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Introdução 

Reações de catálise são essenciais para obtenção 
de novos materiais, com impacto socioeconômico, 
na indústria farmacêutica ou química. Estes 
processos catalíticos são aplicados tanto em fase 
homogênea quanto heterogênea. A produção de 
biodiesel é geralmente realizada em fase 
homogênea, utilizando-se ácidos minerais como 
catalisadores. Por serem geralmente menos 
corrosivos e reutilizáveis em sistemas contínuos ou 
de batelada, os catalisadores heterogêneos têm 
significativas vantagens. Além disto, reduzem o 
custo do produto final com menor impacto 
ambiental

1,2
. Este trabalho tem por objetivo 

sintetizar um catalisador heterobimetálico usando 
como suporte o metassilicato de sódio, e avaliar 
sua atividade na esterificação do ácido oleico. 

Resultados e Discussão 

O catalisador foi preparado utilizando-se 
metassilicato de sódio como suporte e sais de 
prata(I) e cobre(II) como dopantes. A caracterização 
do material foi feita por difração de raios-X e 
espectroscopia no infravermelho. A preparação do 
catalisador consiste em misturar os sais com o 
metassilicato homogeneamente e calcinar em 
mufla. Após 10 horas em mufla (600 - 700 °C), a 
mistura, inicialmente cristalina, tornou-se amorfa, 
como mostram os difratogramas da Figura 1. Em 
seguida, o material da calcinação foi tratado com 
excesso de HCl (37 %), e seco em estufa a 80° - 85 
°C por 24 horas. Após este tratamento, a mistura 
apresentou-se cristalina, conforme mostrado pelo 
difratograma da Figura 2. 
 

 
 
Figura 1. A) Metassilicato; B) Mistura Calcinada. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Mistura calcinada e tratada com ácido. 

 
Os picos do difratograma da Figura 2 foram 
atribuídos aos dopantes Ag-Cu (C e E) e ao 
metassilicato de sódio (D). Os espectros no 
infravermelho do material calcinado revelaram um 
deslocamento da banda do metassilicato de 448 

para 409 cm
-1

, bem como dos estiramentos (Si-O) 
de 965 para 949 cm

-1
 e de 825 para 861 cm

-1
. As 

reações de esterificação com o catalisador Ag-
Cu/Na2SiO3 foram processadas por um tempo de 8 
horas à temperatura de 60 °C em n-hexano sob 
refluxo. Observou-se que o efeito catalítico quanto 
à conversão de ácido oleico em éster foi 
significativo (0,17 %) quando em comparação com 
o branco (0,06 % - ácido oleico + etanol + n-
hexano). No entanto, outros testes catalíticos 
deverão ser conduzidos a fim de se investigar com 
maior detalhe a conversão dos reagentes em 
produtos. 

Conclusões 

A cristalinidade do material acidificado sugere a 
inserção de cloreto na rede do metassilicato, 
reestruturando o catalisador com sítios catalíticos 
envolvendo os íons prata e cobre.  
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