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Introdução 

Vários sólidos com propriedades ácidas e 
superácidas vêm sendo utilizados em catálise 
heterogênea. Catalisadores sólidos a partir de 
argilas têm recebido ampla atenção, devido à busca 
por materiais que apresentem melhor atividade, 
seletividade e compatibilidade com o meio 
ambiente, além de baixo custo, facilidade de 
preparo e estabilidade térmica sob altas 
temperaturas.

1
 A imobilização de heteropoliácidos 

(HPA’s) em suportes sólidos é importante para a 
catálise. A área específica de um HPA não 
suportado é muito baixa (1-10 m

2
/g), porém é 

aumentada por dispersão em um suporte 
apropriado, e muitas vezes interagem fortemente 
com os suportes que apresentam baixos níveis de 
carga.
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Este trabalho apresenta os resultados da 
preparação de argilas tratadas com  H3PMo12O40 
(ác. fosfomolíbdico-HPA) e com CF3SO3H (ác. 
trifluormetanossulfônico - TfOH). A atividade foi 
avaliada na reação de ácido mandélico com 
metanol, para produção de mandelato de metila.
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Resultados e Discussão 

O HPA foi dissolvido em metanol e água deionizada 

e esta solução foi adicionada à argila previamente 

seca, sob agitação magnética. O TfOH foi 

dissolvido em solvente anidro e adicionado à argila, 

sob agitação magnética, em atmosfera inerte. Estes 

catalisadores foram caracterizados por Difração de 

Raios X (XRD), Análise Térmica (TGA/DTA), 

Microscopia Eletrônica, Espectroscopia de absorção 

na região do Infravermelho (FTIR) e RMN-MAS de 
27

Al, 
29

Si, 
13

C e 
31

P.
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 Os resultados comprovaram a 

presença de HPA e a intercalação de TfOH nos 

suportes lamelares. 

Os argilominerais de partida (ARG) e modificados 

(ARG/HPA e ARG/TfOH) foram testados como 

catalisadores heterogêneos em reações de 

esterificação do ácido mandélico, a temperatura 

ambiente durante 90min. O acompanhamento da 

reação foi feito por RMN de 
1
H (Figura 1), a partir 

dos valores das integrações dos sinais dos 

hidrogênios metínicos do reagente e do produto (em 

5,22 e 5,18 ppm, respectivamente).  

 

 
 
Figura 1. Comparação dos espectros de RMN de 

1
H (300 

MHz, CDCl3/TMS) obtidos para os produtos brutos das 
reações do ácido mandélico com metanol, catalisadas 
por ARG, ARG/HPA e ARG/TfOH.  
 
Foram alcançadas conversões de 89% com o 
catalisador ARG/TfOH e de 94-98% com o 
catalisador ARG/HPA, com 100% de seletividade. 

Conclusões 

Os resultados obtidos na reação do ácido mandélico 

com metanol, catalisada pelas argilas ácidas 

ativadas com HPA e TfOH evidenciaram a alta 

atividade e alta seletividade dos catalisadores 

preparados. 
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