isto 

justifica a busca por catalisadores e processos mais eficientes e ambientalmente 

mais seguros. A catálise heterogênea pode vir a desempenhar um importante papel 

para se alcançarem tais objetivos. 
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Catalisadores sólidos ácidos micro e mesoporosos vem sendo estudados 

desde os anos 1970 nas reações de desidratação de açúcares, em função da 

seletividade de forma que podem proporcionar (KRUGER, NIKOLAKIS e VLACHOS, 

2012). Fundamental importância teve o trabalho de Claude Moreau e colaboradores, 

que ao utilizar zeólitas como faujasita e mordenita, obtiveram elevados valores de 

seletividade, 90 a 95%, em condições de moderada conversão e meio bifásico água-

tolueno (MOREAU, 1998). 

A Tabela 2 apresenta uma comparação geral de catalisadores homogêneos 

e heterogêneos que vêm sendo usados na desidratação de açúcares.  

 

Tabela 2: Comparação geral de catalisadores empregados na desidratação de açúcares. Adaptado 
de Kruger, 2012. 

 

 

O departamento de Química da Universidade de Aveiro, Portugal, vem 

realizando um destacado trabalho sobre a desidratação de xilose a furfural, 

empregando diversos tipos de catalisadores sólidos ácidos, como por exemplo 

sílicas micro-mesoporosas (MCM-41) contendo grupos ácidos sulfônicos, silicatos de 

nióbio micro e mesoporosos, nanocristais de zeólitas beta fixadas em matriz de 

óxidos inorgânicos mesoporosos, dentre outros. Um resumo dos principais 

resultados obtidos encontra-se na Tabela 3. 

 

 

 

Desvantagens

Instabilidade hidrotérmica
Dificuldade de regeneração

Instabilidade hidrotérmica
Dificuldade de regeneração

Limitações difusionais potencialmente altas
Apresenta em geral baixos rendimentos
Retenção de produtos desejados dentro dos poros

Dificuldade na separação dos produtos
Não possibilita seletividade de forma
Corrosividade
Problemas de disposição final do ácido

Tipo

Sílica mesoporosa

Resina de troca iônica

Zeólita

Ácidos minerais

Vantagens

Rendimentos elevados em dadas condições
Limitações difusionais são reduzidas
Fácil separação do produto de reação
Possibilidade de ajuste na acidez

Rendimentos muito elevados
Limitações difusionais são reduzidas
Fácil separação do produto de reação
Possibilidade de ajuste na acidez

Estabilidade hidrotérmica
Facilidade de regeneração por tratamento térmico
Fácil separação do produto de reação
Possibilidade de ajuste na acidez

Custo baixo
Rendimentos elevados em dadas condições
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Tabela 3: Catalisadores estudados pelo Departamento de Química da Universidade de Aveiro na 
reação de desidratação de xilose a furfural 

 

 

Outra importante contribuição foi dada por Weingarten e colaboradores 

(2011). Ao comparar uma série de catalisadores ácidos, foi demonstrado que a 

conversão de xilose a furfural não depende apenas do número de sítios ácidos, mas 

também do tipo de sítio. Tanto os sítios ácidos de Bronsted quanto os de Lewis são 

capazes de catalisar a reação, todavia a atividade catalítica está relacionada 

predominantemente com os sítios ácidos de Lewis, enquanto que a seletividade à 

furfural está vinculada aos sítios ácidos de Bronsted. Isto porque os sítios ácidos de 

Lewis também promovem reações secundárias como a reação entre as moléculas 

de xilose e furfural para formar huminas (WEINGARTEN, 2011). Alguns autores 

questionam as conclusões feitas por Weingarten, alegando que ele não leva em 

consideração que diferentes propriedades texturais podem vir a afetar a 

interpretação dos dados experimentais (AGIRREZABAL-TELLERIA, 2013a). 

 

 

 

 

 

Condições 
Operacionais

Solventes Conversão Seletividade Rendimento Referência

FERREIRA,
2013

DIAS,
2005a

ANTUNES,
2012

DIAS,
2005b

DIAS,
2006

LIMA,
2008

Zeólita delaminada
Nu-6(1)

170ºC
4h

Água /
Tolueno

76%

90%

77%

66%

48%

52%

77%

50%

53%

Heteropoliácidos do
tipo Keggin

140ºC
24h

Água /
Tolueno

77% 68%

89% 56%
Nióbiossilicato 
microporoso

H-AM-11

160ºC
6h

Água /
Tolueno

Zeólita delaminada
ITQ-2

170ºC
16h

Água /
Tolueno

99% 67%

Sílica micro-mesoporosa 
contendo ácido sulfônico

MCM-41-SO3Hc

140ºC
24h

Água /
Tolueno

91% 83%

Nanocristais de zeólita 
beta (BEA)

170ºC
4h

Água 100%

Catalisadores
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Figura 23: Estruturas do óxido de nióbio, tetraedro e octaedro distorcido. 
Adaptado de Ziolek, 1999. 

2.8.2 Catalisadores a base de nióbio 

   

Além de zeólitas e resinas de troca iônica, outros materiais vem despertando 

o interesse como catalisadores na reação de desidratação de açúcares, como 

compostos a base de nióbio, por exemplo o ácido nióbico (Nb2O5.nH2O) e o fosfato 

de nióbio (NbOPO4) (ARMAROLI, 2000). 

  O nome do elemento químico nióbio (Nb) origina-se de Níobe, rainha de 

Tebas na mitologia grega. Apresenta número atômico 41 e massa atômica 92,9 u. É 

um elemento de transição pertencente ao grupo 5 da tabela periódica. Sua principal 

aplicação está na produção de ligas de aço. 

Até o final da década de 1950, o nióbio era obtido como subproduto do 

tratamento de columbitas e tantalitas, minerais pouco abundantes, implicando em 

elevado preço e uso restrito. Com a descoberta de reservas de pirocloro no Brasil e 

no Canadá, houve uma transformação radical nos aspectos de preços e 

disponibilidade. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de nióbio, com 

aproximadamente 98% do total mundial, seguido por Canadá e Austrália, que 

respondem pelo percentual restante. As maiores reservas brasileiras estão 

localizadas em Araxá, Estado de Minas Gerais, e Catalão e Ouvidor, Estado de 

Goiás (FERNANDES P. JÚNIOR, 2009). 

O ácido nióbico pode ser obtido através da hidrólise de NbCl5 ou de 

Nb(OC2H5)5. Ele é um óxido metálico amorfo composto principalmente por tetraedros 

NbO4 e octaedros distorcidos NbO6 (Figura 23). Nestes poliedros distorcidos, as 

ligações Nb – O são altamente polarizadas, por isso parte dos grupos OH presentes 

na superfície funcionam como sítios ácidos de Bronsted, enquanto que os tetraedros 

NbO4 funcionam como sítios ácidos de Lewis. Acredita-se que estes sítios ácidos de 

Lewis podem funcionar mesmo em água, em função da alta distorção e polarização 

(NAKAJIMA, 2011). 
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Portanto, o ácido nióbico pode apresentar significativas vantagens frente a 

outros catalisadores sólidos. Sabe-se que resinas de troca iônica, em geral, não 

toleram temperaturas muito elevadas, enquanto que o ácido nióbico começa a 

cristalizar somente a partir de 500 ºC (ZIOLEK, 1999).  

A Figura 24 ilustra um difratograma típico de catalisadores a base de nióbio, 

indicando que estes materiais são amorfos, pois nenhum pico de difração é 

observado (REIS, 2012). 

 

Figura 24: Difratograma típico de catalisadores a base de nióbio. Óxido de nióbio hidratado (NbO); 
fosfato de nióbio comercial proveniente da CBMM (NbP-C); fosfatos de nióbio sintetizados em 
laboratório (NbP-S1 e NbP-S2). Adaptado de Reis, 2012. 

 

Segundo o Departamento de Química da Universidade de Hiroshima, Japão 

(SUMIYA, 2009), o óxido de nióbio calcinado a 600 °C já apresenta picos de difração 

característicos, onde os picos marcados com (■) representam estrutura cristalina 

hexagonal (fase TT) e aqueles marcados com (●) representam estrutura cristalina 

monoclínica (fases M e H), como mostrado na Figura 25. 
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Figura 25: Padrão de difração de óxido de nióbio calcinado a 600°C. Adaptado de Sumiya, 2009. 

 

Diferentemente das zeólitas, o ácido nióbico apresenta alta atividade 

catalítica, seletividade e estabilidade mesmo em reações onde moléculas de água 

estão presentes (TANABE, 1995). De fato, os sítios ácidos na superfície do ácido 

nióbico são muito estáveis frente à água, ao contrário de catalisadores sólidos 

ácidos de SiO2 – Al2O3 que são desativados em presença de água. 

Apesar da estrutura do ácido nióbico apresentar uma resistência térmica 

razoável, o seu pré-tratamento a temperaturas superiores a 427 ºC pode acarretar 

na diminuição de área superficial e na transformação de sítios protonados a sítios 

ácidos de Lewis, em função da perda de moléculas de água. Uma forma de 

aumentar e reter a acidez superficial mesmo sob elevadas temperaturas seria a 

fosfatação. O preparo de pentóxido de nióbio com ácido fosfórico pode vir a inibir a 

cristalização da estrutura morfológica. Assim, o fosfato de nióbio (NbOPO4) 

apresenta textura, acidez e propriedades catalíticas similares ao ácido nióbico, com 

a vantagem de conservar tais propriedades mesmo quando submetido a pré-

tratamentos sob elevadas temperaturas (ZIOLEK, 1999). 

A utilização de compostos de nióbio, não apenas na fabricação de aços 

especiais e cerâmicas finas, mas também na área da catálise mostra-se uma 

oportunidade muito interessante, dada suas propriedades ácidas peculiares e ao fato 

de que o Brasil detém as maiores reservas mundiais deste metal. Por este motivo, a 

proposta desta dissertação é aplicar sólidos ácidos a base de nióbio, como o ácido 

nióbico e o fosfato de nióbio, na reação de desidratação de xilose a furfural, sendo 

este último um composto furânico promissor para o desenvolvimento de novos 

polímeros oriundos de matéria-prima renovável.
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CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Reagentes, padrões e solventes 

 

Em todas as reações foi utilizada D-(+)-xilose ≥ 99% (número CAS 58-86-6) 

fornecida pela Sigma-Aldrich Brasil Ltda. Utilizou-se água destilada e deionizada. O 

tolueno (número CAS 108-88-3) foi fornecido pela Isofar Indústria e Comércio de 

Produtos Químicos Ltda., com dosagem mínima de 99,5%. 

O gás inerte utilizado para pressurizar o reator e manter o meio reacional no 

estado líquido foi o nitrogênio > 99,999% (número ONU 1066), fornecido pela Air 

Liquide Brasil Ltda. 

O furfural (número CAS 98-01-1) utilizado como padrão na cromatografia 

para determinação de tempos de retenção e elaboração de curvas analíticas foi 

fornecido pela Sigma-Aldrich Brasil Ltda. com pureza > 99%. Os demais padrões 

utilizados na calibração dos equipamentos analíticos foram fornecidos 

predominantemente pela Sigma-Aldrich Brasil Ltda. e Vetec Química Fina Ltda. 

 

3.1.2 Catalisadores 

 

Para fins de comparação com os processos tradicionais de produção de 

furfural, que utilizam ácidos minerais, foram empregadas soluções diluídas de ácido 

sulfúrico, a diferentes concentrações, preparadas a partir de ácido sulfúrico 99% PA 

fornecida pela Sigma-Aldrich Brasil Ltda. (número CAS 7664-93-9). 

Os sólidos ácidos utilizados nos experimentos – óxido de nióbio hidratado 

(ácido nióbico) e fosfato de nióbio – foram fornecidos pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração (CBMM), localizada em Araxá, estado de Minas Gerais. Na 

Tabela 4 constam alguns dos dados básicos presentes nas fichas de segurança 

fornecida pela empresa. 
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Tabela 4: Dados dos sólidos ácidos a base de nióbio fornecidos pela empresa CBMM. 

 

 

3.2 TRATAMENTO TÉRMICO DE CATALISADORES 

 

Como as amostras dos catalisadores sólidos a base de nióbio foram cedidas 

pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), não houve etapa de 

preparo de catalisadores. Todavia, determinados experimentos requereram o 

emprego de catalisadores previamente calcinados. De acordo com o planejamento 

experimental, foram definidas duas temperaturas de calcinação, 400 °C e 700 °C. 

As amostras calcinadas a 400 ºC foram previamente pesadas em balança 

analítica e inseridas em mufla à temperatura ambiente (25 ºC). Iniciou-se o 

aquecimento controlado ao longo de 38 min, numa taxa de 10 °C/min, até atingir a 

temperatura desejada de 400 °C, mantendo-se nesta temperatura por 4 h. Ao fim 

deste período, o aquecimento foi desligado e as amostras retiradas para 

dessecadores, a fim de resfriarem em ambiente livre de umidade. No dia seguinte, 

as amostras foram novamente pesadas para o cálculo da perda de massa. 

Realizou-se procedimento análogo para calcinação de amostras a 700 °C, 

com a diferença de que o aquecimento, iniciado a temperatura ambiente, elevou a 

temperatura na taxa de 10 °C/min ao longo de 68 min, mantendo-se a 700 °C por 4 

h. 

Idem

Contato com a pele Não é absorvido pela pele Idem

Contato com os olhos Pode causar irritações Idem

2,85

< 0,5 µg.dm-3
< 0,5 g.dm-3

1.512 Não informado

Não é tóxico e efeitos colaterais não 
são conhecidos

Idem

Densidade

(g.cm -3 a 20ºC)

Solubilidade em água
(a 20ºC)

Ponto de fusão (ºC)

Perigo de inalação

0,7

Perigo de ingestão
Não se conhecem efeitos adversos, 
porém sua ingestão não é 
recomendada

Fórmula química

Odor

Nb2O5 . nH2O NbOPO4 . nH2O

Não apresenta Idem

Aparência Pó branco Idem

Óxido de nióbio hidratado Fosfato de nióbio hidratad o
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3.3 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

3.3.1 Aspecto visual e densidade 

 

 O aspecto visual dos catalisadores sólidos a base de nióbio foi observado em 

laboratório e registrado em fotografias com auxílio de câmera marca Sony™ modelo 

Xperia Neo™. A densidade aparente foi determinada utilizando-se proveta de 10 cm3 

e balança analítica, com o auxílio de leves e repetidos choques a fim de compactar o 

melhor possível o sólido no fundo da proveta. A densidade do esqueleto (“skeletal 

density”) foi determinada por meio de picnômetro marca Micromeritics modelo 

Accupyc 1330 com o gás hélio como padrão estabelecido. 

