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Resumo 

Os compostos superácidos são aqueles que possuem acidez mais forte que ácido sulfúrico 

100%, H0 ≤ -12, na escala de superacidez.  Dos vários sistemas superácidos existentes, os 

sólidos têm grande destaque em diversas aplicações, tanto na indústria química como na 

área de pesquisa, sendo largamente utilizado como catalisadores para diversas reações, 

devido à sua alta atividade catalítica e estabilidade. Além disso, os superácidos sólidos 

possuem vantagens em comparação aos superácidos líquidos, pois são facilmente 

separados do meio reacional, regenerados e reutilizáveis, não sendo necessário seu 

descarte no meio ambiente. Diante de tais características, foram preparados e 

caracterizados sólidos superácidos a partir de sulfatos metálicos suportados em SiO2-

Al2O3 obtido de amostra de solo amazônico, na proporção 15:1 sulfato/sílica (m/m), por 

impregnação via úmida, posterior calcinação à temperatura de 500 ºC, seguida de análises 

espectroscópicas IV e DRX para identificação dos compostos. A caracterização da sílica-

alumina apresentou resultados positivos para sua devida finalidade, mas os resultados na 

obtenção dos sistemas superácidos aparentemente não foram satisfatórios pois as 

características de superacidez, foram incipientes, este fato pode ser devido a otimização 

dos parâmetros composição e temperatura de cristalização no processo de preparação 

desses produtos. 

 

Palavras-chave: superácidos sólidos, caracterização, catalisadores 

 

 

 

  



 

Abstract 

The superacids are those compounds, which have acidity stronger than 100% 

sulfuric acid, H0 ≤ -12, in hyperacidity scale. Of the various existing superacids 

systems, the solids have great emphasis in diverse applications, both in the 

chemical industry and in research, and is widely used as catalyst for many reactions 

due to its high catalytic activity and stability. Furthermore, solid superacids have 

advantages compared to liquids superacids, they are easily separated from the 

reaction medium, regenerated and reused, it is not necessary their disposal in the 

environment. Given these features, a methodology for obtaining and 

characterization of solid superacids from metal sulfates supported on SiO2-Al2O3, 

obtained from Amazonian soil sample, was elaborated at the ratio 15:1 

sulfate/silica (m/m), by impregnation wet, subsequent calcination at a temperature 

of 500 ° C, followed by spectroscopic analysis for the identification of compounds. 

The characterization of silica-alumina showed positive results for your propose, 

but results in obtaining the superacids systems were not satisfactory, and the 

samples showed no superacids characteristics, probably due to unfavorable 

conditions in the development work. 

Key-words: solid superacids, characterization, catalysts. 
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1. Introdução 

Os superácidos são substâncias que constituem uma classe especial de ácidos mais 

fortes que o ácido sulfúrico 100%, considerado até então, o ácido mineral mais forte 

conhecido. Em 1927, foi realizado o primeiro estudo referente à esses compostos com o 

surgimento do termo “superácido” e, em 1932, foi desenvolvida a medida quantitativa de 

acidez. Porém, somente em 1960, ocorreram o desenvolvimento e os avanços nos estudos, 

quando o cientista americano George A. Olah recebeu o Prêmio Nobel de Química por 

seus trabalhos envolvendo sistemas superácidos. 

Considerando a atividade excepcional de superácidos líquidos e sua ampla aplicação 

em hidrocarbonetos, os estudos foram estendidos para a obtenção de novos sistemas 

superácidos no início dos anos 70. Superácidos sólidos, tais como óxidos mistos, têm sido 

amplamente utilizados como catalisadores na indústria de petróleo e síntese orgânica. Sua 

principal vantagem comparado com catalisadores superácidos líquidos é a facilidade de 

separação do meio reacional, o que permite um funcionamento contínuo, regeneração e 

reutilização do catalisador, não provocam corrosão do reator e não leva a nenhum 

problema ambiental por sua utilização. Além disso, possuem uma alta seletividade e 

atividade catalítica. Uma das formas de obtenção desse tipo de superácido é o tratamento 

de íons sulfato suportado em óxidos metálicos, o qual forma um sistema com alta 

estabilidade. Sohn e seus colaboradores investigaram em detalhes as propriedades e o 

desempenho desses compostos em diversas aplicações. A eficiência desses sólidos 

superácidos em diversas reações como craqueamento, isomerização, dimerização, 

alquilação, acilação e oligomerização de hidrocarbonetos está descrita na literatura. 

