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Introdução 

O desenvolvimento e o uso de catalisadores 
heterogêneos têm como intuito eliminar os 
problemas associados à catálise homogênea. 
Especificamente na produção de biodiesel, estes 
problemas estão relacionados principalmente com a 
formação de sabões e necessidade de várias etapas 
de purificação dos produtos.
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Diversas novas classes de catalisadores sólidos 
têm sido desenvolvidas e uma das alternativas 
propostas são as zeólitas, as quais possuem 
propriedades singulares como alta cristalinidade, 
alta área superficial, acidez, capacidade de troca 
iônica, e seletividade de forma e tamanho.
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Entretanto, existem dois problemas, há muito 
relatados na literatura, associados à utilização de 
catalisadores heterogêneos zeolíticos ácidos em 
reações de transesterificação. Primeiro a presença 
de água no meio reacional, que coordena ao sítio 
ativo do catalisador de forma irreversível; segundo 
que ao utilizar moléculas volumosas a difusibilidade 
é dificultada e, portanto, limita a acessibilidade aos 
sítios catalíticos.
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 Mais recentemente foi proposta, 

também, a possibilidade de haver a coordenação 
irreversível do álcool nos sítios ácidos dos 
catalisadores utilizados. Essa coordenação, como 
no caso da água, impossibilita a interação dos 
triacilglicerídeos com os sítios catalíticos.
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Com o intuito de avaliar a desativação dos sítios 
ácidos de catalisadores zeolíticos na presença de 
álcoois, foram primeiramente obtidos catalisadores 
comerciais ZSM-5 nas razões Si/Al globais igual a 
11,5 e 25. Antes da reação os catalisadores foram 
calcinados a 550 ºC durante 4 h, e os álcoois (etanol 
e propanol) foram secados com peneiras 
moleculares.  

Em um recipiente de teflon foram adicionados 20 
g do álcool (desidratado) e 1 g de zeólita. O 
recipiente de teflon foi colocado em autoclave de 
inox e levado a estufa a 180 ºC por 4 h. Ao fim da 
reação a fase alcoólica foi submetida a análise de 
CG-MS, juntamente com um padrão de n-butanol de 
0,1 ppm.  

Resultados e Discussão 

Verifica-se nos cromatogramas que em cada 
reação foi formado o respectivo éter de cada álcool 
utilizado nas reações, dietil éter e dipropil éter 
(Figura 1). 

 
Figura 1. Cromatogramas da reação dos álcoois 

sobre as zeólitas ZSM-5. 
 
A tabela 1 possui os resultados referentes a 

concentração relativa dos picos encontrados nos 
produtos da reação encontrados nos 
cromatogramas. A formação do éter foi 
independente da razão Si/Al do catalisador. 
 
Tabela 1. Concentração relativa de cada produto 

encontrado após a reação com o respectivo tempo 
de retenção. 

 

Conclusões 

Durante reações envolvendo óleos e gorduras com 
álcoois, os reagentes hidroxilados são capazes de 
realizar reações paralelas as de alcoólise no sítio 
ácido das zeólitas ZSM-5 formando seus respectivos 
éteres e água, provavelmente provocando a 
desativação do sítio catalítico. 
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