 

3.3.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) fornece imagens da morfologia 

externa, similares àquelas vistas pelo olho humano, respeitando-se obviamente as 

diferenças de escala (SKOOG, 2002). Na obtenção da imagem, um feixe de elétrons 

finamente focalizado incide na superfície da amostra sólida. A posição deste feixe é 

controlada por sistemas digitais. Vários tipos de sinais são produzidos a partir da 

superfície, como elétrons retroespalhados, secundários e Auger; fótons 

fluorescentes de raios X e outros fótons de várias energias. Na microscopia 

eletrônica de varredura, os elétrons retroespalhados e secundários são detectados e 

usados para construir a imagem (HOLLER, 2009). 

Neste trabalho foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura marca 

Hitachi modelo TM3000 Tabletop, com detector de elétrons retroespalhados. 

 

3.3.3 Isoterma de adsorção de N 2 

 

A determinação da área específica dos catalisadores a base de nióbio foi 

realizada através da técnica de fisissorção de N2 a -196 ºC empregando-se o 

método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) na faixa de pressão relativa (P/P0) entre 

0,06 a 0,20. O método Barret-Joyner-Halenda (BJH), aplicado aos dados das 

isotermas de adsorção de N2, calcula a relação entre o volume de poro versus o 
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diâmetro de poro, o que caracteriza a distribuição de tamanhos de poro. O 

equipamento utilizado foi o TriStar 3000 da Micromeritics. As amostras foram 

tratadas sob vácuo a 300 ºC por 2 h, antes da realização das análises. 

 

3.3.4 Determinação do tamanho de partícula 

 

Tanto o óxido de nióbio hidratado quanto o fosfato de nióbio hidratado foram 

fornecidos pela empresa CBMM na forma de pó finamente dividido. Por esta razão, 

foi realizada análise de distribuição do tamanho de partícula, com auxílio do 

equipamento Mastersizer 2000 da Malvern Instruments. A técnica tem como 

princípio o espalhamento em baixo-ângulo de radiação laser (em inglês Low-Angle 

Laser Light Scaterring ou LALLS), também conhecida como difração a laser, 

aplicável a distribuições de tamanho na faixa de 0,1 a 2000 µm. As medições são 

realizadas expondo-se a amostra a um feixe de luz e observando-se os padrões 

angulares da luz espalhada pelas partículas de tamanhos diferentes. Como os 

padrões produzidos são bastante característicos do tamanho da partícula, uma 

análise matemática desses padrões de espalhamento de luz pode fornecer uma 

medida exata e reprodutível da distribuição de tamanho (HOLLER, 2009). 

 

3.3.5 Fluorescência de raios X 

 

A fluorescência de raios X (FRX) é uma técnica não destrutiva que permite 

tanto uma análise qualitativa, identificando os elementos presentes na amostra, 

quanto uma análise quantitativa, estabelecendo a proporção em que cada elemento 

está presente. Todavia, são identificados apenas os elementos com número atômico 

(Z) maior ou igual a 9 (flúor). 

Utiliza-se uma fonte de radiação gama (raios X de elevada energia) para 

provocar a excitação do material analisado. Formam-se então íons excitados, pela 

emissão de elétrons das camadas mais internas do átomo. Com a estrutura 

eletrônica instável, elétrons de camadas mais externas transitam para ocupar 

vacâncias de camadas mais internas. Nesta transição, emitem energia na forma de 

fótons, cuja intensidade é característica entre os dois orbitais envolvidos, e 

consequentemente, a própria emissão é característica para cada elemento. 
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Neste trabalho foi utilizado o espectrofotômetro de fluorescência de raios X 

marca Philips, modelo Magix PRO. 

 

3.3.6 Difração de raios X 

 

A difração de raios X aplica-se ao estudo da estrutura dos materiais, 

fornecendo dados como análise qualitativa de fases, análise quantitativa de fases, 

refinamento estrutural, estudo de defeitos cristalinos e determinação de tamanho de 

cristalito. 

O equipamento utilizado foi um MiniFlex II fabricado pela Rigaku, com 

radiação CuKα. As amostras foram devidamente moídas, compactadas no porta-

amostras e analisadas na faixa de varredura de 5-90°, passo de 0,05° e tempo de 

passo de 2 segundos. 

 

3.3.7 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Em uma análise termogravimétrica (TGA), a massa de uma amostra sob 

atmosfera controlada é registrada continuamente como uma função da temperatura 

ou do tempo à medida que a temperatura da amostra se eleva, em geral de maneira 

linear com o tempo. Um gráfico da massa ou percentual mássico em função do 

tempo é gerado, chamado de ‘termograma’ ou ‘curva de decomposição térmica’ 

(SKOOG, 2002). 

Como analisador termogravimétrico, foi empregado o modelo Q 500 da TA 

Instruments. Utilizou-se uma rampa de temperatura de 30 a 720 ºC, com uma taxa 

de aquecimento de 10ºC/min e isoterma de 30 min, sob fluxo de N2. 

 

3.3.8 Determinação de acidez por adsorção de n-prop ilamina via 

espectrometria de massas 

 

A determinação da acidez de óxido de nióbio e fosfato de nióbio foi realizada 

pela técnica de adsorção de n-propilamina acoplada a espectrometria de massas, 

utilizando o analisador Autochem II 2920 da Micromeritics e o espectrômetro de 

massas OmniStar da Pfeiffer Vacuum. Nesta técnica, as moléculas de n-propilamina 
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ligam-se aos prótons presentes na superfície do catalisador, formando um complexo 

de adsorção estável a temperaturas elevadas, possibilitando assim a caracterização 

dos sítios ácidos de Brönsted. 

Durante a termodessorção, as moléculas de n-propilamina fisissorvidas ou 

adsorvidas em sítios não específicos são removidas a baixas temperaturas, em geral 

até 200 °C. O complexo adsorvido nos sítios ácidos de Brönsted decompõe-se 

quando a temperatura é elevada, produzindo amônia e propeno. A quantidade 

destes sítios, em termos de µmol/g de catalisador, é definida através da quantidade 

de n-propilamina decomposta, que por sua vez é diretamente proporcional à 

quantidade de propeno determinado via espectrometria de massas. 

Nos ensaios, são utilizadas cerca de 150 mg de cada amostra, pré-tratadas 

a 500 °C por 1 hora, sob fluxo de gás hélio a 20 cm3/min e taxa de aquecimento de 

10 °C/min. A amostra então é resfriada a temperatura ambiente e submetida a 

pulsos de hélio com n-propilamina. Após saturação, a amostra é mantida a 

temperatura ambiente durante 30 min e logo a seguir é aquecida numa taxa de 10 

°C/min até atingir 200 °C, permanecendo nesta temperatura por 2 h, a fim de 

garantir que as moléculas fisissorvidas sejam removidas. Finalmente, a amostra é 

aquecida a 500 °C sob taxa de 10 °C/min e mantida nesta temperatura por 2 h. 

Durante toda a análise, são monitorados os sinais referentes à amônia (m/z = 17) e 

propeno (m/z = 42) via espectrômetro de massas. 

 

3.3.9 Determinação de acidez por adsorção de piridi na via espectroscopia no 

infravermelho 

 

Esta técnica, diferentemente da anterior, permite distinguir os sítios de 

Brönsted dos sítios de Lewis, bem como a sua força e importância relativa. Os 

centros ácidos mais fortes são os que retêm a base a temperaturas mais elevadas, 

podendo-se ter uma ideia relativa do número de centros pela intensidade das 

bandas (FIGUEIREDO, 1989). 

De acordo com o procedimento adotado, as amostras foram prensadas em 

forma de pastilhas auto-suportadas, com massa entre 10 a 15 mg e diâmetro de 14 

mm. Estas pastilhas foram previamente tratadas sob fluxo de oxigênio de 70 cm3/min 

e temperatura de 450 °C por uma hora, a fim de eliminar impurezas. Em seguida, 

foram ativadas a 450 °C sob vácuo de 0,7 mPa por 4 horas. As pastilhas foram 
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então resfriadas à temperatura ambiente para leitura dos espectros de 

infravermelho. 

Efetuou-se a adsorção de piridina a partir de dosagens de 73 Pa 

direcionadas a cada pastilha. Concluída esta etapa, elevou-se a temperatura a 150 

°C para dessorção da piridina fisissorvida, condição mantida por 2 h sob vácuo de 

0,7mPa. Finalmente, os espectros referentes à adsorção de piridina foram coletados 

à temperatura ambiente. 

A coleta dos espectros foi realizada no espectroscópio FT-IR Nicolet, modelo 

Magna 760 com detector DTGS-CsI, com resolução de 4 cm-1 e varredura de 128 

scans. As janelas utilizadas nas células de vácuo são de fluoreto de cálcio. Os 

valores de área das bandas foram determinados utilizando-se software OMNIC 

desenvolvido pela Nicolet. 

Os sítios ácidos de Lewis foram identificados através dos valores de área da 

banda de 1450 cm-1, enquanto que os sítios ácidos de Brönsted foram identificados 

com valores de área da banda de 1550 cm-1. Todos os espectros foram 

normalizados para 10 mg de amostra. 

A determinação quantitativa dos sítios ácidos foi realizada aplicando-se a Lei 

de Lambert-Beer para espécies adsorvidas, utilizando-se a intensidade integrada da 

respectiva banda, o caminho óptico da pastilha, a massa normalizada de amostra e 

os coeficientes de extinção molar (ɛ) típicos. Para a quantificação dos sítios ácidos 

de Brönsted empregou-se ɛ = 1,67 cm/µmol (banda de 1550 cm-1), enquanto que 

para a quantificação dos sítios ácidos de Lewis (banda de 1450 cm-1) empregou-se ɛ 

= 2,22 cm/µmol (REIS, 2012). 

 

3.4 PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS 

   

Os experimentos realizados em reator em batelada foram planejados tendo 

como base a pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Química da 

Universidade de Aveiro, Portugal (LIMA, 2008). Este grupo de pesquisadores 

emprega meio reacional líquido bifásico água-tolueno, na relação volumétrica 30% 

água e 70% tolueno, otimizada de forma a maximizar a extração de furfural assim 

que formado, a fim de prevenir perdas de rendimento por conta de reações 

secundárias subsequentes em meio aquoso. Todavia, como a pesquisa da 

Universidade de Aveiro utiliza microrreatores de 1 cm3 de capacidade e o presente 
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trabalho emprega o reator em batelada marca BERGHOF modelo BR-300, de 300 

cm3 de capacidade, diversas adaptações nas condições operacionais foram 

implementadas, como resumido na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Condições operacionais fixas dos experimentos em reator a batelada. 

 

 

A relação volumétrica água:tolueno foi mantida, mas para um volume total 

de 150 cm3, equivalente a 50% da capacidade útil do reator. A massa de xilose foi 

definida de forma a atingir uma concentração inicial de cerca de 4,8% em meio 

aquoso, valor contido na faixa típica (3 a 7% p/p) de xilose presente em hidrolisado 

de hemicelulose oriundo de pré-tratamento de biomassa lignocelulósica. A 

temperatura de 170 ºC também tem como base os estudos desenvolvidos pela 

Universidade de Aveiro, referência na área de conversão de pentoses. A pressão 

inicial de nitrogênio à temperatura ambiente (25 ºC) igual a 1,5 MPa, foi definida para 

garantir que o meio reacional permaneça no estado líquido à temperatura de reação. 

A rotação no valor de 500 rpm visa tornar desprezíveis os efeitos de limitação por 

difusão externa, conforme será detalhado no Capítulo 4. Os reduzidos valores de 

tamanho de partícula dos catalisadores sólidos, também detalhados no Capítulo 4, 

visam minimizar os efeitos de difusão interna. 

A premissa utilizada na elaboração do conjunto total de experimentos foi 

comparar o desempenho dos catalisadores sólidos a base de nióbio na reação de 

desidratação de xilose à furfural com reações sem adição de catalisador e reações 

com adição de ácido sulfúrico, o catalisador homogêneo comumente empregado na 

Pressão inicial (MPa)
@T ambiente

Rotação (rpm)

1,5

500

Condição Operacional Valor Planejado

Volume água (cm 3)

Volume tolueno (cm 3)

Massa xilose P.A. (g)

Temperatura (ºC)

45

105

2,25

170
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indústria. A variável independente adotada foi o tempo de reação, em minutos. As 

principais variáveis de resposta foram a conversão de xilose (X%), a seletividade a 

furfural (S%), o rendimento total (Y%), o rendimento em fase orgânica (Y%@TOL), a 

taxa de desaparecimento de xilose (-r(XYL)) e a taxa de formação de furfural 

(r(FUR)). 

Os experimentos sem adição de catalisador podem ser considerados como 

ensaios em branco, úteis para comprovar a importância da catálise neste tipo de 

reação. Neste primeiro bloco de experimentos, foram realizados quatro ensaios, 

para tempos de reação compreendidos no intervalo de 30 a 120 minutos, conforme 

Tabela 6. 

 

Tabela 6: Experimentos sem adição de catalisador 

 

 

Os processos tradicionais de produção de furfural empregam cerca de 2 a 4 

kg de ácido sulfúrico para cada 100 kg de matéria-prima lignocelulósica em base 

seca (ZEITSCH, 2000). O ácido primeiramente promove a hidrólise das pentosanas 

a pentoses, e na sequência, catalisa a desidratação destas mesmas pentoses à 

furfural. Como nos experimentos do presente trabalho utilizou-se xilose P.A., não 

havendo portanto a hidrólise de pentosanas, decidiu-se variar de maneira 

exploratória a quantidade de ácido sulfúrico empregado. Portanto, foram elaborados 

4 blocos de experimentos, cada qual com uma quantidade diferente de ácido 

sulfúrico, calculando-se a massa de ácido sulfúrico em função da massa inicial de 

xilose, conforme demonstrado na Tabela 7. 

 

Experimento
(nº)

Tempo de reação
(minutos)

1

2

3

4

30

60

90

120



67 
CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS 

Tabela 7: Experimentos com adição de ácido sulfúrico 

 

 

Em relação aos testes com óxido de nióbio (Nb2O5), foram elaborados 3 

blocos de experimentos. No primeiro, empregou-se 1 g deste catalisador da maneira 

que foi recebido da CBMM, sem nenhum tratamento térmico prévio, identificado 

como ‘Nb2O5/ST (1g)’. No segundo bloco de experimentos, diminuiu-se à metade a 

massa de óxido de nióbio virgem, identificado como ‘Nb2O5/ST (0,5g)’, a fim de se 

avaliar os efeitos da variação de massa de catalisador. Como o óxido de nióbio 

hidratado apresenta cerca de 20% de água em sua estrutura, isto significa que 1 g 

deste material equivale a 0,8 g em base seca. Por esta razão, no terceiro bloco de 

experimentos, utilizou-se a massa de 0,8 g de óxido de nióbio previamente calcinado 

a 400 °C, identificado como ‘Nb2O5/400 (0,8g), para verificar os efeitos oriundos de 

tratamento térmico. Não foram realizados experimentos com óxido de nióbio 

calcinado a 700 °C, pois segundo a literatura especializada (ZIOLEK, 1999) e depois 

confirmado pelos ensaios de caracterização, o tratamento térmico nesta temperatura 

provoca a redução drástica do número de sítios ácidos e da área superficial do 

catalisador. 