Diante da potencialidade dos superácidos sólidos, este trabalho tem como principal 

proposta a preparação de superácidos de sulfatos de metais de cobre, níquel e ferro 

suportados em óxido de sílica-alumina (SiO2-Al2O3) proveniente do solo caulinítico da 

região amazônica, bem como a caracterização química e a determinação da força e dos 

sítios ácidos. 
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2. Revisão Bibliográfica 

O surgimento do termo “superácido” na literatura química surgiu pela primeira vez em 

1927 em um trabalho desenvolvido pelos cientistas Conant e Hall envolvendo ácido 

sulfúrico e ácido perclórico em ácido acético glacial e a atividade do íon hidrogênio em 

solução de ácido não aquoso. Em 1932, os cientistas Hammett e Deyrup, através da 

medida do grau de protonação de uma base fraca usada como indicador, realizaram as 

primeiras medidas de acidez, porém, somente a partir de 1960, George A. Olah 

intensificou os estudos com o interesse focado em sistemas não aquosos de elevada 

acidez. Em 1972, Gillespie propôs uma nova definição, baseada no valor quantitativo da 

função de acidez proposta por Hammett, de superácidos sendo qualquer sistema ácido 

mais forte que o ácido sulfúrico 100%, isto é, o valor da função de Hammett H0 ≤ -12 

(NODA, 1995; OLAH et al., 2009). 

Compostos de sulfatos promovidos na superfície de óxidos metálicos são uma classe 

interessante de superácidos sólidos. A elevada acidez desses sistemas e sua eficiência na 

catálise ácida, foram abordados por Sohn e colaboradores para vários óxidos metálicos 

como SiO2-Al2O3; ZrO2; TiO2 e γ-Al2O3. As ligações covalentes S=O nos sítios ácidos 

gerados na superfície dos óxidos pela presença dos íons sulfato geram alta acidez e 

atividade catalítica desses compostos, com maior eficiência quando submetidos à 

temperatura de calcinação de 500 ºC (figura 1) (ARATA et al.; 1990; SOHN, 2004; SOHN 

e PARK, 2003; SOHN e PARK, 2002; SOHN et al., 2002a; SOHN et al., 2002b; SOHN 

et al., 2002c; SOHN e KWON, 2001; SOHN e PARK, 2000; SOHN e PARK, 1998). 

 

Figura 1. Sítios ácidos gerados pela interação com os íons sulfato (SOHN, 2003). 
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O óxido de sílica-alumina proveniente de argilominerais do solo, como a caulinita, 

pode ser utilizada como suporte para obtenção de superácidos sólidos. Ao ser submetida 

a um tratamento térmico, a uma temperatura em torno de 700ºC, a caulinita sofre o 

completo rompimento de sua estrutura cristalina (rígida) devido à desidratação, 

resultando no óxido de sílica-alumina (SiO2-Al2O3), também chamado metacaulinita 

(Figura 2) (SOHN e PARK, 2002b; CARNEIRO et al., 2003; MORAES et al., 2003; 

MAIA et al., 2007; HILDEBRANDO, 2012). 

 

  calcinaçcão 700𝑜C   
→                

 

Caulinita  
Metacaulinita 

 

 

Figura 2. Estrutura da caulinita convertida em metacaulinita após calcinação. (ANDRADE, 2009). 

A perda das hidroxilas ocasiona a diminuição da cristalinidade com completa 

distorção da camada octaédrica (estrutura mais rígida) a fim de torná-la tetraédrica 

(amorfização da estrutura), mantendo a forma de placas hexagonais da caulinita original 

(ANDRADE, 2009). 

A medida de acidez é definida pela habilidade da superfície em converter uma base 

neutra adsorvida em seu ácido conjugado. A força ácida é expressa pela função de acidez 

de Hammett (Equação 1) utilizando o método espectrofotométrico do UV-Visível e 

indicadores básicos que tenham faixas de acidez sobreponíveis (SOHN, 2004; NODA, 

1995; YAMAGUCHI, 1990; ARATA, 1990). 

𝐻0  =  𝑝𝐾BH+ − log (
[BH+]

[B]
) (1) 

onde [BH
+
] e [B] são, respectivamente, as concentrações do ácido conjugado e da base 

neutra (indicador básico) e o 𝑝𝐾BH+ é a constante do ácido conjugado (NODA, 1995; 

PAUL e LONG, 1956). 

Os sítios ácidos (de Bronsted e de Lewis) podem ser identificados por análise no 

infravermelho utilizando o método de adsorção de piridina na superfície sólida. Na 

superfície de sílica-alumina a adsorção ocorre na região de 1660-1400cm-1 (BLANCO, et 

al., 1988; YURDAKOÇ et al., 1998; ALEMDAROGLU, 2001; COLPINI, 2005; OLAH, 

2009). 
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3. Métodos Utilizados 

3.1. Reagentes: Ácido Clorídrico (HCl), Sulfato de Cobre Pentahidratado (CuSO4.5H2O); 

Sulfato de Níquel Hexahidratado (NiSO4.6H2O), Sulfato Ferroso Amoniacal 

(Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O), Metacaulinita (SiO2-Al2O3), Piridina (C5H5N). 

