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Introdução 

Epóxidos são compostos versáteis usados na 
síntese de muitos produtos de química fina [1]. Uma 
classe promissora de catalisadores heterogêneos 
livres de metais de transição para a epoxidação de 
alquenos com H2O2 é representada por óxidos de 
alumínio e gálio [2,3]. Ga2O3 é tipicamente obtido 
por hidrólise do GaCl3, um reagente que requer o 
uso de atmosfera inerte durante sua manipulação. 
Adicionalmente, a atividade de catalisadores à base 
de Ga2O3 pode diminuir com o tempo de 
estocagem. Mostramos que catalisadores ativos 
baseados em Ga2O3 são produzidos usando-se um 
precursor de menor custo, Ga(NO3)3, que também é 
estável ao ar. Avaliamos também a atividade dos 
catalisadores na epoxidação de cicloocteno após 
alguns dias de estocagem ao ar.  

Resultados e Discussão 

A síntese do Ga2O3 foi realizada dissolvendo-se  
3 mmol de Ga(NO3)3 (1,2 g) em 7,7 mL de uma 
mistura de etilenoglicol:H2O 2:3, adicionando-se 
NaOH 1 mol L

-1
 na vazão de 0,2 mL min

-1
 até pH 

10. A solução foi mantida à T ambiente por 2 h, 
transferida para uma autoclave de aço e mantida a 
120 

o
C por 4 h em estufa. Resfriou-se lentamente à 

temperatura ambiente por 10 h. O produto foi 
lavado até que o sobrenadante (obtido após 
centrifugação) atingisse pH 7 e seco em estufa a  
80 ºC por 12 h. Em uma reação típica utilizou-se 2 
mmol de cicloocteno, 4 mmol de nitrometano 
(padrão interno para cromatografia à gás - CG), 4 
mmol de H2O2 60 % aquoso, 2 g de acetato de etila 
e 40 mg de catalisador (T = 80 ºC). Para cada 
alíquota retirada (3 gotas) foram adicionados 1,5 
mL de acetato de etila e MnO2 para decompor o 
H2O2 e parar a reação. A análise da mistura 
reacional foi feita por CG, utilizando-se uma coluna 
de polietileno-glicol (25 m X 0,2 mm X 0,4 µm) 
acoplada a um detector por ionização em chamas. 
A Tabela 1 mostra os resultados. O catalisador com 
5 dias de estocagem atinge as mesmas conversões 
que o catalisador recém-preparado (1 dia) após 4 h 
de reação. No entanto, a velocidade inicial cai de 
0,86 para 0,72 mmol h

-1
. A reciclagem do 

catalisador resultou em redução da conversão de  
99 % para 65 % e perda de velocidade inicial, o que  

 
pode ser atribuído a um envenenamento dos sítios 
ativos pelo solvente ou por subprodutos formados 
em pequenas quantidades na reação de epoxidação 
(carboxilatos e dióis) [4].  
 

Tabela 1. Estudo do tempo de estocagem do Ga2O3 
na epoxidação de cicloocteno

a
. 

Tempo de 
estocagem 

(dias)
b
 

Conversão de 
Cicloocteno (%) 

Velocidade 

inicial (mmolh
-1

) 

1 99 0,86 

5 99 0,72 

5
c 

65 0,29 

a
t = 4 h; 

b
estocagem ao ar; 

c
catalisador reutilizado. 

 
A substituição de Ga(NO3)3 por Ga(ClO4)3 como 
precursor na síntese do Ga2O3 levou a resultados 
similares para o catalisador virgem, e conversões 
superiores a 90 % para o catalisador reutilizado. 
Apesar de mais caro, o Ga(ClO4)3 ainda se mostra 
vantajoso, pois não necessita do uso de atmosfera 
inerte para manipulação como no caso do GaCl3.O 
glicerol, um subproduto da produção do biodiesel e 
atualmente um problema ambiental, também foi 
testado em substituição ao etilenoglicol. Para o 
catalisador virgem, foram obtidas conversões entre 
85 e 99 % após 4 h de reação. A seletividade para o 
epóxido foi superior a 99 % em todos os casos. 

Conclusões 

Os materiais sintetizados apresentaram alta 
atividade na epoxidação de cicloocteno com 
conversões e seletividade para epóxido superiores 
a 99 %. 

Agradecimentos 

UFABC, CNPq (303828/2010-2) e FWO-Vlaanderen 

____________________ 
1 
G. Sienel, R. Rieth, K. T. Rowbottom, Ullmann’s Encyclopedia of 

Organic Chemicals, Wiley-VCH, Weinheim, 1999. 
2
 P. P. Pescarmona, K.P.F. Janssen, P.A. Jacobs, Chem. Eur. J. 13 (2007) 

6562–6572. 
3
 D. Mandelli, M.C.A. van Vliet, R.A. Sheldon, U. Schuchardt, Appl. 

Catal. A 219 (2001) 209–213. 
4
 G. Stoica, M. Santiago, P.A. Jacobs, J. Pérez-Ramírez, P.P. Pescarmona, 

Applied Catalysis A: General 371 (2009) 43–53. 