16

Experimento
nº

5

8

6

7

10

11

12

9

17

13

14

18

15

30

Tempo de reação
minutos

Ácido Sulfúrico
massa (% mássica base xilose)

0,0225g   (1%)

0,0225g   (1%)

0,0225g   (1%)

0,0450g   (2%)

0,0450g   (2%)

0,0450g   (2%)

0,0900g   (4%)

0,0900g   (4%)

0,0900g   (4%)

0,1800g   (8%)

0,1800g   (8%)

0,1800g   (8%) 120

600,1800g   (8%)

0,1800g   (8%) 90

60

90

15

30

60

90

30

60

90

30
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Tabela 8: Experimentos com óxido de nióbio como catalisador 

 

 

Em relação aos testes com fosfato de nióbio (NbOPO4), também foram 

elaborados 3 blocos de experimentos, de maneira análoga ao conjunto anterior. 

Primeiramente, empregou-se 1 g deste catalisador da forma que foi recebido da 

CBMM, sem nenhum tratamento térmico prévio, identificando-o como ‘NbOPO4/ST 

(1g)’. No segundo bloco de experimentos, diminuiu-se à metade a massa de fosfato 

de nióbio virgem, identificando-o como ‘NbOPO4/ST (0,5g)’. O fosfato de nióbio 

virgem apresenta cerca de 12% de água em sua estrutura, isto significa que 1 g 

deste material equivale a 0,88 g em base seca. Consequentemente, no terceiro 

bloco de experimentos, utilizou-se a massa de 0,88 g de fosfato de nióbio 

previamente calcinado a 400 °C, identificado como ‘NbOPO4/400 (0,88g)’. Pelas 

mesmas razões apresentadas para o óxido de nióbio, não foram realizados 

experimentos com fosfato de nióbio calcinado a 700 °C. 

28

20

21

Nb2O5/ST (1g) 20

30

90

60

15

60

20

120

30Nb2O5/ST (1g)

Nb2O5/ST (0,5g)

Nb2O5/400 (0,8g) 120

Nb2O5/400 (0,8g)

Nb2O5/ST (0,5g)

Nb2O5/ST (0,5g)

22

23 Nb2O5/ST (1g)

Nb2O5/ST (1g) 60

10

30

Nb2O5/ST (0,5g)

24

32

25

33

Nb2O5/ST (0,5g) 120

26

27

30

31 Nb2O5/400 (0,8g)

Nb2O5/400 (0,8g)

29 Nb2O5/400 (0,8g)

Tipo de catalisador
ST ou calcinado (massa)

Tempo de reação
(minutos)

Nb2O5/ST (1g) 10

Experimento
nº

19



69 
CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tabela 9: Experimentos com fosfato de nióbio como catalisador 

 

 

Finalmente, o último bloco de experimentos tem por objetivo determinar a 

energia de ativação da reação de desidratação de xilose a furfural, empregando-se o 

sistema catalítico que apresentar os melhores resultados em termos de rendimento 

total de furfural (Y%), conforme apresentado na Tabela 10. Neste caso, manteve-se 

o tempo de reação fixo em 15 minutos e variou-se a temperatura de reação, em 

quatro pontos diferentes. As demais condições operacionais foram similares aos 

dados presentes na Tabela 5.  

 

40

36

35

41 NbOPO4/ST (0,5g) 20

42 NbOPO4/ST (0,5g) 30

39 NbOPO4/ST (1g) 120

NbOPO4/ST (0,5g) 10

37 NbOPO4/ST (1g) 60

38 NbOPO4/ST (1g) 90

NbOPO4/ST (1g) 30

NbOPO4/ST (1g) 20

34 NbOPO4/ST (1g) 10

Experimento
nº

Tipo de catalisador
ST ou calcinado (massa)

Tempo de reação
(minutos)

43 NbOPO4/ST (0,5g) 60

44 NbOPO4/ST (0,5g) 120

45 NbOPO4/400 (0,88g) 15

46 NbOPO4/400 (0,88g) 30

49 NbOPO4/400 (0,88g) 120

47 NbOPO4/400 (0,88g) 60

48 NbOPO4/400 (0,88g) 90
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Tabela 10: Experimentos para determinação da energia de ativação 

 

 

3.5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA REAÇÕES EM BATELADA 

 

3.5.1 Descrição do reator a batelada 

 

O reator a batelada marca BERGHOF modelo BR-300 foi utilizado em todos 

os experimentos realizados, conforme ilustrado na Figura 26. Ele é construído em 

aço inox 316L, com anel de vedação a base de politetrafluoretileno (PTFE), 

comercialmente conhecido como Teflon. 

Este reator possui volume útil de 300 cm3, pressão máxima de operação de 

20 MPa (limite do disco de ruptura), e temperatura máxima recomendada de 200 ºC, 

em função da resistência térmica do anel de vedação de PTFE. O controle de 

pressão é efetuado através de manômetro analógico, enquanto que o controle de 

temperatura é realizado através da unidade de controle principal, onde se registra e 

executa a programação de temperatura previamente estabelecida. Esta unidade 

principal provê a alimentação elétrica da resistência de aquecimento (‘heating 

jacket’). A unidade de controle secundária alimenta o motor do agitador e controla a 

rotação da haste. 

Um dos diferenciais deste reator é a presença de um vaso de aço inox 316L 

de 100 cm3 de capacidade, localizado na parte superior e denominado pelo 

fabricante como ‘Liquid Injection’. Ele permite a injeção do reagente, neste caso uma 

solução de xilose, no momento em que o interior do reator já tiver atingido a 

temperatura desejada. Como consequência, o ‘tempo zero’ corresponderá realmente 

ao início da transformação dos reagentes em produtos. Além disso, há um trocador 

de calor à saída da válvula de amostragem, como o objetivo de minimizar as perdas 

por evaporação. 

17053

15

15

15

15

Tempo de reação
(minutos)

Temperatura
(°C)

50

51

52

115

130

150

Experimento
nº
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Figura 26: Reator marca BERGHOF modelo BR-300. 

 

3.5.2 Procedimento operacional 

 

Para os experimentos que utilizam catalisadores a base de nióbio, iniciava-

se o carregamento do ‘copo’ do reator com a quantidade de sólido ácido 

previamente determinada. Em seguida, adicionava-se ao ‘copo’ do reator 30 cm3 de 

água destilada. Nos experimentos que utilizam ácido sulfúrico, ao invés de água 

destilada, adicionava-se 30 cm3 de solução ácida, numa concentração tal que 

fornecesse a massa de ácido sulfúrico pré-determinada para o referido experimento. 

Registrava-se a massa adicionada. 

Adicionava-se 105 cm3 de tolueno P.A. e fechava-se o reator em batelada. 

Esta massa de tolueno era devidamente registrada. Colocava-se o reator dentro do 

‘Heating Jacket’. 
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No vaso de carga localizado acima do reator (‘Liquid Injection’), adicionava-

se 2,25 g de xilose P.A. previamente solubilizada em 15 cm3 de água destilada. As 

massas eram registradas e então fechava-se o vaso de carga. 

O reator era pressurizado à 1,5 MPa com nitrogênio. Iniciava-se a rotação do 

impelidor, através da unidade de controle secundária, a fim de se obter o valor de 

500 rpm. 

O aquecimento era feito através da unidade de controle principal, inserindo 

no ‘set point’ o valor da temperatura de reação acrescido de 10 °C. Isto porque, no 

momento da adição do conteúdo do vaso de carga ao interior do reator, a 

temperatura diminui em 10 °C e a reação tem seu início na temperatura desejada. 

Quando a temperatura medida via termopar de controle atingia o valor do 

‘set point’, abriam-se as válvulas do vaso de carga para equalizar a pressão. Por 

ação da gravidade era adicionada a solução concentrada de xilose ao interior do 

reator. Esse instante era registrado como ‘tempo zero’ e imediatamente era 

acionado o cronômetro. O ‘set point’ da unidade de controle principal era alterado 

para o valor exato da temperatura de reação. 

No momento em que o cronômetro indicava o tempo de reação desejado, 

abria-se a válvula de amostragem. Com auxílio de um trocador de calor ligado a um 

banho de refrigeração com fluido à 15 °C, recolhia-se cerca de 50 cm3 de produto. 

Este volume era colocado em um funil de separação e aguardava-se a separação de 

fases no intervalo de 1 h. Por fim, 2 cm3 da fase orgânica eram recolhidos para 

análise via cromatografia em fase gás. A fase aquosa era filtrada com auxílio de 

papel de filtro quantitativo, diluindo o filtrado 10x, e encaminhada esta amostra 

diluída para análise via cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). 

A amostragem de meio líquido bifásico a partir de reator pressurizado é 

complexa e não permite a manutenção da razão volumétrica tolueno: água adotada. 

Além disso, nos experimentos que utilizam catalisadores, a massa do mesmo 

também é alterada após a amostragem. Por estas razões, decidiu-se realizar apenas 

uma amostragem por reação, ou seja, cada ponto experimental obtido foi 

proveniente de um teste independente. 
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3.6 ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE REAÇÃO 

 

3.6.1 Cromatografia líquida de alta resolução (HPLC ) 

 

Para a determinação da concentração em fase aquosa de xilose não reagida 

e furfural não extraído, foi empregada análise de cromatografia líquida de alta 

resolução (HPLC). O equipamento utilizado foi o modelo 1260 Infinity da marca 

Agilent Technologies. Todos os ensaios foram realizados em duplicata. A descrição 

da metodologia analítica de HPLC encontra-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Metodologia analítica de HPLC 

 

 

A curva analítica para o HPLC é periodicamente atualizada, por meio de 

injeção de padrões a intervalos de tempo controlados. A Figura 27 ilustra a tela do 

software utilizado para elaboração de curva analítica. 

 

65 °C

Detector de absorção UV (280 nm)
Detector por índice de refração RID (35°C)

Volume de injeção

Vazão

Detectores

Temperatura do compartimento de 
coluna

20 µL

0,5 mL/min

Parâmetro

Coluna cromatográfica

Fase móvel isocrática

Tipo / Condição

HPX87-H

H2SO4 5 mM
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Figura 27: Elaboração de curva analítica para HPLC 

 

3.6.2 Cromatografia em fase gasosa (GC-FID) 

 

Para a determinação da concentração de furfural na fase orgânica (tolueno), 

foi empregada análise de cromatografia em fase gás. O equipamento utilizado foi o 

modelo 6890N da marca Agilent Technologies. Todos os ensaios foram realizados 

em triplicata. A descrição da metodologia analítica encontra-se na Tabela 12. 
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Tabela 12: Metodologia analítica de GC-FID 

 

 

Tal qual para o HPLC, a curva analítica do GC-FID também é 

periodicamente atualizada, por meio de injeção de padrões a intervalos de tempo 

controlados. A Figura 28 ilustra a tela do software utilizado para elaboração de curva 

analítica de GC-FID. 

 

Programação de temperatura do 
forno

Detector

Split mode
Temperatura: 250°C

Pressão constante de 15 psig
Razão de Split: 10:1

Vazão total: 28,5 mL/min
Gás de arraste: H2

PORAPLOT Q 25m x 0.25 mm
Vazão nominal inicial: 2,0 mL/min

Velocidade média: 64 cm/s

Temperatura inicial: 120°C
Rampa a 20°C/min até 220°C

Manter 220°C por 15 min
Run time = 20 min

Detector por ionização em chama (FID)
Temperatura: 250°C

Hidrogênio: 30 mL/min
Ar sintético: 300 mL/min

Hélio (makeup): 15 mL/min
Sinal: 20 Hz

Parâmetro Tipo / Condição

Injetor

Coluna cromatográfica
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Figura 28: Elaboração de curva analítica para GC-FID 

 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

No tratamento dos dados experimentais, considerou-se que a xilose não é 

extraída para a fase orgânica, devido a sua alta polaridade. Portanto, a quantificação 

de xilose foi realizada apenas em meio aquoso, via HPLC. O furfural produzido na 

reação é majoritariamente extraído para a fase orgânica, mas não completamente, 

razão pela qual o furfural foi quantificado tanto na fase aquosa via HPLC quanto na 
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fase orgânica via GC-FID. Para fins de cálculo, as concentrações de xilose ([XYL] 

em mmol . L-1) e de furfural ([FUR] em mmol . L-1) foram determinadas em função do 

volume do meio aquoso, onde efetivamente ocorre a reação. 

 

a) Conversão de xilose (X%): 
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                 Equação 1 

 

 

b) Seletividade a furfural (S%): 
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   Equação 2 

 

 

 

c) Rendimento total (Y%): 
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 Equação 3 

 

 

 

d) Rendimento em tolueno (Y%@TOL): 
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                 Equação 4 

 
 

e) Taxa de consumo de xilose (-r(XYL)): 
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                 Equação 5 

 



78 
CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS 

f) Taxa de formação de furfural (r(FUR)): 
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                  Equação 6 

 

 

g) Constante de velocidade (k): considerando-se a reação de desidratação de 

xilose a furfural de primeira ordem, a volume e densidade constantes, e utilizando-se 

o método integral para obtenção de parâmetros cinéticos, através da                                         

Equação 7 é possível determinar a constante de velocidade (k) a partir do coeficiente 

angular da reta gerada pelos pontos experimentais, na curva de –ln(1 – XXYL) em 

função do tempo. 

 

− ln(1 − �'()) = +	. " 
 

                                        Equação 7 

 
 

h) Taxa intrínseca: neste trabalho, denominou-se como taxa intrínseca a razão 

entre a taxa de formação de furfural e a massa de catalisador sólido, em base seca.  

 

,	(���)
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                  Equação 8 

 
 

 

i) Energia de ativação (Ea): utilizando-se a equação de Arrhenius, e aplicando-

se o logaritmo natural em ambos os lados da igualdade, é possível determinar a 

energia de ativação (Ea) da reação. Ela pode ser calculada utilizando-se a                       

Equação 9, a partir do coeficiente angular da reta gerada pelos pontos 

experimentais, na curva de (ln k) em função do inverso da temperatura. 

 

 

ln +	 = ln	+3	 − 	 4�
� 	 ∗ 	 6178 

 
                      Equação 9 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

4.1.1 Análises texturais 

 

Os resultados obtidos a partir das isotermas de adsorção de N2 estão 

descritos na Tabela 13. Foram analisadas amostras de óxido de nióbio: sem 

tratamento térmico (Nb2O5/ST), calcinada a 400 ºC (Nb2O5/400) e calcinada a 700 

°C (Nb2O5/700). Paralelamente, foram analisadas amostras de fosfato de nióbio: 

sem tratamento térmico (NbOPO4/ST), calcinada a 400 °C (NbOPO4/400) e 

calcinada a 700 °C (NbOPO4/700). Importante ressaltar que todas as amostras 

foram submetidas a pré-tratamento a temperatura de 300 °C e vácuo de 7 Pa 

durante 2 horas, a fim de remover possíveis impurezas presentes na superfície. 