3.2. Preparação da matéria-prima - A amostra foi coletada próxima à superfície do solo 

de um perfil de estrada situado no km 40, da BR-174, no sentido Manaus-Presidente 

Figueiredo, de coordenadas geográficas: 2°35’83” S e 60°1’51,4” O. A preparação da amostra 

consistiu na desagregação manual, secagem e peneiramento para a obtenção da fração 

fina, que foi tratada com HCl 50% a quente, seguida de sucessivas lavagens para a 

remoção de resíduos ácidos. Foi separada certa quantidade de caulinita para tratamento 

térmico à 600ºC por 4 horas, para a obtenção metacaulinita (SiO2-Al2O3).  

3.3. Obtenção dos Compostos Superácidos - A preparação dos superácidos foi 

realizada segundo o método descrito por Sohn (SOHN et al., 2002b). Cada sulfato 

[NiSO4, CuSO4 e FeSO4] foi suportado em óxido sílica-alumina (SiO2-Al2O3) na 

proporção 15:1 sulfato/sílica (m/m). Em seguida, foi feita a impregnação via úmida sob 

agitação a temperatura ambiente por aproximadamente 1 hora, seguida de secagem em 

estufa à 100ºC e calcinado em mufla a 500ºC por 90 minutos.  

3.4. Difratometria de raios X, método do pó – os dados de difração foram obtidos em 

um difratômetro da SIEMENS, modelo D5000, operando com tubo de cobre sob 40 kV e 

40 mA, com passos de 0,02º e faixa de varredura de 10 a 70º/2θ. 

3.5. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier - os espectros de 

infravermelho foram obtidos em um aparelho Thermo Scientific (Nicolet IS10 FTIR/Smart 

Omni), a partir de pastilhas contendo uma mistura da amostra com KBr na concentração 

(1% m/m), na faixa de 4000 a 400 cm-1, 32 varreduras e resolução de 2 cm-1; IV  

3.6. Identificação dos sítios ácido de Bronsted e ácido de Lewis – a identificação dos 

sítios ácidos foi feita por análise no infravermelho pelo método de adsorção de piridina 

(C5H5N) na superfície dos sólidos superácidos baseado no método descrito por Colpini, 

(2005). Foram utilizadas 0,1g das amostras sólidas, às quais foram adicionadas 2 gotas 

de piridina, deixando 30 minutos para que ocorresse a adsorção, seguida da eliminação 

do excesso de piridina em linha de vácuo a 25 ºC por 30 minutos dentro de um dessecador. 

O procedimento foi feito na capela. Após a adsorção, as amostras foram submetidas 

imediatamente à análise no infravermelho, utilizando o mesmo aparelho do item 3.5.  



7 

 

4. Resultados e Discussão 

Após o tratamento térmico de 11,59 g de amostra de solo caulinítico tratada 

quimicamente, obteve-se 10,12 g de metacaulinita com rendimento de 87,39%m/m. A 

metacaulinização da amostra foi confirmada por difratometria de raios X. 

 

 

Figura 3. DRX da amostra de fração fina de solo caulinítico tratada quimicamente 

. 

         

Figura 4.DRX da amostra de fração fina de solo caulinítico calcinada a 600ºC por 4h. 

A partir das figuras 3 e 4, observa-se o desaparecimento do pico correspondente a 

caulinita devido à perda da cristalinidade acompanhada do surgimento de uma reflexão 

entre 15 e 30º com um máximo em torno de 26º em 2θ, indicando assim a existência de 

material amorfo contendo principalmente sílica, confirmando que o procedimento de 

metacaulinização foi eficiente dentro das condições de tempo e temperaturas 

estabelecidas (HILDEBRANDO, 2012). 
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Após calcinação, os compostos superácidos apresentaram mudança de coloração, 

conforme as figuras abaixo: 

NiSO4/SiO2-Al2O3 

 

(a) 
 

(b) 

Figura 5.(a) Amostra antes da calcinação; (b) Depois da calcinação na temperatura de 500ºC 

CuSO4/ SiO2-Al2O3 

 

(a) 

 

(b) 

 

  

 

(a) 

 

 

  (b) 

 

 

 

 

Figura 7. (a) Amostra antes da calcinação; (b) Depois da calcinação na temperatura de 500ºC 

 

 

Figura 6.: (a) Amostra antes da calcinação; (b) Depois da calcinação na temperatura de 500ºC 

 
  FeSO4/SiO2-Al2O3 
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Figura 7.Difração de Raios X das amostras de superácidos sólidos 

. 

