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Introdução 

Recentemente foi divulgado que a emissão global 
de CO2 oriundo da queima de combustíveis fósseis 
atingiu 31,6 bilhões de toneladas ao ano, de acordo 
com um balanço preliminar da Agência Internacional 
de Energia [1]. Assim, torna-se premente o 
desenvolvimento de tecnologia segura e viável 
economicamente para a captura, armazenamento e 
uso de CO2. Diversos processos para a captura de 
CO2, principal gás poluente causador do 
agravamento do efeito estufa e das mudanças 
climáticas recentes, têm sido desenvolvidos [2]. 
Além da captura, pode-se também fixar ou 
funcionalizar o CO2 em compostos de maior valor 
agregado, como produtos orgânicos de grande uso 
na indústria. Viabilizar o uso do CO2 atmosférico 
para gerar um produto de maior valor agregado faz 
parte das estratégias de diminuição do teor de CO2 
atmosférico, visando minimizar o impacto desse 
poluente sobre as mudanças climáticas. 

Este trabalho tem como objetivo o estudo da 
conversão de CO2 a dimetilcarbonato (DMC), 
utilizando-se catalisadores de estanho e 
supressores químicos de água.  

Resultados e Discussão 

A reação de conversão de CO2 estudada foi com 

metanol, empregando-se o catalisador óxido de 

butilestanho(IV) . Os supressores de água utilizados 

foram os seguintes: diciclohexilcarbodiimida (DCC) 

[3], trimetilfosfato (TMP) [3] e óxido de butileno 

(BuO) [4].. 

Os testes de conversão foram realizados em reator 

Parr 2 aquecido a 170ºC, utilizando metanol sob 

pressão inicial de 700 psi de CO2, e catalisador 

óxido de butilestanho com supressores metóxido de 

sódio, DCC, TMP e BuO. Após a reação, a fase 

líquida foi analisada em duplicata por cromatografia 

gasosa acoplada ao espectrômetro de massas, 

onde foi possível identificar a presença de 

dimetilcarbonato como produto da reação e 

quantificá-lo. A conversão foi calculada em relação 

ao número de mols de metanol. A reação utilizando 

metóxido de sódio apresentou concentração abaixo 

do limite de quantificação. O supressor 

trimetilfosfato apresentou os melhores resultados, 

devido a sua não decomposição, enquanto os 

demais exibiram grande quantidade de subprodutos 

de decomposição dos mesmos. 

 
Tabela 1. Percentual de conversão de CO2 em 
relação ao metanol. 

Conclusões 

Os resultados iniciais dos testes de conversão, 

utilizando óxido de butilestanho(IV) e supressores, 

mostraram-se satisfatórios comparados com o 

rendimento da conversão utilizando este catalisador 

sem aditivos (0,10%). 
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Aditivo Conversão (%) 

Nenhum 0,10 

Metóxido de Sódio <LQ 

DCC 0,15 

BuO 0,26 

TMP 0,55 


