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Rearranjo do cloreto de ciclopropilcarbinila sobre zeólitas protônicas. 
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Introdução 

  Zeólitas são aluminossilicatos utilizados pela 
indústria petroquímica como catalisadores em 
reações de craqueamento, alquilação e 
isomerização. A natureza destes processos indica a 
presença de intermediários carbocatiônicos. 
Recentemente, um trabalho utilizando o cloreto de 
ciclopropilcarbinila (CPC) e a zeólita Na-Y foi capaz 
de caracterizar o íon biciclobutônio como mínimo na 
superfície de energia potencial, além de verificar a 
formação dos produtos de rearranjo
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Figure 1. Produtos de rearranjo dos derivados do 
ciclopropilcarbinila
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O presente trabalho tem como objetivo estudar os 

parâmetros cinéticos do rearranjo do cloreto de 

ciclopropilcarbinila nas zeólitas H-USY, 

desaluminizada por vapor a alta temperatura e que 

apresenta espécies de alumínio extra rede (ALER) e 

HYSAl desaluminizada por (NH4)2SiF6 em solução 

aquosa e que não apresenta espécies ALER . 

Resultados e Discussão 

O estudo do rearranjo foi feito em batelada. Para 

tanto, 190 µL de cloreto de ciclopropilcarbinila (CPC) 

foram inseridos a um reator encamisado (banho 

termostático), no qual já continham 6 ml de n-

heptano, 100 µL de n-hexano (padrão interno) e 

0,125 g de zeólita (H-USY ou HYSAl). Os 

coeficientes de velocidade foram obtidos (através de 

análise por CG-EM) admitindo-se modelo cinético de 

pseudo-primeira ordem. A tabela 1 apresenta os 

valores de coeficientes de velocidade obtidos. 
  A partir destes resultados é possível determinar os 
parâmetros de ativação (tabela 2), utilizando-se a 
equação do estado de transição. 

 

Tabela 1. Coeficientes de velocidade para o 
rearranjo de CPC em HYSAL e HUSY. 

T (ºC) 28 40 56 65 

k (10
-3

 

min
-1

) 

HUSY 
4,35 ± 

0,18 

8,21 ± 

0,14 

21,9 ± 

0,2 

36,7 ± 

0,15 

HYSAl 
0,050 ± 

0,001 

0,071 ± 

0,001 

0,260 ± 

0,004 

0,783 ± 

0,003 

*HYSAl = Zeólita USY sem alumina extra rede. 

 
Tabela 2. Parâmetros de ativação. 

Zeólita 
ΔH

# 

(kcal/mol) 
ΔS

# 

(cal/mol.K) 
ΔG

# 

(kcal/mol) 
HUSY 10,2 ± 0,1 -43,3 ± 0,1 23,2 ± 0,1 
HYSAl 19,0 ± 0,5 -25,3 ± 0,8 26,6 ± 0,8 

 
  Verifica-se que a zeólita HUSY apresenta menor 
barreira energética (ΔG

#
), por isto o rearranjo 

ocorreu de forma mais rápida (menores valores de 
coeficientes de velocidade). Além disto, pode-se 
observar uma grande discrepância entre os valores 
de ΔH

#
 e ΔS

#
. Tal diferença está associada à 

presença de alumina extra rede, visto que as 
zeólitas apresentam estrutura similar. O rearranjo de 
CPC teve maior perda do grau de liberdade ao se 
utilizar a zeólita HUSY, o que pode estar associado 
à presença de alumina extra rede (estabilizando o 
estado de transição através de ligações hidrogênio, 
levando a uma maior organização). Além disto, do 
ponto de vista energético, a presença de alumina 
extra rede contribui para um menor valor de ΔH

#
. 

Conclusões 

  Os experimentos mostram que a presença de 

alumina extra rede aumenta a velocidade do 

rearranjo de CPC, fornecendo indícios que estas 

estruturas são capazes de auxiliar na formação e 

estabilização de espécies carbocatiônicas. 
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