 

Tabela 13: Resultados de análise textural 

 

 

Em relação ao óxido de nióbio, o valor de área superficial encontrado para a 

amostra sem tratamento térmico (Nb2O5/ST) pode ser considerado elevado, visto 

que está acima da faixa prevista em literatura, de 27 a 132 m2/g (ZIOLEK, 2003). 

Após calcinação a 400 °C, a área superficial diminui significativamente (36%), e a 

calcinação à 700 ºC provoca sua redução drástica. Esta redução drástica já era 

esperada, pois segundo a literatura, a estrutura amorfa do óxido de nióbio começa a 

cristalizar por volta de 500 °C (ZIOLEK, 1999), informação confirmada através das 

análises de difração de raios X. Esta cristalização acarreta na extinção dos sítios 

ácidos, razão pela qual não foram realizados experimentos catalíticos com 

Nb2O5/700. Importante destacar que os valores obtidos para a amostra Nb2O5/ST, 

tanto em relação à área superficial (2,2 m2/g) quanto ao diâmetro médio de poros 

(473,0 Å), são extrapolações dos modelos de Brunauer-Emmet-Teller e Barrett-

Nb2O5/
ST

Nb2O5/
400

Nb2O5/
700

NbOPO4/
ST

NbOPO4/
400

NbOPO4/
700

136,4 87,5 2,2 255,8 204,9 18,4

0,1258 0,1317 0,0020 0,2787 0,2680 0,0595

49,5 55,1 473,0 35,4 40,0 109,6

Propriedade

Área superficial BET (m2/g)

Volume de poros (cm3/g)

Diâmetro médio de poros (Å)
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Joyner-Halenda, respectivamente, e não representam valores físicos reais. Isto 

porque estes modelos não são indicados para caracterização de materiais com 

áreas superficiais inferiores a 10 m2/g e diâmetros médios de poros superiores a 250 

Å. 

A análise textural do fosfato de nióbio sem tratamento térmico (NbOPO4/ST) 

revelou um valor bastante superior ao encontrado na literatura, na faixa de 150 a 

180 m2/g (ARMAROLI, 2000). A calcinação a 400 °C diminui a área superficial em 

20%, valor relativamente menor quando comparado ao óxido de nióbio. A calcinação 

a 700 °C também reduz fortemente a área superficial, mas não chega a causar a 

cristalização da estrutura amorfa, como demonstrado nas análises de difração de 

raios X. Sabe-se que a presença de fosfato na estrutura contribui para inibir a 

cristalização e preservar os sítios ácidos, mesmo sob tratamentos térmicos por volta 

de 500 °C. Segundo a literatura, o fosfato de nióbio começa a cristalizar somente a 

partir de 800 °C (ZIOLEK, 1999). Entretanto, como a área superficial da amostra 

NbOPO4/700 diminuiu em 93% comparando-se com a amostra NbOPO4/ST, 

decidiu-se pela não realização de experimentos catalíticos com o fosfato de nióbio 

calcinado a 700 °C. 

 

4.1.2 Análises visuais e microscópicas 

 

As amostras tanto de óxido quanto de fosfato de nióbio apresentam-se na 

forma de pó branco finamente dividido, como registrado na Figura 29. 
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Figura 29: Registro visual dos catalisadores utilizados nos experimentos 

 

As imagens geradas através de microscopia eletrônica de varredura, 

aumento de 500X e escala de 200 µm, estão ilustradas na Figura 30. 
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Figura 30: Imagens geradas via microscopia eletrônica de varredura 

 

Observando-se as imagens de microscopia eletrônica das quatro amostras 

analisadas, é possível afirmar que não há padrão de uniformidade para a morfologia 

das partículas. Especialmente as amostras de fosfato de nióbio apresentam 

morfologia bastante irregular. 

No que diz respeito às imagens de Nb2O5/ST e Nb2O5/400, tais amostras 

apresentam partículas com formatos arredondados, próximos ao esférico. Além 

disso, parece que a calcinação provocou um tipo de aglutinação, tornando as 

partículas maiores. Em relação às imagens de NbOPO4/ST e NbOPO4/400, essas 

amostras apresentam partículas com linhas longitudinais bem definidas e muitas 

arestas, o que pode ser positivo do ponto de vista catalítico, pela presença de 

formas geométricas tensionadas. Não parece que a calcinação causou um aumento 

do tamanho médio das partículas, neste caso.  
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4.1.3 Análises de densidade e do tamanho das partíc ulas 

 

A análise do tamanho das partículas foi realizada apenas para as amostras 

sem tratamento térmico (Nb2O5/ST e NbOPO4/ST), cuja distribuição é mostrada na 

Figura 31. Já a densidade aparente e a densidade do esqueleto (“skeletal density”) 

foram calculadas para as quatro amostras utilizadas nos experimentos catalíticos, 

conforme apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Resultados de densidade e tamanho de partícula 

 

 

 

Figura 31: Distribuição de tamanho de partícula 

 

 

 

Nb2O5/
ST

Nb2O5/
400

NbOPO4/
ST

NbOPO4/
400

0,60 0,78 1,14 1,15

2,86 4,07 2,79 3,55

d (0,1) 5,7 -- 1,8 --

d (0,5) 37,2 -- 33,7 --

d (0,9) 103,2 -- 281,8 --

Propriedade

Densidade aparente (g/cm3)

Tamanho de partícula
(µm)

Densidade do esqueleto (g/cm3)
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A densidade aparente é uma característica importante para os catalisadores 

sólidos porque, de maneira geral, é o valor considerado na etapa de carregamento 

de reatores, desde a escala de laboratório até a industrial. Segundo os resultados 

obtidos, as amostras de óxido de nióbio apresentaram valores inferiores às amostras 

de fosfato de nióbio. Isto significa que uma menor massa de óxido de nióbio é 

necessária para carregar o mesmo volume de reator, o que é interessante do ponto 

de vista catalítico. 

A densidade do esqueleto refere-se à estrutura do material sólido 

propriamente dita, excluindo-se a porosidade e os espaços vazios interpartícula 

(ASTM INTERNATIONAL, 2013). Observou-se a partir dos resultados da Tabela 14 

que as amostras de óxido de nióbio e fosfato de nióbio sem tratamento térmico 

apresentaram valores muito próximos. Provavelmente, o alto teor de moléculas de 

água presentes no óxido de nióbio, cerca de 20%, contribuíram para esta 

similaridade. Já as amostras calcinadas a 400 °C apresentaram uma diferença 

significativa. A amostra Nb2O5/400 apresentou uma densidade do esqueleto cerca 

de 15% superior, o que já era esperado, em função da maior proporção de nióbio, 

elemento de elevada massa atômica (u.m.a. = 93), quando comparado ao fósforo 

(u.m.a = 31) e ao oxigênio (u.m.a. = 16). 

Em relação a distribuição do tamanho das partículas, os gráficos presentes 

na Figura 31 mostram que, embora com valores médios muito próximos, na faixa de 

30 a 40 µm, a amostra de fosfato de nióbio (NbOPO4/ST) é mais irregular, 

confirmando as observações obtidas a partir da microscopia eletrônica. 

Em função do reduzido valor médio do tamanho de partículas para ambas as 

amostras a base de nióbio, serão considerados desprezíveis os efeitos de limitação 

por difusão interna durante os experimentos catalíticos. 

 

4.1.4 Análises térmicas 

 

Os termogramas para as amostras de óxido de nióbio (Nb2O5/ST) e fosfato 

de nióbio (NbOPO4/ST) são apresentados na Figura 32 e Figura 33 

respectivamente. Nos gráficos, a curva em vermelho representa a variação da 

temperatura em função do tempo, a curva em verde representa a variação da massa 

de amostra em função do tempo e a curva em azul representa a derivada da 

variação da massa de amostra em função do tempo. 
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Figura 32: Curva de decomposição térmica para o óxido de nióbio 

 

 

Figura 33: Curva de decomposição térmica para o fosfato de nióbio 
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Observando-se o termograma da amostra de óxido de nióbio (Figura 32), é 

possível notar, por volta de 250 °C aproximadamente, que não há mais perda de 

massa significativa, ou seja, a temperatura de 250 °C é suficiente para eliminar toda 

a água presente na estrutura. A perda total de massa é de 18,02% e 

consequentemente 81,98% permanece no resíduo final. 

Já o termograma da amostra de fosfato de nióbio (Figura 33) mostra a 

necessidade de um valor de temperatura superior. Somente por volta de 400 °C não 

há mais perda de massa significativa. Neste caso, a perda total de massa é de 

12,29%, com 87,71% permanecendo no resíduo. 

Portanto, comprovou-se que a temperatura de calcinação de 400 °C utilizada 

neste trabalho é suficiente para eliminar completamente a água tanto nas amostras 

de óxido de nióbio quanto nas amostras de fosfato de nióbio. 

Os resultados encontrados estão condizentes com os valores de literatura 

(ARMAROLI, 2000). Assume-se que toda a massa perdida na termogravimetria 

corresponde à eliminação de água. Portanto, para efeitos de simplificação, assume-

se que a amostra de óxido de nióbio recebida da CBMM apresenta 20% de água e a 

amostra de fosfato de nióbio, 12% de água. 

 

4.1.5 Análises de composição química 

 

A análise de fluorescência de raios X foi utilizada para identificação 

qualitativa dos elementos com o número atômico maior que o oxigênio (Z>8), bem 

como para análise elementar quantitativa. Os resultados obtidos são apresentados 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Resultados de fluorescência de raios X 

 

Nb2O5
(esteq.)

Nb2O5/
ST

Nb2O5/
400

Nb2O5/
700

NbOPO4
(esteq.)

NbOPO4/
ST

NbOPO4/
400

NbOPO4/
700

70 69 70 70 46 51 53 53

-- -- -- -- 15 12 10 10

-- 0,2 -- < 0,1 -- 0,1 < 0,1 < 0,1

-- -- < 0,1 -- -- 0,5 0,6 0,7

-- 0,1 < 0,1 < 0,1 -- < 0,1 < 0,1 < 0,1

-- -- -- -- -- < 0,1 0,2 0,1

-- < 0,1 < 0,1 < 0,1 -- < 0,1 < 0,1 < 0,1

Fe

Si

Elemento químico
(%)

Nb

P

Al

K

Ta
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Em função da indisponibilidade de padrões, não foi possível construir uma 

curva analítica para os principais elementos identificados via fluorescência de raios 

X, como o nióbio e o fósforo. Por este motivo, no presente trabalho assume-se como 

coeficiente de variação os valores de 0,3% para nióbio e 4,4% para fósforo, 

conforme recomendado pela organização internacional “American Society for 

Testing and Materials” (ASTM INTERNATIONAL, 2013). 

Em relação ao óxido de nióbio, verifica-se que sua pureza está dentro do 

esperado, pois os valores experimentais estão praticamente iguais ao valor 

estequiométrico. Por outro lado, para as amostras de fosfato de nióbio, o percentual 

de fósforo está abaixo do esperado. Isto não é causado por impurezas orgânicas ou 

voláteis, pois o percentual de fósforo se mantém baixo também para as amostras 

calcinadas a 400 °C e a 700 °C. Pode-se supor que há presença de uma pequena 

fração de óxido de nióbio dentro da estrutura do fosfato, o que contribuiria para 

alterar a relação mássica P/Nb. 

 

4.1.6 Análises estruturais 

 

Em relação à difração de raios X (DRX), primeiramente são apresentados os 

difratogramas referentes às amostras de óxido de nióbio (Figura 34 e Figura 35). 

 

 

Figura 34: Difratograma de amostra de óxido de nióbio sem tratamento térmico (Nb2O5/ST) e de 
amostra de óxido de nióbio calcinado à 400 °C(Nb2O5/400) 
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Figura 35: Difratograma de amostra de óxido de nióbio calcinado à 700 °C (Nb2O5/700) 

 

Como esperado, nenhum pico de difração foi observado nas amostras de 

óxido de nióbio sem tratamento térmico (Nb2O5/ST) e calcinada a 400 °C 

(Nb2O5/400), indicando que esses materiais apresentam estrutura amorfa. Todavia, 

confirmando dados de literatura de que o óxido de nióbio amorfo começa a cristalizar 

a 500 °C (ZIOLEK, 1999), o difratograma da amostra de óxido de nióbio calcinado a 

700 °C (Nb2O5/700) apresenta os picos de difração característicos, onde os picos 

marcados com (■) representam estrutura cristalina hexagonal (fase TT) e marcados 

com (●) representam estrutura cristalina monoclínica (fases M e H). 

Os difratogramas referentes às amostras de fosfato de nióbio são 

apresentados na Figura 36. 

 

 

Figura 36: Difratograma das amostras de fosfato de nióbio 
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Conforme esperado, em nenhuma amostra de fosfato de nióbio aparecem 

picos de difração, o que significa que todas elas apresentam estrutura amorfa, 

inclusive a amostra calcinada a 700 °C. Estes resultados vão ao encontro dos dados 

de literatura, que afirmam que o fosfato de nióbio é composto por camadas onde 

octaedros de NbO6 distorcidos estão ligados a tetraedros de PO4 (ZIOLEK, 2003). A 

presença de fosfato na estrutura previne a cristalização sob temperaturas inferiores 

a 800 °C e preserva os sítios ácidos contra tratamentos térmicos de até 500 °C 

(ZIOLEK, 1999). 

 

4.1.7 Análises de acidez 

 

A avaliação de acidez em materiais sólidos representa uma tarefa altamente 

complexa. A topologia da superfície do sólido permite vários tipos de interações 

ácido-base com diferentes espécies presentes, podendo então coexistir sítios ácidos 

de diferentes forças, seja de Brönsted ou de Lewis, e com densidades de 

distribuição variadas. Até o presente momento não há um modelo simples que 

forneça um valor representativo da acidez no sólido (MORENO, 2009). São 

empregadas então técnicas complementares: de determinação da densidade de 

sítios ácidos, como a adsorção de n-propilamina via espectrometria de massas, e de 

caracterização da natureza do sítio ácido, como a adsorção de piridina via 

espectroscopia no infravermelho. 