A difração de raios x das amostras apresentaram fases cristalinas dos sulfatos dos 

metais, mostrando que não ocorreu a interação com a superfície da sílica-alumina. 

Quando há interação, os sulfatos se fazem presentes com características amorfas e 

nenhuma linha de difração é observada. A interação também impede a transição da sílica-

alumina amorfa para sua fase cristalina (SOHN; PARK, 2002; SOHN et al., 2002; SOHN 

et al., 2001; SOHN, 1998; WARD ,1994). 
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Figura 8.Espectros no infravermelho das amostras dos compostos superácidos. 

Os espectros no infravermelho dos compostos superácidos confirmam o resultado da 

difração de raios x. As propriedades superácidas se dá pela existência da ligação dupla 

covalente S=O do sulfato bidentado coordenado aos sítios ácidos do óxido. As bandas de 

frequência de alongamento assimétrico de adsorção de S=O é geralmente encontrada no 

intervalo de 1360-1410 cm-1. Nenhuma banda foi observada nessa faixa, provavelmente 

devido a adsorção de moléculas de água na superfície dos sólidos em razão da elevada 

umidade do ambiente. A ordem de ligação dupla S=O altamente covalente é reduzida para 

uma ordem mínima ao adsorverem moléculas de água. As demais bandas, 961, 984, 1040, 

1109 e 1162, correspondem, provavelmente, à presença de espécies sulfatadas 

possivelmente coordenadas aos metais de cobre, níquel e ferro (SOHN, 1998; SOHN et 

al., 2001; SOHN, 2002; SOHN, 2003; SOHN et al., 2003; SOHN et al., 2004). 

 

 

 

T %
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Figura 9. : Espectros no infravermelho das amostras dos compostos superácidos com adsorção de piridina 

. 

A região do espectro no infravermelho dos compostos de sílica-alumina com piridina 

adsorvida está no intervalo de 1400-1660cm-1. Apesar da formação dos superácidos não 

ter ocorrido, a adsorção de piridina identificou a existência dos sítios ácidos presentes na 

superfície da sílica-alumina. As bandas em 1446, 1627 e 1629 cm-1 são atribuídas ao 

modo vibracional da molécula de piridina coordenada ao sítio ácido de Lewis. A banda 

discreta em 1487 cm-1 corresponde ao modo vibracional do anel piridínico coordenado 

aos dois sítios de Bronsted e Lewis. Observa-se também, na presença de piridina, o 

aparecimento discreto da banda característica da ligação de S=O, em 1384cm-1, 

responsável pelas propriedades superácidas, provavelmente devido à alguma interação 

com as moléculas dos compostos. (YURDAKOÇ, 1998; BLANCO, et al., 1988; 

COLPINI, 2005; ALEMDAROGLU, 2001). 
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5. Conclusão 

 

A obtenção dos compostos de superácidos sólidos de sulfatos metálicos suportados em 

SiO2-Al2O3 obtido de amostra de solo amazônico não foi alcançada nas condições 

proposta inicialmente. Alguns fatores podem ter contribuído para os resultados não 

satisfatórios, como: a elevada umidade do ambiente, que compromete a formação das 

ligações químicas responsáveis pela geração de elevada acidez e as condições dos 

reagentes de sulfato utilizados, todos com validade ultrapassada. No entanto, o óxido 

metálico utilizado como suporte proveniente de solo amazônico, apresentou resultados 

positivos para sua finalidade. Portanto, cabe uma investigação, para possíveis 

modificações nos parâmetros utilizados no procedimento na obtenção e caracterização 

desses promissores materiais. 
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8. Cronograma de Atividades  

 

Nº Descrição Ago 

2012 

Set Out Nov Dez Jan 

2013 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Revisão Bibliográfica R R R N N R R N N R   

2 
Coleta, preparação e 

fracionamento da amostra de solo 
R R           

3 
Tratamentos químico e térmico 

da fração fina 
 R R          

4 
Preparação dos compostos 

superácidos 
  R R R R       

5 Medidas de acidez     N N N      

6 Caracterização: (i) DRX      R R      

7 
Caracterização: (ii) 

TGA/DTG 
      N N     

8 Caracterização: (iii) FT-IR        R R    

9 
Análise e discussão dos 

resultados 
       R R N   

10 

Elaboração do Resumo e 

Relatório Final (atividade 
obrigatória) 

         N R R 

11 

Preparação da Apresentação 

Final para o Congresso 

(atividade obrigatória) 
           R 

 

Legenda: R = Realizado. N = Não Realizado. P = parcialmente realizado 

 

Obs: As medidas quantitativas de acidez das amostras não foram devido à dificuldade 

do fornecimento/obtenção do reagente necessário para a medida. A caracterização 

TGA/DTG também não foi realizada devido a problemas técnicos no aparelho 

disponível para análise. 


