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Introdução 

Excelentes resultados têm sido obtidos com o 
emprego de catalisadores contendo sítios ácidos de 
Lewis na reação de esterificação, para obtenção de 
biodiesel

1
. Compostos a base de estanho(IV) são 

empregados, industrialmente, como precursores 
catalíticos em reações de poliesterificação, 
transesterificação e policondensação, para obtenção 
de polímeros e intermediários

2
.  

Neste trabalho, foi conduzida a esterificação entre 
ácidos graxos de soja (AG) e metanol em presença 
dos catalisadores a base de estanho(IV): dimetil bis 
(2,4-pentanedionate) de estanho (IV) = Sn-CH

3
 e 

dicloro bis (2,4-pentanedionate) de estanho (IV) = 
Sn-Cl (Figura 1). 
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Figura 1. Estrutura dos catalisadores empregados 

Resultados e Discussão 

As reações de esterificação foram conduzidas em 
presença dos catalisadores mencionados acima 
durante 10 horas na proporção molar 
AG/MeOH/Cat. (100/400/1) na temperatura de 120 
ºC, empregando um reator fechado (Figura 1). 

Em estudos anteriores de transesterificação o 

catalisador Sn-Cl apresentou baixa atividade em 

comparação ao Sn-CH3 
3
.  

Em esterificação, objeto do presente estudo, o Sn-

Cl apresentou rendimento superior (90% em apenas 

3 horas de reação) ao observado para o catalisador 

complexo Sn-CH3, pois nesse caso a melhor 

conversão, de 86%, foi observada no tempo 

reacional de 10 horas. Em suma, o comportamento 

catalítico é significativamente alterado quando 

analisamos os resultados observados na 

esterificação, na qual o catalisador Sn-Cl apresenta 

atividade superior ou comparável ao Sn-CH3. 
 
Figura 1. Conversão de esterificação dos ácidos 
graxos de na temperatura de 120ºC. 
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Pode-se sugerir que esteja ocorrendo a 

protonólise do precursor catalítico com remoção do 

ligante Cl seguida da coordenação da espécie 

metóxi, gerando uma nova espécie agora ativa na 

esterificação. Nesse caso, o hidrogênio para a 

protónolise do ligante Cl, vem do ácido graxo, como 

já proposto para a esterificação do ácido benzóico 

em presença de catalisador de estanho
4
. 

Conclusões 

Os resultados obtidos são indicativo de que 

compostos a base de estanho(IV) são bastante 

promissores na obtenção de FAMEs e ficou 

evidenciada a influência dos diferentes ligantes 

ligantes em torno do átomo central. 
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