Em relação à determinação de acidez por adsorção de n-propilamina via 

espectrometria de massas, as Figura 37 a Figura 42 representam os gráficos de 

dessorção de propeno, oriundo da decomposição térmica da n-propilamina, em 

função da temperatura, na faixa de 200 °C a 500 °C. A partir da integração dos picos 

obtidos e comparação com suas respectivas curvas analíticas, foi possível obter os 

resultados de densidade de sítios ácidos de Brönsted, descritos na Tabela 16. 
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Figura 37: Curva de dessorção de propeno a temperatura programada para Nb2O5/ST 

 

 

Figura 38: Curva de dessorção de propeno a temperatura programada para Nb2O5/400 

 

 

Figura 39: Curva de dessorção de propeno a temperatura programada para Nb2O5/700 
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Figura 40: Curva de dessorção de propeno a temperatura programada para NbOPO4/ST 

 

 

Figura 41: Curva de dessorção de propeno a temperatura programada para NbOPO4/400 

 

 

Figura 42: Curva de dessorção de propeno a temperatura programada para NbOPO4/700 
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Tabela 16: Resultados de acidez por adsorção de n-propilamina via espectrometria de massas 

 

 

Primeiramente, a partir das curvas de dessorção de propeno é possível 

observar que os picos referentes às amostras de óxido de nióbio (Nb2O5/ST e 

Nb2O5/400) apresentam baixa resolução, inferior a resolução dos picos referentes 

às amostras de fosfato de nióbio (NbOPO4/ST e NbOPO4/400). Além da maior 

intensidade e melhor resolução, estes picos das amostras de fosfato de nióbio 

apresentaram ponto de máximo na faixa de 400 °C a 420 °C, enquanto que o ponto 

de máximo dos picos das amostras de óxido de nióbio situou-se na faixa de 380 °C a 

400 °C. Isto pode indicar que os sítios de Brönsted presentes nas amostras de 

fosfato de nióbio são mais fortes que aqueles presentes nas amostras de óxido de 

nióbio, pois quanto mais forte for o sítio ácido, maior a interação com o adsorvato e, 

consequentemente, maior a temperatura necessária para dessorver a espécie 

básica. Observa-se também a inexistência de picos nas curvas de dessorção de 

propeno das amostras calcinadas a 700 °C (Nb2O5/700 e NbOPO4/700), indicando 

que o tratamento térmico nesta temperatura propicia a extinção dos sítios ácidos de 

Brönsted. 

Em relação ao óxido de nióbio, o valor obtido para a amostra Nb2O5/ST foi 

muito abaixo dos valores normalmente encontrados em literatura, em torno de 170 

µmol/g (NAKAJIMA, 2011). Além disso, o resultado de acidez para a amostra 

Nb2O5/400 foi quase o dobro do resultado para a amostra sem tratamento térmico. 

Segundo a literatura, a perda de água provocada pela calcinação, e 

consequentemente a perda de grupamentos –OH da estrutura do sólido, causam a 

diminuição do número de sítios ácidos de Brönsted, e não o oposto. Provavelmente 

a baixa resolução dos picos e o reduzido valor da área integrada podem ter sido as 

causas deste tipo de divergência, entretanto não foi possível repetir tais análises por 

conta da indisponibilidade dos equipamentos envolvidos. O resultado nulo para a 

amostra calcinada a 700 °C (Nb2O5/700) vem a confirmar os dados de literatura, ou 

Nb2O5/
ST

Nb2O5/
400

Nb2O5/
700

NbOPO4/
ST

NbOPO4/
400

NbOPO4/
700

34,8 65,3 0,0 275,7 151,9 0,0

Acidez

Sítios de Brönsted
(µmol/g)
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seja, quando submetido a temperaturas superiores a 500 °C, a quantidade de sítios 

ácidos do óxido de nióbio diminui drasticamente (ZIOLEK, 1999). 

Sabe-se que, de maneira geral, o fosfato de nióbio é produzido com auxílio 

de ácido fosfórico (H3PO4), portanto era de se esperar que os valores de 

concentração de sítios ácidos de Brönsted nas amostras de NbOPO4 fossem muito 

superiores aos obtidos para óxido de nióbio, fato confirmado pelos resultados 

experimentais, presentes na Tabela 16. O elevado valor obtido para a amostra de 

NbOPO4/ST, igual a 275,7 µmol/g, deve-se a presença de dois grupamentos 

terminais, -POH e -NbOH, que funcionam como doadores de prótons, sendo o 

primeiro ligeiramente mais forte que o segundo. A considerável diminuição da 

concentração de sítios ácidos de Brönsted para a amostra de fosfato de nióbio 

calcinada a 400 °C (NbOPO4/400) já era esperada, pois a perda de água provoca 

modificação e até extinção de grupamentos -POH e -NbOH. Todavia, não era 

esperada a extinção total de sítios ácidos de Brönsted para a amostra de fosfato de 

nióbio calcinada a 700 °C (NbOPO4/700), porque a cristalização da estrutura de 

fosfato de nióbio inicia-se somente a partir de 800 °C (ZIOLEK, 1999). 

Os resultados da determinação de acidez por adsorção de piridina via 

espectroscopia no infravermelho encontram-se na Tabela 17 e na Figura 43. 

 

Tabela 17: Resultados de acidez por adsorção de piridina via espectroscopia no infravermelho 

 

 

 

 

Nb2O5/
400

Nb2O5/
700

NbOPO4/
400

NbOPO4/
700

µmol/g 25 0 59 20

µmol/m2 0,29 0 0,29 1,1

µmol/g 54 1 76 20

µmol/m2 0,62 0,45 0,37 1,1

Sítios de Brönsted

1550 cm-1

Sítios de Lewis

1450 cm-1

Acidez
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Figura 43: Espectros de piridina adsorvida das amostras 

 

No procedimento da determinação de acidez via infravermelho de piridina 

adsorvida, há uma etapa de ativação das pastilhas, onde as mesmas são mantidas à 

temperatura de 450 °C por 4 horas. Por este motivo, não faria sentido analisar as 

amostras Nb2O5/ST e NbOPO4/ST. Foram analisadas, portanto, apenas as 

amostras calcinadas a 400 °C e a 700 °C. 

A rigor, uma curva analítica para determinação experimental do coeficiente 

de extinção molar (ɛ) deveria ter sido elaborada antes da realização das análises. 

Todavia, não foi possível elaborar esta curva analítica, e consequentemente 

encontrar o coeficiente real do equipamento utilizado em laboratório. Por este 

motivo, optou-se pelo emprego de valores típicos de literatura (REIS, 2012). Esta 

aproximação pode ter contribuído para a discrepância encontrada entre os valores 

de densidade de sítios ácidos de Brönsted, em µmol/g, obtidos por adsorção de n-

propilamina via espectrometria de massas e por adsorção de piridina via 

espectroscopia no infravermelho. Portanto, os valores experimentais descritos na 

Tabela 17 devem ser tratados de forma comparativa entre as amostras de 

catalisadores sólidos analisadas, apenas para avaliar a contribuição relativa de sítios 

ácidos de naturezas diferentes. 
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Em relação aos resultados apresentados na Tabela 17, observa-se para a 

amostra Nb2O5/400 que a razão encontrada experimentalmente de sítios de 

Brönsted por sítios de Lewis (B/L = 0,46) é superior aos valores de literatura, onde 

esta razão é igual a 0,36 (REIS, 2012). Corroborando com os dados obtidos por 

adsorção de n-propilamina via espectrometria de massas, o teor de sítios ácidos de 

Brönsted é nulo para a amostra Nb2O5/700. 

Os resultados de acidez via infravermelho de piridina adsorvida para a 

amostra de NbOPO4/400 mostram que a razão de sítios de Brönsted por sítios de 

Lewis (B/L = 0,78) é muito superior ao valor encontrado para o óxido de nióbio 

calcinado a 400 °C, o que já era esperado segundo a literatura (REIS, 2012). Isto é 

devido à grande quantidade de grupamentos -POH e -NbOH por unidade de massa 

de catalisador. Uma quantidade maior de sítios ácidos de Brönsted contribui para 

uma maior seletividade na reação de desidratação de xilose a furfural (KRUGER, 

NIKOLAKIS e VLACHOS, 2012), o que será comprovado neste trabalho a partir dos 

experimentos catalíticos. 

Diferentemente do resultado obtido por adsorção de n-propilamina, na 

análise da amostra NbOPO4/700 via infravermelho de piridina adsorvida é possível 

observar o pico referente aos sítios ácidos de Brönsted, comprovando que a 

calcinação a 700 °C não provoca a extinção total desses sítios. Ocorre sim uma forte 

redução dos mesmos, para um valor abaixo da metade do obtido para NbOPO4/400. 

A quantidade de sítios ácidos de Lewis também é reduzida fortemente da amostra 

NbOPO4/400 para a amostra NbOPO4/700. 

Ambas as técnicas empregadas para análise de acidez apresentaram 

limitações na caracterização dos sítios ácidos. Na técnica de adsorção de n-

propilamina via espectrometria de massas, propeno e amônia são formados em 

quantidades equimolares. Contudo, o propeno dessorvido a altas temperaturas pode 

se re-adsorver e formar precursores de coque, causando erros na análise. Isto 

porque mede-se o produto da decomposição da n-propilamina, e não a espécie 

dessorvida propriamente. Já na técnica de adsorção de piridina via espectroscopia 

no infravermelho, o coeficiente de extinção molar é estimado ao invés de obtido 

experimentalmente, e além disso existem também outras bandas menores nos 

espectros, como por exemplo em 1490 cm-1 e 1580 cm-1, que não são quantificadas, 

o que contribui para a ocorrência de desvios. Mesmo com todas estas dificuldades, 

deve-se ressaltar que os resultados obtidos foram capazes de comprovar que tanto 
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o óxido de nióbio quanto o fosfato de nióbio possuem sítios ácidos capazes de 

catalisar a reação de desidratação de xilose a furfural. 

 

4.2 TESTES CATALÍTICOS 

 

4.2.1 Ensaio de efeitos de difusão externa 

 

Para a obtenção de dados cinéticos em catálise heterogênea, faz-se 

necessário verificar se as resistências ao transporte de reagentes e produtos 

interfases, interpartícula e intrapartícula são desprezíveis (PEREGO, 1999). Nos 

reatores em batelada, pode-se assumir a condição de mistura ideal e ausência de 

limitação por difusão externa quando a conversão se mantiver constante mesmo 

quando a agitação for aumentada. 

Neste ensaio de efeitos de difusão externa, foram utilizadas as condições 

operacionais presentes na Tabela 5. Apesar dos resultados das análises de acidez 

indicarem que as amostras de fosfato de nióbio apresentam uma maior densidade 

de sítios ácidos, e também sítios de Brönsted mais fortes, na prática experimental os 

testes catalíticos verificaram o contrário, com o óxido de nióbio sendo o catalisador 

mais ativo. Por este motivo, como catalisador neste ensaio foi utilizada amostra de 

1,0g de Nb2O5/ST. O tempo de reação foi de 10 minutos. A variável independente 

foi a rotação, em rpm, e a variável de resposta, a conversão de xilose (X%). Os 

resultados estão apresentados na Tabela 18 e na Figura 44. 

 

Tabela 18: Resultados do ensaio de efeitos de difusão externa 

 

  

3

4 310

200 96,96%

96,49%

500

49,19%

82,53%

96,04%

6 600 96,58%

5

Ensaio de efeitos de difusão externa

Ensaio (n°) Rotação (rpm) Conversão (X%)

1

2

70

110
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Figura 44: Gráfico do efeito de difusão externa 

 

A partir dos resultados obtidos, comprovou-se que a rotação de 500 rpm é 

adequada para tornar desprezíveis os efeitos de limitação por difusão externa. Além 

disso, como o tamanho médio das partículas de óxido de nióbio e fosfato de nióbio 

está na faixa de 30 a 40 µm, o que pode ser considerado um valor bem reduzido, 

serão desprezados os efeitos de limitação por difusão interna.  

 

4.2.2 Reações sem adição de catalisador 

 

Em relação aos testes de conversão de xilose à furfural em reator a 

batelada, primeiramente foram realizados os experimentos sem adição de 

catalisador. Os resultados estão apresentados na Tabela 19 e Tabela 20, e os 

gráficos, da Figura 45 a Figura 51. 

 

Tabela 19: Resultados das reações sem adição de catalisador - parte 1 

 

Exp.
(n°)

tempo
(min)

X% S%
Y%
total

Y% 
@ tolueno

-ln(1 - X XYL)

1 30 4,86% 52,04% 2,53% 2,25% 0,0498

2 60 24,90% 18,85% 4,69% 4,35% 0,2863

3 90 39,51% 15,17% 5,99% 5,46% 0,5026

4 120 51,44% 29,32% 15,08% 14,39% 0,7224

Reações sem adição de catalisador - parte 1
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Tabela 20: Resultados das reações sem adição de catalisador - parte 2 

 

 

 

Figura 45: Reação sem catalisador - variação da concentração em função do tempo 

 

 

Figura 46: Reação sem catalisador - conversão em função do tempo 

Exp.
(n°)

tempo
(min)

[XYL]
mmol.L-1

[FUR]
mmol.L-1

-r (XYL)
mmol.L-1.min-1

r (FUR)
mmol.L-1.min-1

-- 0 329,70 0,00 -- -- --

1 30 314,13 8,35 0,52 0,28 1,87

2 60 246,85 15,43 1,38 0,26 5,37

3 90 201,03 19,91 1,43 0,22 6,46

4 120 159,86 49,66 1,42 0,41 3,42

Reações sem adição de catalisador - parte 2

−9	 :;<
9	 =>?
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Figura 47: Reação sem catalisador - seletividade em função do tempo 

 

 

 

Figura 48: Reação sem catalisador - rendimento em função do tempo 

 

 

Figura 49: Reação sem catalisador - taxas de reação em função do tempo 
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Figura 50: Reação sem catalisador - razão das taxas em função do tempo 

 

 

Figura 51: Reação sem catalisador - determinação da constante de velocidade (k) 

 

Os experimentos sem adição de catalisador simplesmente comprovam a 

necessidade do emprego de ácidos na reação de desidratação de xilose a furfural. 

Primeiro, a conversão máxima foi de apenas 51%, após 2 horas de reação. 

Segundo, o valor máximo de rendimento foi baixo, cerca de 15%. A seletividade a 

furfural variou muito, de 50% em conversões mais baixas diminuindo a 30% em 

conversões maiores. 

Obteve-se o valor de constante de velocidade (k) igual a 0,0074 min-1. A 

linha de tendência dos pontos experimentais do gráfico de –ln (1 – XXYL) em função 
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do tempo apresentou uma reta com coeficiente de determinação bastante elevado 

de 0,9996, indicando que o modelo de reação de primeira ordem é adequado para a 

desidratação de xilose a furfural. 

Houve uma discrepância muito grande entre a taxa de consumo de xilose e 

a taxa de formação de furfural. Quanto maior a razão entre as taxas (-r(XYL) / 

r(FUR)), maior a formação de subprodutos, e consequentemente menor seletividade. 

Os principais subprodutos formados foram as huminas, como apresentado na Figura 

52. Huminas é a denominação utilizada para um produto de condensação de 

coloração escura, pouco solúvel e frequentemente encontrado durante a 

desidratação de açúcares. Seu processo de formação bem como sua exata estrutura 

são desconhecidos, porém sabe-se que a síntese das huminas envolve múltiplas 

reações, como hidroxialquilação, (aldol) cetalização e desidratação (EERHART, 

2012). 

