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Introdução 

As resinas poliméricas de troca iônica porosas, 
contendo grupos ácido sulfônico, são catalisadores 
versáteis que podem substituir em vários sistemas 
seus análogos homogêneos, como o H2SO4, 
substância extremamente corrosiva e de difícil 
separação dos produtos finais. Um bom exemplo da 
utilização dessas resinas é na esterificação de 
ácidos graxos presentes em óleos vegetais para a 
produção de biodiesel. O uso de catalisadores 
ácidos heterogêneos facilita o processo, pois são 
facilmente separados, regenerados e reutilizados 

em vários ciclos. A estrutura porosa dos suportes 
poliméricos é uma característica muito importante 
quando esses materiais são usados como 
catalisadores, pois define o acesso aos sítios ativos 
do catalisador. Entretanto, as propriedades de 
inchamento do catalisador no meio reacional, 
dependentes da sua estrutura porosa, também 
influenciam o seu desempenho

1,2
. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, correlacionar a 
capacidade de troca iônica e a atividade de 
catalisadores de polidivinilbenzeno sulfonados com 
suas estruturas porosas e capacidades de 
inchamento no meio reacional da reação de 
sulfonação. 

Resultados e Discussão 
A síntese dos suportes poliméricos foi feita por meio 
de polimerização em suspensão aquosa. Misturas 
de tolueno:heptano (DIL) foram usadas como 
formadores de poros e foram variadas as 
proporções de tolueno/heptano na mistura de 
solventes e o volume da mistura de solventes (DIL) 
na fase orgânica da suspensão. A estrutura porosa 
dos polidivinilbenzenos foi caracterizada por sua 
área específica, volume de poros e densidade 
aparente (Tabela 1). As propriedades de inchamento 
desses polímeros foram determinadas por meio da 
retenção de 1,2-dicloroetano (DCE), solvente usado 
na etapa de sulfonação com o H2SO4. Foi 
determinada a capacidade de troca catiônica dos 
catalisadores obtidos e estes foram avaliados na 
reação de esterificação do ácido oleico com etanol. 
Pela Tabela 1, é possível verificar que a variação da 
razão tolueno/heptano na fase orgânica influenciou a 
quantidade e o tamanho de poros do suporte 
polimérico. Pelo fato de tolueno apresentar uma 
maior afinidade com o polidivinilbenzeno, os 
suportes sintetizados com maior porcentagem deste 
solvente tendem a ter poros de tamanhos menores. 
Já heptano, por não ser um bom solvente para a cadeia 
polimérica, produz estruturas com poros maiores. Todos  
 

 
os catalisadores apresentaram área específica alta, 
porém na mesma faixa. 
Tabela 1. Condições de síntese e características porosas dos 
suportes de polidivinilbenzeno. 

Exp Tol/He
p 

(v:v) 

DIL/DVB 
(v:v) 

dap 
(g/cm

3
) 

Vp 
(cm

3
/g) 

A 
(m

2
/g) 

D 
(A) 

1 1:4 1:1 0,38 0,7418 500 200 

2 4:1 1:1 0,41 0,2858 330 40 

3 1:4 2:1 0,21 1,0852 498 400 

4 4:1 2:1 0,45 0,4390 571 70 

Tol/Hep = proporção de tolueno/heptano;DIL/DVB = proporção 
mistura diluente e DVB; dap = densidade aparente; Vporos=volume 
de poros;A = área específica; D = diâmetro de poros mais 
abundante 

A Tabela 2 mostra que o inchamento para uma dada 
diluição tende a diminuir com a diminuição do poder 
de solvatação do diluente. Desta forma, os 
copolímeros produzidos com baixo conteúdo de 
heptano apresentaram maior retenção de solventes. 
A capacidade de troca catiônica acompanhou o 
comportamento de retenção de DCE, se mostrando 
dependente desta propriedade. Por outro lado, o 
aumento do grau de diluição aumentou o volume e o 
diâmetro de poros, o que influenciou positivamente a 
conversão da reação de esterificação. 
Tabela 2.  Características de desempenho dos catalisadores. 

Exp 
CTC 

(mmol/g) 
Conv 
(%) 

RS 
(cm

3
/g) 

1 2,06 27,7 0,1396 

2 2,27 34,0 0,3200 

3 1,97 30,0 0,2673 

4 2,15 44,0 0,6200 

CTC=capacidade de troca catiônica; Conv=conversão de ácido 
oleico em éster etílico; RS=retenção de solvente (DCE) 

Conclusões 

Os parâmetros que parecem estar influenciando 
diretamente a conversão do ácido em éster são o 
diâmetro dos poros, por facilitar a difusão do meio 
reagente pela estrutura do catalisador e a 
capacidade de inchamento dos suportes. 
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