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Introdução 

Uma das possíveis rotas para conversão do glicerol 

em produtos com maior valor agregado consiste na 

produção de éteres, que podem ser utilizados como 

aditivos para combustíveis.
1
 Neste trabalho, foi 

testada uma argila pilarizada sulfonada como 

catalisador na conversão catalítica do glicerol por 

eterificação com terc-butanol (TBA). O sólido foi 

tratado com ácido sulfúrico fumegante concentrado 

(AS100) e com sua solução aquosa a 30% (AS30). 

As reações foram conduzidas em autoclave de aço 

inox, com razão molar glicerol:TBA de 1:4, 5% de 

catalisador e 120
o
C. A análise do meio reacional foi 

feita por cromatografia a gás. 

Resultados e Discussão 

Com o tratamento dos sólidos, a acidez aumentou 

de 1,1 para 2,3 mmol NH3/g. Já o teor de enxofre, 

ausente na amostra original (A), aumentou para 

0,24% e 0,43%, respectivamente para AS30 e 

AS100 Tanto a presença de grupos sulfônicos 

quanto o aumento na acidez dos sólidos 

demonstram a adequação do processo de 

sulfonação, em especial na amostra tratada com 

ácido sulfúrico fumegante concentrado. Os produtos 

formados foram: 2-terc-butoxi-1,3-propanodiol ou 3-

terc-butoxi-1,2-propanodiol (MTBG), 1,2-di-terc-

butoxi-3-propanol ou 1,3-di-terc-butoxi-2-propanol 

(DTBG) e 1,2,3-tri-terc-butoxi-propano (TTBG). Os 

rendimentos de produtos após 5 h de reação são 

mostrados na Figura 1. A conversão de glicerol 

alcançou 84,7%, sendo que a produção de MTBG 

foi semelhante nos três sistemas. No entanto, com o 

aumento da acidez e do teor de enxofre no 

catalisador, a reação fica mais seletiva para os 

produtos mais substituídos. O catalisador AS100, 

cuja concentração de sítios ácidos fortes 

(sulfônicos) é maior, também apresentou elevado 

rendimento para o produto mais substituído, TTBE 

(superior a 30%). Com o aumento da temperatura 

para 140
o
C os rendimentos diminuem, limitando-se 

a uma conversão de 66% do glicerol para o AS100. 

Concorrem para esta redução na conversão tanto a 

reversibilidade das reações de formação dos éteres 

quanto a formação de isobutileno e diisobutileno a 

partir do TBA. A 90
o
C foi obtida a maior seletividade  

 

 
Figura 1. Rendimento para os produtos da reação 
de eterificação catalisada por argilas (razão molar 
glicerol:TBA de 1:4, 5 h,120°C e 5% de catalisador).  
 

para os produtos mais substituídos (13% para 

DTBG e 63% para TTBG), o que está de acordo 

com uma redução na reversibilidade da reação com 

a temperatura. No entanto, a conversão de glicerol 

foi de apenas 30%. O tratamento com ácido 

sulfúrico fumegante se mostrou eficiente, permitindo 

a obtenção de um catalisador à base de argila 

pilarizada com atividade e seletividade superiores a 

um produto comercial, como a resina Lewatit – K262 

(Bayer) que forneceu rendimentos de cerca de 40% 

de MTBG, 2% de DTBG e 4% de TTBG em 

condições reacionais semelhantes. 

Conclusões 

Dos catalisadores testados, aquele que combinou a 

presença de maior quantidade de sítios sulfonados 

em uma estrutura mesoporosa (AS100) foi o mais 

ativo e seletivo na eterificação do glicerol, sendo que 

a temperatura de 120
o
C se mostrou a mais 

adequada para a conversão do glicerol. 
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