 

 

Figura 52: Imagem das huminas, subprodutos da reação de desidratação de xilose a furfural 
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4.2.3 Catálise homogênea: reações com adição de áci do sulfúrico 

 

O ácido sulfúrico é o catalisador comumente utilizado nos processos 

industriais de produção de furfural a partir de material lignocelulósico, promovendo 

tanto a hidrólise das pentosanas a pentoses quanto desidratando estas mesmas 

pentoses a furfural. No presente trabalho, foram realizados quatro blocos de testes 

experimentais, cada um com uma concentração diferente de ácido sulfúrico, a fim de 

alcançar o rendimento molar de 50%, valor típico neste tipo de processo. As 

concentrações de H2SO4 foram definidas em base xilose, ou seja, percentual relativo 

da massa de H2SO4 por massa de xilose inicial. Os resultados dos experimentos 

encontram-se na Tabela 21 e Tabela 22, e os gráficos subsequentes, da  Figura 53 

a Figura 62. 

 

Tabela 21: Resultados das reações com ácido sulfúrico - parte 1 

 

 

Exp.
(n°)

H2SO4
base xilose

tempo
(min)

X% S%
Y%
total

Y% 
@ tolueno

[XYL]
mmol.L-1

[FUR]
mmol.L-1

[H+]
mmol.L-1

5 1% 30 19,97% 24,26% 4,84% 4,44% 266,4 16,1 10,7

6 1% 60 34,63% 19,61% 6,79% 6,13% 215,5 22,4 10,8

7 1% 90 37,43% 34,53% 12,93% 11,87% 203,8 42,1 10,9

8 2% 30 29,48% 25,06% 7,39% 6,82% 231,1 24,2 21,4

9 2% 60 36,28% 35,04% 12,71% 11,77% 210,6 42,0 21,4

10 2% 90 56,20% 52,18% 29,33% 26,86% 144,2 96,6 21,4

11 4% 30 37,41% 37,42% 14,00% 13,11% 205,7 46,0 42,2

12 4% 60 50,42% 33,45% 16,87% 16,05% 164,2 55,9 42,3

13 4% 90 51,01% 45,54% 23,23% 21,36% 160,9 76,3 42,3

14 8% 15 23,77% 48,93% 11,63% 11,09% 250,7 38,3 84,5

15 8% 30 39,54% 44,35% 17,54% 16,32% 196,6 57,0 84,4

16 8% 60 59,90% 49,03% 29,37% 27,28% 131,8 96,5 84,3

17 8% 90 72,15% 65,34% 47,14% 43,67% 91,9 155,6 84,4

18 8% 120 88,42% 64,70% 57,21% 53,06% 38,0 188,0 84,6

Reações com ácido sulfúrico - parte 1
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Tabela 22: Resultados das reações com ácido sulfúrico - parte 2 

 

 

 

 

 

Figura 53: Reações com ácido sulfúrico - conversão em função do tempo 

 

Exp.
(n°)

H2SO4
base xilose

tempo
(min)

-ln(1 - X XYL) -r (XYL)
mmol.L-1.min-1

r (FUR)
mmol.L-1.min-1

min-1 min-1

5 1% 30 0,2227 2,10 0,54 0,1963 0,0502 3,91

6 1% 60 0,4251 1,90 0,37 0,1752 0,0344 5,09

7 1% 90 0,4688 1,40 0,47 0,1280 0,0429 2,98

8 2% 30 0,3493 3,27 0,81 0,1525 0,0376 4,05

9 2% 60 0,4507 1,98 0,70 0,0924 0,0327 2,82

10 2% 90 0,8256 2,06 1,07 0,0960 0,0501 1,92

11 4% 30 0,4686 4,12 1,53 0,0978 0,0364 2,69

12 4% 60 0,7017 2,75 0,93 0,0651 0,0220 2,96

13 4% 90 0,7135 1,87 0,85 0,0443 0,0201 2,21

14 8% 15 0,2715 5,26 2,55 0,0623 0,0302 2,06

15 8% 30 0,5032 4,43 1,90 0,0525 0,0225 2,33

16 8% 60 0,9138 3,30 1,61 0,0391 0,0191 2,05

17 8% 90 1,2785 2,64 1,73 0,0313 0,0205 1,53

18 8% 120 2,1562 2,43 1,57 0,0287 0,0185 1,55

Reações com ácido sulfúrico - parte 2
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Figura 54: Reações com ácido sulfúrico - seletividade em função do tempo 

 

 

Figura 55: Reações com ácido sulfúrico - rendimento total em função do tempo 

 

 

 

Figura 56: Reações com ácido sulfúrico - rendimento em tolueno em função do tempo 
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Figura 57: Reações com ácido sulfúrico - taxa de consumo de xilose em função do tempo 

 

 

Figura 58: Reações com ácido sulfúrico - taxa de formação de furfural em função do tempo 

 

 

Figura 59: Reações com ácido sulfúrico - razão da taxa de consumo de xilose pela concentração de 
H+ em função do tempo 
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Figura 60: Reações com ácido sulfúrico - razão da taxa de formação de furfural pela concentração de 
H+ em função do tempo 

 

 

Figura 61: Reações com ácido sulfúrico - razão das taxas em função do tempo 
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Figura 62: Reações com ácido sulfúrico - determinação da constante de velocidade (k) 

 

Nas reações catalisadas por ácido sulfúrico, os testes experimentais com 

H2SO4 1% (base xilose) apresentaram resultados muito baixos, semelhantes aos 

das reações sem adição de catalisador. Por outro lado, os testes experimentais com 

H2SO4 8% (base xilose) apresentaram os melhores resultados em termos de 

conversão, seletividade, rendimento e nas taxas de consumo de xilose e formação 

de furfural. Inclusive, foi alcançado rendimento total de 57,21% e rendimento em 

tolueno de 53,06%, valores superiores ao comumente encontrado nos processos 

industriais. Interessante notar que os valores de rendimento total e rendimento em 

fase orgânica (tolueno) ficaram muito próximos, indicando que a extração de furfural 

da fase aquosa para a fase orgânica in situ ocorre de maneira eficiente. 

Para o bloco de experimentos com H2SO4 8% (base xilose), obteve-se o 

valor de constante de velocidade (k) igual a 0,0134 min-1, cerca de 81% superior ao 

valor obtido para as reações sem adição de catalisador. A linha de tendência dos 

pontos experimentais do gráfico de –ln (1 – XXYL) em função do tempo também 

apresentou uma reta com coeficiente de determinação bastante elevado (0,998), 

comprovando mais uma vez que o modelo de reação de primeira ordem é adequado 

para a desidratação de xilose a furfural. 

Curiosamente, nos dois gráficos que relacionam a razão da taxa de 

consumo de xilose e de formação de furfural pela concentração de H+ em função do 
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tempo (Figura 59 e Figura 60), os resultados das reações com H2SO4 1% foram 

superiores aos resultados com H2SO4 8%. Provavelmente, isto ocorre devido aos 

ácidos carboxílicos gerados nas reações secundárias. Sabe-se que durante a 

desidratação de xilose à furfural ocorrem diversas reações secundárias, que 

produzem ácidos carboxílicos como ácido fórmico, ácido acético, dentre outros em 

pequena proporção. Estes ácidos gerados também catalisam o consumo de xilose 

no meio reacional. Nos testes experimentais com H2SO4 1%, a quantidade de H+ 

adicionada ao meio é reduzida, e por isso os ácidos gerados têm um peso 

importante. Já nos testes experimentais com H2SO4 8%, a quantidade de H+ 

adicionada é oito vezes maior, o que reduz o peso do papel catalítico dos ácidos 

carboxílicos gerados. 

 

4.2.4 Catálise heterogênea: reações com óxido de ni óbio 

 

Nas reações com óxido de nióbio como catalisador, foram realizados três 

blocos de experimentos, tendo como princípio as condições listadas na Tabela 5. O 

primeiro bloco, intitulado ‘Nb2O5/ST (1g)’, utilizou a massa de 1g de óxido de nióbio 

sem tratamento térmico, exatamente da maneira que foi recebido da CBMM. O 

segundo, intitulado ‘Nb2O5/ST (0,5g)’, utilizou metade desta massa, justamente para 

investigar o efeito da quantidade de catalisador. O terceiro, intitulado ‘Nb2O5/400 

(0,8g)’, utilizou óxido de nióbio calcinado a 400 °C por 4 horas, cuja massa em base 

seca corresponde ao valor do primeiro bloco (0,8g), para investigação do efeito do 

tratamento térmico do catalisador sólido. Os resultados dos experimentos 

encontram-se na Tabela 23 e Tabela 24, e os gráficos subsequentes, da Figura 63 a 

Figura 73. 
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Tabela 23: Resultados das reações com óxido de nióbio - parte 1 

 

 

Exp.
(n°)

Cat.
(tipo/massa)

tempo
(min)

X% S%
Y%
total

Y% 
@ tolueno

[XYL]
mmol.L-1

[FUR]
mmol.L-1

19 10 91,70% 38,26% 35,08% 31,79% 27,51 116,32

20 20 93,51% 40,12% 37,51% 34,26% 21,38 123,63

21 30 98,76% 42,31% 41,78% 34,98% 4,13 139,34

22 60 99,25% 44,07% 43,74% 36,34% 2,46 143,97

23 120 100% 37,28% 37,28% 34,66% 0,00 122,82

24 10 81,88% 32,42% 26,54% 24,52% 60,68 88,87

25 20 85,63% 34,82% 29,81% 27,13% 47,43 98,41

26 30 90,32% 33,53% 30,28% 27,82% 31,91 99,82

27 60 89,72% 37,15% 33,33% 30,41% 34,04 110,38

28 120 92,21% 41,65% 38,41% 35,50% 25,64 126,49

29 15 89,66% 40,22% 36,06% 32,77% 34,04 118,67

30 30 90,48% 36,43% 32,96% 30,79% 31,51 109,09

31 60 95,59% 41,75% 39,91% 36,74% 14,52 131,29

32 90 96,99% 41,85% 40,59% 36,48% 9,92 133,68

33 120 97,57% 44,26% 43,18% 40,09% 7,99 142,17

Reações com óxido de nióbio - parte 1

Nb2O5/ST
(1g)

Nb2O5/ST
(0,5g)

Nb2O5/400
(0,8g)
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Tabela 24: Resultados das reações com óxido de nióbio - parte 2 

 

 

 

 

Figura 63: Reações com óxido de nióbio - conversão em função do tempo 

 

 

Exp.
(n°)

Cat.
(tipo/massa)

tempo
(min)

-ln(1 - X XYL) -r (XYL)
mmol.L-1.min-1

r (FUR)
mmol.L-1.min-1

Taxa
Intrínseca

19 10 2,4893 30,34 11,63 2,61 14,54

20 20 2,7353 15,48 6,18 2,50 7,73

21 30 4,3914 10,89 4,64 2,35 5,81

22 60 4,8945 5,47 2,40 2,28 3,00

23 120 -- 2,76 1,02 2,69 1,28

24 10 1,7080 27,14 8,89 3,05 22,22

25 20 1,9402 14,23 4,92 2,89 12,30

26 30 2,3352 10,00 3,33 3,01 8,32

27 60 2,2753 4,97 1,84 2,70 4,60

28 120 2,5528 2,55 1,05 2,42 2,64

29 15 2,2688 19,70 7,91 2,49 9,89

30 30 2,3519 9,93 3,64 2,73 4,55

31 60 3,1204 5,25 2,19 2,40 2,74

32 90 3,5021 3,55 1,49 2,39 1,86

33 120 3,7181 2,68 1,18 2,26 1,48

Nb2O5/ST
(1g)

Nb2O5/ST
(0,5g)

Nb2O5/400
(0,8g)

Reações com óxido de nióbio - parte 2

−9	 :;<
9	 =>? ,	(���)

0-". (A)
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Figura 64: Reações com óxido de nióbio - seletividade em função do tempo 

 

 

Figura 65: Reações com óxido de nióbio - rendimento total em função do tempo 

 

 

Figura 66: Reações com óxido de nióbio - rendimento em tolueno em função do tempo 
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Figura 67: Reações com óxido de nióbio - taxa de consumo de xilose em função do tempo 

  

 

Figura 68: Reações com óxido de nióbio - taxa de formação de furfural em função do tempo 

 

 

Figura 69: Reações com óxido de nióbio - razão das taxas em função do tempo 
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Figura 70: Reações com óxido de nióbio - taxa intrínseca em função do tempo 

 

 

Figura 71: Reações com Nb2O5/ST (1g) - determinação da constante de velocidade (k) 

 

 

Figura 72: Reações com Nb2O5/ST (0,5g) - determinação da constante de velocidade (k) 
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Figura 73: Reações com Nb2O5/400 (0,8g) - determinação da constante de velocidade (k) 

 

Em primeiro lugar, observa-se que o óxido de nióbio apresenta uma alta 

atividade catalítica na reação de desidratação de xilose. Por volta dos 30 minutos de 

reação, a conversão já estava na faixa de 90%, para os três blocos de experimentos 

utilizados. Como comparação, com 30 minutos de reação, a conversão no 

experimento com H2SO4 8% (base xilose) estava apenas em 40%, 

aproximadamente. Outra evidência experimental da alta atividade catalítica do óxido 

de nióbio está nas elevadas taxas de consumo de xilose, exibidas na Figura 67, 

quando comparadas às taxas obtidas nos experimentos com ácido sulfúrico. 

Em termos de seletividade, os resultados com óxido de nióbio ficaram na 

faixa de 40%, inferiores aos resultados obtidos para H2SO4 8%, onde atingiu-se 

valores de seletividade superiores a 60%. Considerando-se o tempo de reação de 

30 minutos, quando praticamente toda a xilose já havia sido consumida, os 

experimentos com Nb2O5/ST (1g) apresentaram melhores resultados de rendimento 

que os experimentos com Nb2O5/ST (0,5g) e Nb2O5/400 (0,8g). A partir dos 60 

minutos, o rendimento com Nb2O5/ST (1g) começou a decair. Provavelmente o 

furfural produzido foi consumido em reações secundárias de condensação e 

oligomerização, gerando material húmico. Além disso, os dados apresentados 

indicam que o tratamento térmico via calcinação a 400 °C não produziu efeito prático 

em termos de atividade catalítica. 

Para comparação, o Departamento de Química Inorgânica da Universidade 

de Málaga publicou recentemente uma pesquisa muito semelhante (GARCÍA-

SANCHO, 2014a). Ao utilizar em um reator em batelada um meio líquido bifásico 

contendo 1,5 cm3 de água e 3,5 cm3 de tolueno (mesma razão volumétrica 30%:70% 
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aplicada neste trabalho), massa de 150 mg de xilose e 50 mg de Nb2O5, pressão 

inicial de 1 MPa, rotação de 600 rpm e temperatura de 170 °C, García-Sancho e 

seus colaboradores obtiveram uma conversão de 90% com apenas 30 minutos de 

reação, e rendimento de furfural na faixa de 40% a 50%, concordante com os dados 

experimentais obtidos no presente trabalho para o óxido de nióbio. 

