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Estudo da influência da acidez do Nb2O5 na obtenção de produtos da 
fotorredução do CO2 

 
 
OBJETIVO 
 
O objetivo é produzir uma tecnologia de fotossíntese artificial a partir de catalisador a base de nióbio. 
  
DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Converter o CO2 gerado em processos industriais como o da combustão de biomassa em 
substâncias úteis como solventes e biocombustíveis. O processo permitirá que setores de base 
florestal considerados como de balanço zero emissão de carbono em balanço negativo. A técnica 
escolhida foi a conversão fotocatalítica de CO2 em substâncias úteis como metanol, metano e 
outras. O catalisador está sendo desenvolvido a base de nióbio, um outro mineral estratégico para 
o Brasil.   
  
RESUMO DA METODOLOGIA 
 
Será realizado a construção de reatores que coletem CO2 usando luz como fonte de energia em 
presença de um CATALISADOR a base de nióbio transformando em produtos comerciais. 
Promovera a transformação do CO2 e água na entrada do processo (matéria-prima) em produtos de 
maior valor agregado na saída. Esses produtos (H2, CO, HCOOH, HCHO, CH3OH, CH4) de interesse 
industrial podem ser escolhidos de acordo com sua necessidade, aplicação e possível cliente. Os 
produtos selecionados poderão ser precificados de acordo com o custo de produção e mercado que 
é escalável. Abastecendo a indústria química e a demanda energética de biocombustíveis. Para a 
demonstração da tecnologia será realizado em bancada e em escala piloto.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Espera-se desenvolver uma tecnologia inovadora que possibilite a monetização do CO2 
convencendo-o em produtos de valor agregado com catalisador de nióbio que seja seletivo e de alto 
desempenho, atendendo o paradigma emergente do século XXI. Solução para energia e redução 
de carbono na atmosfera. Serão desenvolvidos um processo e um produto com TRL 4. 
  
PORQUE É RELEVANTE PARA AS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS FLORESTAIS 
 
O processo e produto desenvolvidos poderão ser acoplados em queimadores de biomassa florestal 
utilizando o CO2 gera da combustão da madeira. Normalmente, este CO2 será utilizado pelas árvores 
dos plantios florestais para seu crescimento, por isso o setor é considerado neutro na emissão de 
carbono e gases de efeito estufa. 
Com esta tecnologia, o CO2 dos processos industriais poderão ser transformados em produtos com 
maior valor agregado como biocombustíveis (H2, CO, CH4, CHOH, etc). Isto permitirá que o setor 
de base florestal seja considerado negativo, aumentando os créditos de carbono a que já tem direito. 
Assim, vislumbra-se duas formas de monetizar um resíduo gasoso, pelo aumento dos créditos de 
carbono e pela comercialização (ou consumo próprio) de biocombustíveis. 
  
O QUE O TORNA INOVADOR 
 
A inovação está em usar o nióbio brasileiro para transformar o CO2 gerado em processos de 
combustão (ou fermentação) em produtos como biocombustíveis. Assim, a inovação tem tripla 
função, aumento de valor ao minério de nióbio brasileiro, geração de biocombustíveis e 
aproveitamento de CO2 contribuído para a diminuição dos gases responsáveis pelas mudanças 
climáticas. 
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 COMO ELE SE ENCAIXA NO TEMA SELECIONADO 
 
Está diretamente relacionado ao tema, desenvolve a bioeconomia brasileira, abastece as indústrias 
químicas brasileiras e transforma o carbono emitido em processos industriais em biocombustíveis 
contribuindo para diminuir as mudanças climáticas. 
  
LIGAÇÕES DIRETAS COM CADA UM DOS ODS DA ONU 
 
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU 
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs 
  
7. Energia Limpa E Acessível 
8. Trabalho Decente E Crescimento Econômico 
9. Indústria, Inovação E Infraestrutura 
11. Cidades E Comunidades Sustentáveis 
12. Consumo E Produção Responsáveis 
13. Ação Contra A Mudança Global Do Clima 
 
 
 
 
FONTE DE COLETA 

 
 
ESQUEMA DO PROCESSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotossíntese 
Artificial 

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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Para The Blue Sky Young RESEARCHERS’ Innovation Awards for the Global Forest Products Sector
 
 

 

 

Prezados senhores,

 

 

Na qualidade de Chefe Geral da Embrapa Florestas, venho pela presente recomendar o jovem cientista
Elson Oliveira para concorrer ao prêmio Blue Sky. Elson é um jovem com boas ideias e muita dedicação
ao trabalho. É orientado por um de nossos cientistas líderes em ciências dos materiais e tem sempre
mostrado capacidade de desenvolvimento técnico e interesse em integrar-se a indústria no
desenvolvimento de processos inovadores.
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