Em relação à determinação da constante de velocidade (k), obteve-se valor 

de 0,0498 min-1 para Nb2O5/ST (1g), 0,0109 min-1 para Nb2O5/ST (0,5g) e 0,0150 

min-1 para Nb2O5/400 (0,8g). No caso dos catalisadores sem tratamento térmico 

(/ST), é interessante notar que, ao dobrar a massa de catalisador de 0,5g para 1g, o 

valor da constante de velocidade (k) mais que quadruplicou. O valor de (k) para o 

óxido de nióbio calcinado ficou bem abaixo do valor obtido para aquele sem 

tratamento térmico. 

Os coeficientes de determinação das linhas de tendência dos gráficos de - ln 

(1 – XXYL) em função do tempo (Figura 71, Figura 72 e Figura 73) não apresentaram 

valores satisfatórios. Provavelmente, isto ocorreu devido aos altos valores de 

conversão, mesmo em tempos de reação bem reduzidos. Idealmente, os valores de 

conversão devem estar abaixo de 50% para se obter uma reta com coeficiente de 

determinação adequado (R2 > 0,9). Todavia, na prática não se obteve valores de 

conversão abaixo de 80%, mesmo com 10 minutos de reação. Portanto, neste caso 

os valores de constante de velocidade (k) serão considerados para fins 

comparativos, e não em termos absolutos. 

 

4.2.5 Catálise heterogênea: reações com fosfato de nióbio 

 

Tal qual as reações com óxido de nióbio, para os testes com fosfato de 

nióbio foram realizados três blocos de experimentos, também tendo como princípio 

as condições listadas na Tabela 5. O primeiro bloco, intitulado ‘NbOPO4/ST (1g)’, 

utilizou a massa de 1g de fosfato de nióbio sem tratamento térmico, exatamente da 

maneira que foi recebido da CBMM. O segundo, intitulado ‘NbOPO4/ST (0,5g)’, 

utilizou metade desta massa, justamente para investigar o efeito da quantidade de 

catalisador. O terceiro, intitulado ‘NbOPO4/400 (0,88g)’, utilizou fosfato de nióbio 

calcinado a 400 °C por 4 horas, cuja massa em base seca corresponde ao valor do 

primeiro bloco (0,88g), para investigação do efeito do tratamento térmico do 
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catalisador solido. Os resultados dos experimentos encontram-se na Tabela 25 e 

Tabela 26, e os gráficos subsequentes, da Figura 74 a Figura 84. 

 

Tabela 25: Resultados das reações com fosfato de nióbio - parte 1 

 

 

Exp.
(n°)

Cat.
(tipo/massa)

tempo
(min)

X% S%
Y%
total

Y% 
@ tolueno

[XYL]
mmol.L-1

[FUR]
mmol.L-1

34 10 57,17% 45,44% 25,98% 24,11% 140,94 85,48

35 20 74,67% 46,07% 34,40% 31,75% 83,39 113,28

36 30 83,29% 51,40% 42,81% 39,34% 54,69 140,09

37 60 89,26% 56,54% 50,46% 46,29% 35,37 166,13

38 90 97,67% 59,76% 58,37% 53,52% 7,66 191,77

39 120 100,00% 50,04% 50,04% 47,23% 0,00 164,84

40 10 45,02% 33,67% 15,16% 14,24% 180,91 49,88

41 20 59,67% 43,03% 25,67% 23,46% 132,69 84,46

42 30 74,72% 42,42% 31,70% 29,20% 83,13 104,24

43 60 86,04% 43,38% 37,33% 34,70% 47,09 125,94

44 120 98,32% 51,55% 50,68% 47,33% 5,53 166,81

45 15 66,46% 45,77% 30,42% 28,21% 110,50 100,21

46 30 77,71% 50,85% 39,52% 36,78% 73,80 130,82

47 60 87,97% 54,52% 47,97% 44,15% 40,03 159,64

48 90 96,78% 52,66% 50,97% 47,39% 10,59 167,56

49 120 100,00% 54,34% 54,34% 50,42% 0,00 180,30

Reações com fosfato de nióbio - parte 1

NbOPO4/
ST
(1g)

NbOPO4/
ST

(0,5g)

NbOPO4/
400 

(0,88g)
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Tabela 26: Resultados das reações com fosfato de nióbio - parte 2 

 

 

 

Figura 74: Reações com fosfato de nióbio - conversão em função do tempo 

 

 

Exp.
(n°)

Cat.
(tipo/massa)

tempo
(min)

-ln(1 - X XYL) -r (XYL)
mmol.L-1.min-1

r (FUR)
mmol.L-1.min-1

Taxa
Intrínseca

34 10 0,85 18,82 8,55 2,20 9,71

35 20 1,37 12,29 5,66 2,17 6,44

36 30 1,79 9,15 4,67 1,96 5,31

37 60 2,23 4,90 2,77 1,77 3,15

38 90 3,76 3,57 2,13 1,68 2,42

39 120 -- 2,74 1,37 2,00 1,56

40 10 0,60 14,96 4,99 3,00 11,34

41 20 0,91 9,89 4,22 2,34 9,60

42 30 1,38 8,25 3,47 2,37 7,90

43 60 1,97 4,72 2,10 2,25 4,77

44 120 4,09 2,71 1,39 1,95 3,16

45 15 1,09 14,68 6,68 2,20 7,59

46 30 1,50 8,57 4,36 1,96 4,96

47 60 2,12 4,85 2,66 1,82 3,02

48 90 3,44 3,56 1,86 1,91 2,12

49 120 -- 2,76 1,50 1,83 1,71

NbOPO4/
ST

(0,5g)

NbOPO4/
400 

(0,88g)

Reações com fosfato de nióbio - parte 2

NbOPO4/
ST

(1g)

−9	 :;<
9	 =>? ,	(���)

0-". (A)
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Figura 75: Reações com fosfato de nióbio - seletividade em função do tempo 

 

 

Figura 76: Reações com fosfato de nióbio - rendimento total em função do tempo 

 

 

Figura 77: Reações com fosfato de nióbio - rendimento em tolueno em função do tempo 
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Figura 78: Reações com fosfato de nióbio - taxa de consumo de xilose em função do tempo 

 

 

Figura 79: Reações com fosfato de nióbio - taxa de formação de furfural em função do tempo 

 

 

Figura 80: Reações com fosfato de nióbio - razão das taxas em função do tempo 
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Figura 81: Reações com fosfato de nióbio - taxa intrínseca em função do tempo 

 

 

Figura 82: Reações com NbOPO4/ST (1g) - determinação da constante de velocidade (k) 

 

 

Figura 83: Reações com NbOPO4/ST (0,5g) - determinação da constante de velocidade (k) 
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Figura 84: Reações com NbOPO4/400 (0,88g) - determinação da constante de velocidade (k) 

 

De maneira geral, o fosfato de nióbio apresentou uma atividade catalítica 

relevante para a reação de desidratação de xilose, porém não tão alta como o óxido 

de nióbio. Exemplificando, apenas no tempo de reação de 60 minutos a conversão 

atingiu valores em torno de 90%, enquanto que para o óxido de nióbio isto ocorreu 

com 30 minutos, ou seja, na metade do tempo. Além disso, as taxas iniciais de 

consumo de xilose estão abaixo dos valores obtidos para o óxido de nióbio, como 

mostra a Figura 78. 

Em termos de seletividade, os resultados com fosfato de nióbio foram 

melhores que os obtidos para o óxido de nióbio. Nos testes com ‘NbOPO4/ST (1g)’ e 

‘NbOPO4/400 (0,88g)’, os valores de seletividade a furfural situaram-se na faixa de 

50% a 60%, equiparáveis aos resultados obtidos com H2SO4 8%. Já os testes com 

‘NbOPO4/ST (0,5g)’ apresentaram valores de seletividade mais baixos, na faixa de 

40% a 50%. 

Em relação ao rendimento, os resultados com fosfato de nióbio também 

foram bastante favoráveis. Levando-se em consideração o tempo de reação de 90 

minutos, quando a conversão já estava em praticamente 100%, os experimentos 

com ‘NbOPO4/ST (1g)’ apresentaram rendimento total de 58,37%, frente a 50,97% 

com ‘NbOPO4/ST (0,88g)’. A partir de 90 minutos, o rendimento com ‘NbOPO4/ST 

(1g)’ começou a diminuir, provavelmente devido ao envolvimento do furfural com 

reações secundárias de condensação e oligomerização, tal qual com o óxido de 

nióbio. Ao que parece, o tratamento térmico via calcinação a 400 °C não produziu 

melhora significativa em termos de atividade catalítica. 
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O desempenho catalítico do fosfato de nióbio obtido no presente trabalho, 

em termos de conversão de xilose, seletividade a furfural e rendimento total, foi 

superior àquele publicado recentemente por Pholjaroen e colaboradores, do Instituto 

de Físico-Química da Academia Chinesa de Ciências, Liaoning, China. Em reator 

em batelada de 100 cm3, utilizaram meio líquido bifásico contendo 18 cm3 de água e 

30 cm3 de solvente orgânico, adicionando as massas de 2 g de xilose e 0,14 g de 

fosfato de nióbio. Sob atmosfera de argônio, pressão suficiente para manter o meio 

em fase líquida, temperatura de 160 °C, rotação de 800 rpm e tempo de reação de 

60 minutos, os pesquisadores obtiveram apenas 52% de conversão, 43% de 

seletividade e 22% de rendimento (PHOLJAROEN, 2013). 

Em relação à determinação da constante de velocidade (k), obteve-se valor 

de 0,0326 min-1 para ‘NbOPO4/ST (1g)’, 0,0240 min-1 para ‘NbOPO4/ST (0,5g)’ e 

0,0303 min-1 para ‘NbOPO4/400 (0,88g)’. Novamente, os testes com catalisador sem 

tratamento térmico e de massa igual a 1 g apresentaram o valor de constante de 

velocidade (k) mais elevado. Todavia, as diferenças entre estes valores são bem 

mais baixas quando comparadas às obtidas para o óxido de nióbio. Como exemplo, 

a diferença entre as constantes de velocidade (k) foi de 26% a menos ao se reduzir 

a massa de catalisador à metade e de apenas 7% a menos com a calcinação a 400 

°C. 

Os coeficientes de determinação das linhas de tendência dos gráficos de (-ln 

(1-XXYL)) em função do tempo (Figura 82, Figura 83, e Figura 84) apresentaram 

valores melhores que os obtidos para o óxido de nióbio, muito provavelmente porque 

os valores de conversão foram um pouco mais baixos, considerando os mesmos 

tempos de reação. 

 

4.2.6 Determinação da energia de ativação 

 

Dentre os testes com catalisadores sólidos ácidos a base de nióbio, os 

experimentos com ‘NbOPO4/ST (1g)’ apresentaram os melhores resultados em 

termos de seletividade a furfural (59,76%) e rendimento total (58,37%). Por isso, 

optou-se pela utilização de ‘NbOPO4/ST (1g)’ nos experimentos de determinação da 

energia de ativação (Ea). A partir da equação de Arrhenius, e aplicando-se o 

logaritmo natural em ambos os lados da igualdade, é possível determinar a energia 
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de ativação através do coeficiente angular da reta obtida do gráfico de ln k em 

função de 1/T, como apresentado na Tabela 27 e na Figura 85. 

 

Tabela 27: Determinação da energia de ativação 

 
 

 

 

Figura 85: Gráfico para determinação de energia de ativação 

 

Exp.
(n°)

tempo
(min)

X%
k (min-1)

ln k
T

(°C)
T

(K)
1 / T
(K-1)

50 15 4,58% 0,00313 -5,7681 115 388,15 2,58E-03

51 15 10,04% 0,00705 -4,9541 132 405,15 2,47E-03

52 15 32,92% 0,02661 -3,6263 150 423,15 2,36E-03

53 15 73,96% 0,08970 -2,4113 170 443,15 2,26E-03

Determinação da energia de ativação

−	�B	(1	− ���	)
"
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Figura 86: Cálculo da energia de ativação a partir do coeficiente angular da reta 

 

Conforme apresentado na Figura 86, foi obtido experimentalmente o valor de 

89 kJ/mol para a energia de ativação da reação de desidratação de xilose, 

considerando-se o seu desaparecimento global e empregando-se como catalisador 

a massa de 1g de fosfato de nióbio sem tratamento térmico (NbOPO4/ST (1g)). Este 

valor mostra-se menor quando comparado ao valor obtido pelo grupo de pesquisa 

de Danon e colaboradores, da Universidade de Tecnologia de Delft, Holanda 

(DANON, 2014). Ao realizarem a reação de desidratação de xilose empregando 

como catalisadores uma mistura de ácido clorídrico e cloreto de sódio, eles 

encontraram um valor de energia de ativação igual a 133,3 kJ/mol, cerca de 50% 

superior ao valor encontrado no presente trabalho. 

O artigo publicado pelo grupo de pesquisa da Universidade de Tecnologia de 

Delft (DANON, 2014) também lista uma série de autores que pesquisaram a energia 

de ativação da reação de desidratação da xilose, cujos resultados são apresentados 

na Tabela 28. 
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Tabela 28: Valores de literatura da energia de ativação da reação de desidratação da xilose. 
Adaptado de Danon, 2014 

 

 

4.2.7 Lixiviação de fosfato em meio aquoso 

 

Nos testes catalíticos, o fosfato de nióbio apresentou resultados superiores 

ao óxido de nióbio, em termos de seletividade à furfural e rendimento. Todavia, 

como a reação ocorre em meio aquoso, faz-se necessário verificar se, ao longo do 

tempo de reação, o grupamento -PO4
3- permanece no catalisador sólido ou é 

extraído para a fase aquosa. Para realizar essa observação, foram elaborados dois 

experimentos, o primeiro com fosfato de nióbio sem tratamento térmico 

(NbOPO4/ST), e o segundo com fosfato de nióbio calcinado a 400 °C 

(NbOPO4/400). Em cada um dos experimentos, foram adicionadas ao reator em 

batelada as massas de 1 g de catalisador e 99 g de água. O reator foi fechado, 

pressurizado à 1,5 MPa com N2 à temperatura ambiente e aquecido à 170 °C, sob 

agitação de 500 rpm, permanecendo nestas condições por 90 minutos. Ao fim deste 

tempo, o aquecimento e a agitação foram desligados, e o reator permaneceu em 

repouso até o dia seguinte. Cerca de 18 horas depois, o reator foi despressurizado e 

aberto. O sólido foi filtrado à vácuo durante 1 hora e em seguida encaminhado para 

análise de fluorescência de raios X. Os resultados estão apresentados na Tabela 29. 
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Tabela 29: Resultados de fluorescência de raios X para fosfato de nióbio após testes de lixiviação 

 

 

A partir dos resultados da Tabela 29, verifica-se que, para a amostra sem 

tratamento térmico, houve uma considerável diminuição no teor de fósforo, de 12% 

(vide Tabela 15) para 7,3%, uma redução de 39%. Já para a amostra calcinada a 

400°C, o teor de fósforo diminuiu de 10% para 9,7%, uma redução de apenas 3%, 

algo que pode ser considerado praticamente desprezível. Portanto, comprovou-se 

que o tratamento térmico via calcinação a 400°C por 4 horas contribui para impedir a 

lixiviação do fosfato da estrutura do sólido, sob as condições de reação em meio 

aquoso. A lixiviação de fosfato do catalisador sólido sem tratamento térmico 

(NbOPO4/ST) pode representar um problema para a realização da reação de 

desidratação de xilose à furfural em reatores contínuos. 
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4.2.8 Comparação do desempenho catalítico 

 

A Tabela 30, a Figura 87 e a Figura 88 resumem os resultados obtidos de 

atividade catalítica, em termos de conversão e constante de velocidade de consumo 

de xilose (k).   

 

Tabela 30: Valores experimentais para a constante de velocidade de consumo de xilose (k) 

 

 

 

 

Figura 87: Comparativo entre valores de velocidade específica (k) 

 

NbOPO4/ST (1g) 0,0326

NbOPO4/ST (0,5g) 0,0240

NbOPO4/400 (0,88g) 0,0303

Nb2O5/ST (1g) 0,0498

Nb2O5/ST (0,5g) 0,0109

Nb2O5/400 (0,8g) 0,0150

Catalisador
(tipo/massa)

Constante de velocidade
(k)

Sem catalisador

H2SO4 8% (base xilose)

0,0074

0,0134
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Figura 88: Comparativo da conversão de xilose em função do tempo 

 

 

A Tabela 31, a Figura 89 e a Figura 90 resumem os melhores resultados 

para seletividade a furfural e rendimento total obtidos no presente trabalho. 

 

Tabela 31: Valores máximos obtidos para seletividade a furfural e rendimento total 

 

 

58,37%

51,55% 50,68%

54,52% 54,34%NbOPO4/400 (0,88g)

65,34% 57,21%

44,07% 43,74%

41,65% 38,41%

44,26% 43,18%

59,76%

H2SO4 8% (base xilose)

Nb2O5/ST (1g)

Nb2O5/ST (0,5g)

Nb2O5/400 (0,8g)

NbOPO4/ST (1g)

NbOPO4/ST (0,5g)

Catalisador
(tipo/massa)

Valor máximo de 
seletividade (%)

Valor máximo de 
rendimento total (%)

Sem catalisador 52,04% 15,08%
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Figura 89: Comparativo entre valores máximos de seletividade a furfural 

 

 

 

Figura 90: Comparativo entre valores máximos de rendimento total 
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A Tabela 32 exibe um comparativo dos melhores resultados obtidos no 

presente trabalho com resultados relevantes encontrados em literatura referentes a 

seletividade a furfural e rendimento total para a reação de desidratação de xilose 

catalisada por sólidos ácidos contendo nióbio. 

 

Tabela 32: Comparativo com valores de literatura para seletividade a furfural e rendimento total 
utilizando catalisadores sólidos contendo nióbio 

 

 

Verifica-se que, em relação ao óxido de nióbio, o presente trabalho alcançou 

resultados equiparáveis aos publicados por importantes grupos de pesquisa da área, 

como do Departamento de Engenharia Química e Ambiental da Universidade do 

País Basco, Espanha (AGIRREZABAL-TELLERIA, 2013b) e do Departamento de 

Química Inorgânica da Universidade de Málaga, também Espanha (GARCÍA-

SANCHO, 2014a). Todavia, há que se ressaltar os expressivos resultados obtidos 

por este mesmo grupo de pesquisa da Universidade de Málaga ao utilizar como 

catalisador o óxido de nióbio suportado em sílica mesoporosa (suporte SBA). 

Segundo o autor (GARCÍA-SANCHO, 2014b), o catalisador de óxido de nióbio 

suportado em sílica mesoporosa (SBA12-Nb) apresentou uma área superficial 

superior (351 m2/g) e elevada acidez (318 µmol NH3/g cat), o que certamente 

contribuiu para o resultado de 78% de rendimento total, frente ao valor de 43% 

obtido no presente trabalho. 

BERNAL,
2014

Nb2O5/ST (1g) 44% 44% Obtido no presente trabalho

NbOPO4/ST (1g) 60% 58% Obtido no presente trabalho

PHOLJAROEN,
2013

LI,
2012

52% 50%
Fosfato de nióbio

(NbOPO4)

43% 22%

Nb2O5 em sílica mesoporosa
(Nb/Cab)

Nióbiossilicato microporoso
(Nb50-MCM-41)

Fosfato de nióbio
(NbOPO4)

39%

Fosfato de nióbio
(NbOPO4)

52% 43%

Referência

GARCÍA-SANCHO,
2014a

GARCÍA-SANCHO,
2014b

AGIRREZABAL-TELLERIA,
 2013b

DIAS,
2006

93% 78%

35% 35%

39%

Catalisador
(tipo/massa)

Valor máximo de 
seletividade (%)

Valor máximo de 
rendimento total (%)

Nb2O5 mesoporoso
(Nb_450)

Nb2O5 em sílica mesoporosa
(SBA12-Nb)

50% 45%
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Em relação ao fosfato de nióbio, os valores ótimos de seletividade a furfural 

e rendimento total obtidos neste trabalho foram superiores aos resultados publicados 

pelo Departamento de Química Industrial da Universidade de Pisa, Itália (BERNAL, 

2014), pelo Instituto de Pesquisa de Catálise Industrial da Universidade de Ciência e 

Tecnologia da China Oriental (LI, 2012) e pelo Instituto de Físico-Química da 

Academia Chinesa de Ciências (PHOLJAROEN, 2013). A China demonstra um 

interesse muito grande na pesquisa relativa ao furfural, até porque responde por 

80% da capacidade mundial de produção. Portanto, alcançar resultados superiores a 

instituições chinesas de pesquisa representa um fato relevante, além de comprovar 

acertada a decisão de estabelecer um planejamento dos experimentos tendo como 

base a pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Química da Universidade de 

Aveiro. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Tendo como objetivo o estudo de catalisadores sólidos ácidos contendo 

nióbio na reação de desidratação de xilose à furfural, primeiramente efetuou-se a 

caracterização das amostras de óxido de nióbio (Nb2O5) e fosfato de nióbio 

(NbOPO4) fornecidas pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 

(CBMM). De maneira geral, foram comparadas as amostras quanto ao tratamento 

térmico: sem tratamento térmico, calcinação a 400 °C e calcinação a 700 °C. 

Comprovou-se via análise termogravimétrica que a temperatura de 400 °C foi 

suficiente para eliminar completamente a água tanto nas amostras de óxido de 

nióbio quanto nas amostras de fosfato de nióbio. A temperatura de 700 °C foi 

definida para verificar a ocorrência de cristalização da estrutura do óxido de nióbio. 

Em relação às análises texturais, o fosfato de nióbio sem tratamento térmico 

prévio (NbOPO4/ST) apresentou o melhor resultado de área superficial BET, igual a 

255,8 m2/g, cerca de 88% superior ao valor encontrado para o óxido de nióbio sem 

tratamento térmico (Nb2O5/ST), de 136,4 m2/g. Além disso, comprovou-se que o 

tratamento térmico diminui consideravelmente a área superficial destes sólidos. 

Após calcinação a 400 °C por 4h, ocorreu diminuição de 36% de área para o óxido 

de nióbio e 20% para o fosfato de nióbio. Após calcinação a 700 °C por 4h, ocorreu 

queda de área superficial de 98% para o óxido de nióbio e 93% para o fosfato de 

nióbio. Estes resultados estão de acordo com o esperado, demonstrando que a 

presença de fosfato na estrutura do sólido contribuiu para preservar suas 

propriedades texturais, quando submetido a tratamentos térmicos. 

De acordo com as análises de composição química, neste caso a 

fluorescência de raios X, verificou-se que as amostras de óxido de nióbio 

apresentaram elevada pureza. Por outro lado, os percentuais de fósforo encontrados 

para as amostras de fosfato de nióbio, de 12% para a amostra sem tratamento 

térmico (NbOPO4/ST) e de 10% para as demais (NbOPO4/400 e NbOPO4/700) 

frente ao valor de 15% estequiométrico, ficaram abaixo do esperado, possivelmente 

devido à presença de óxido no interior da estrutura do sólido. 
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As análises estruturais via difração de raios X confirmaram que tanto o óxido 

quanto o fosfato de nióbio apresentam estruturas amorfas, mesmo após calcinação 

a 400 °C por 4h. Contudo, após tratamento térmico a 700 °C ocorreu a cristalização 

da amostra de óxido de nióbio (Nb2O5/700), enquanto que a estrutura do fosfato de 

nióbio (NbOPO4/700) permaneceu amorfa. 

Em relação às análises de acidez, os ensaios empregados – adsorção de n-

propilamina via espectrometria de massas e adsorção de piridina via espectroscopia 

no infravermelho – permitiram concluir que o óxido de nióbio e o fosfato de nióbio 

possuem sítios ácidos relativamente fortes, tanto sítios ácidos de Brönsted quanto 

sítios ácidos de Lewis. A xilose é uma aldopentose que, em água, adquire a forma 

cíclica de piranose, muito estável. O principal papel dos sítios ácidos de Lewis seria 

convertê-la em uma espécie mais reativa, como por exemplo a xilulose, uma 

cetopentose que apresenta forma furanose. Já o papel dos sítios ácidos de Brönsted 

seria converter esse anel furanose em furfural. As amostras de fosfato de nióbio 

apresentaram uma maior densidade de sítios ácidos de Brönsted, em µmol/g, e uma 

maior proporção de sítios de Brönsted em comparação a sítios de Lewis (maior 

razão B/L), o que certamente foi decisivo para a maior seletividade a furfural 

alcançada, bem como maior rendimento total. Por outro lado, as técnicas 

empregadas para a determinação de acidez dos materiais sólidos não foram 

capazes de esclarecer o motivo pelo qual a atividade do óxido de nióbio foi muito 

superior a atividade catalítica do fosfato de nióbio. Certamente outras técnicas 

poderiam ter sido utilizadas para este fim, como por exemplo a realização de 

reações modelo para o levantamento dos padrões de atividade via mecanismo 

ácido-base. 

Os testes catalíticos sem adição de catalisador apresentaram como 

resultado baixos valores de conversão (X%), seletividade (S%) e rendimento total 

(Y% total), comprovando-se a importância da catálise na reação de desidratação de 

xilose a furfural. Já nos testes empregando ácido sulfúrico, ao se utilizar H2SO4 8% 

(base xilose) obteve-se um máximo de rendimento igual a 57,21%, superando-se o 

objetivo inicial de 50%, valor típico dos processos convencionais de produção de 

furfural. 

Em relação aos testes catalíticos com os sólidos ácidos contendo nióbio, é 

possível concluir que, em termos de atividade catalítica, o óxido de nióbio teve 

desempenho destacado, comprovado pela alta conversão e constante de velocidade 
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(k). Todavia, em termos de seletividade a furfural e rendimento, os experimentos 

com fosfato de nióbio apresentaram os melhores resultados, com valores ótimos de 

59,76% de seletividade e 58,37% de rendimento para 1 g de NbOPO4 sem 

tratamento térmico (NbOPO4/ST (1g)). Inclusive, a energia de ativação (Ea) 

determinada para este catalisador foi de 89 kJ/mol, na faixa de 115 °C a 170 °C, 

valor 33% inferior ao obtido via catálise homogênea (133,3 kJ/mol) segundo a 

Universidade de Tecnologia de Delft, Holanda. Importante destacar que estes 

resultados são equiparáveis e em alguns casos até superiores aos resultados 

publicados por importantes instituições de pesquisa de Portugal, Espanha, Itália e 

China, esta última líder mundial na produção e consumo de furfural. Comprovou-se 

também que as condições reacionais estabelecidas pelo grupo de pesquisa do 

Departamento de Química da Universidade de Aveiro, Portugal, as quais serviram 

de base para o planejamento de experimentos do presente trabalho, estão 

otimizadas, após décadas de desenvolvimento nesta linha de estudo. 

Apesar da amostra de fosfato de nióbio sem tratamento térmico 

(NbOPO4/ST) ter apresentado os melhores resultados em termos de seletividade a 

furfural e rendimento total, o teste de lixiviação mostrou uma significativa diminuição 

no teor de fósforo, quando submetido às condições de reação. Para avaliar os 

impactos desta perda de fosfato para o meio aquoso, seria interessante testar 

futuramente a reutilização deste catalisador. O mesmo não ocorreu com a amostra 

calcinada a 400 °C (NbOPO4/400), cuja perda de fósforo após o teste de lixiviação 

foi de apenas 3%. O tratamento térmico do fosfato de nióbio à 400 °C pode vir a ser 

importante para o desenvolvimento de processos contínuos, visto que a perda de 

fósforo foi reduzida e diferença em termos de seletividade e rendimento foi baixa, em 

torno de 4 a 5% apenas. 

Portanto, o objetivo geral do presente trabalho foi alcançado, pois se 

comprovou que os catalisadores sólidos a base de nióbio, em especial o fosfato de 

nióbio, apresentaram desempenho catalítico comparável ao ácido sulfúrico, 

catalisador homogêneo amplamente empregado pela indústria na produção de 

furfural a partir de material lignocelulósico, com a vantagem inerente aos 

catalisadores heterogêneos, como facilidade de separação do meio reacional e 

reutilização, além de não apresentarem os problemas de corrosão e de manuseio 

característicos do ácido sulfúrico.  
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5.2 SUGESTÕES 

 

Como propostas para a continuidade deste estudo, sugere-se: 

 

a) Utilização de cargas reais de xilose, provenientes do processo de 

hidrólise de hemiceluloses (Etanol 2G), a fim de se avaliar os efeitos dos 

contaminantes no desempenho catalítico; 

 

b) Estudo da cinética de desativação dos catalisadores sólidos ácidos 

contendo nióbio; 

 

c) Reutilização dos catalisadores sólidos ácidos, na tentativa de verificar os 

efeitos da lixiviação de fosfato para o meio aquoso e também como a 

formação de material húmico afeta o desempenho catalítico; 

 

d) Modelagem matemática do processo, considerando-se os efeitos de 

transferência de massa da fase aquosa para a fase orgânica; 

 

e) Desenvolver sistemas contínuos para a produção de furfural a partir de 

xilose, com auxílio de catalisadores sólidos ácidos a base de nióbio, em 

especial o fosfato de nióbio calcinado a 400 °C. 
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