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RESUMO

Óleos vegetais representam uma fonte renovável interessante para a produção de
produtos químicos úteis e novos materiais. Todavia, sua reatividade necessita ser melhorada
pela introdução de outras funcionalidades nas moléculas de ácidos graxos. Assim, uma
variedade de reações químicas e bioquímicas tem sido realizadas para convertê-los em
produtos de maior valor agregado.
Entre estas reações, a epoxidação tem um papel importante. Usualmente os processos
que têm sido utilizados para preparar óleos vegetais epoxidados envolvem ácidos
peroxicarboxílicos, especialmente o ácido peracético devido à sua disponibilidade, baixo
custo e razoável estabilidade à temperatura ambiente. No entanto, este processo é demorado,
apresenta baixa seletividade, tem riscos associados com seu manuseio em escala industrial e,
também, envolve problemas ambientais de efluentes.
No presente trabalho, a epoxidação do óleo de SOJa foi investigada usando três
diferentes sistemas: o sistema catalítico bifásico metiltrioxorênio(MTO)-CH2Clv1-h02, o
sistema catalítico VO(acac)2/hidroperóxido de terc-butila e o sistema estequiométrico
tricloroacetonitrila(TCAN)-CH2Ch/H202.

As reações foram realizadas em diferentes

condições (temperatura, tempo e proporção de reatantes). Os óleos de soja epoxidados foram
caracterizados pelas análises titulométricas padrão (índice de iodo, oxigênio oxirânico e
índice de peróxido), pelas técnicas espectroscópicas (IV, RMN de 1H and

13

C) e por

viscosidade. Os melhores resultados (conversão, grau de epoxidação e seletividade) foram
obtidos para o sistema MTO-CHzCh/H202.
A estabilidade do óleo de soja epoxidado guardado em diferentes coi)dições foi
acompanhada durante 29 dias. A melhor condição encontrada foi quando o produto foi
guardado no escuro e à baixa temperatura.
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ABSTRACT

Vegetable oils represent an interesting renewable source for the production of useful
chernicals and new materiais. Nevertheless, their reactivity needs to be enhanced by the
introduction of additional functionalities into the fatty acid molecules. Therefore a variety of
chemical and biochernical reactions have been used for their conversion to value-added
products.
Among those reactions, the epoxidation plays an important role. Usually the processes
that have been used to prepare epoxidized vegetable oils involve peroxycarboxylic acids,
specially the peroxyacetic acid because of its easy availability, Iow price and reasonable
stability at ordinary temperature. Nevertheless, this process is time consuming, presents a low
selectivity, has hazards associated with handling peroxyacids in industrial scale and also
involves effluent problems.
In the present work, the epoxidation of the soybean oi! was investigated using three
different systems: the catalytic biphasic methyltrioxorhenium(MTO)-CH2 Ch/H2 0z system,
the

catalytic

VO(acac)z/terc-butylhydroperoxide

system

and

the

stoichiometric

trichloroacetonitrile(TCAN)-CH2 C}z/H2 0 2 system. Reactions were carried out under different
conditions (temperature, time, and reactant proportions). The epoxidized soybean oils were
characterized by standard titration analyses (iodine value, oxyrane oxygen, and acid value), by
spectroscopic techniques (IR, 1H and
(conversion,

epoxidation

degree,

13

C NMR) and by viscosimetry. The best results

and

selectivity)

were

obtained

with

the

methyltrioxorhenium system.
The stability of the epoxidized soybean oil kept under different conditions was
followed during 29 days. The best condition tumed out to be keeping the oil in the dark and
at low temperature.
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I. INTRODUÇÃO

Os óleos vegetais constituem-se em matéria-prima muito importante para a indústria
oleoquímica por serem obtidos de uma fonte renovável.
O Rio Grande do Sul destaca-se como o terceiro produtor de 5oja e o primeiro de arroz
entre os estados brasileiros. No entanto, para o seu emprego como substrato na obtenção de
novos materiais faz-se necessário a transformação dos grupos olefinicos presentes na
molécula do triglicerídeo por grupos mais reativos, tais como os grupos epóxido.
Os métodos de epoxidação mais usuais na indústria são os que utilizam perácidos,
embora estes apresentem problemas quanto ao volume de oxidante empregados, sejam de
dificil manuseio, provocam contaminação do meio ambiente.
Com o intuito de aproveitar os recursos naturais disponíveis no Estado e, também
propor sistemas alternativos que reduzam as desvantagens existentes no emprego dos métodos
clássicos de epoxidação, estudou-se o emprego de novos sistemas de epoxidação do óleo de
soja a base de metais de transição (vanádio e rênio) e tricloroacetonitrila, visando um processo
com maior seletividade e que ainda promova a química limpa.

, ,..... .., ....

-
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O ma1or desafio da indústria química atualmente é o desenvolvimento de novos
materiais que não agridam o meio ambiente. Tais materiais devem apresentar um conjunto de
características, tais como serem oriundos de fontes renováveis, serem obtidos através de
processos com baixo consumo de energia e não poluentes e serem biodegradáveis. Nesta
perspectiva, os óleos vegetais constituem-se em materiais de partida bastante adequados e
convenientes por serem obtidos de fontes renováveis, serem diversificados e baratos. Por isso,
muito tem-se pesquisado sobre possíveis aplicações tecnológicas para os óleos vegetais.
Como exemplo, pode-se citar o uso de óleos vegetais na produção de poliuretanas, 1-4
elastômeros, 5•6 poliésteres,7 tintas, 8- 11 resinas, 12- 14 lubrificantes, 15- 17 aditivos para PVC, 18
filmes poliméricos, 19·20 acrilatos,21 fibra de vidro,22 polímeros23-25 entre outros.
Como os óleos insaturados não podem ser polimerizados diretamente devido à baixa
reatividade das ligações duplas, uma das alternativas consiste em transformá-las eficazmente
em grupos epóxido? 6 '
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Neste capítulo será apresentada uma revisão sucinta sobre a produção e a constituição
dos óleos vegetais e, algumas aplicações industriais, bem como uma revisão dos métodos de
epoxidação que foram estudados nesta dissertação.

2.1. A produção de óleos vegetais

A produção de óleos vegetais está intimamente relacionada com as mudanças
econômicas e os avanços tecnológicos ocorridos no mundo. Este fato é mostrado na figura 1,
onde apresenta-se um panorama da evolução da produção mundial de óleos vegetais e
gorduras.
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Conforme pode ser observado, as maiores alterações referem-se ao aumento da

produção de óleo de palma e a diminuição da produção de outros óleos (algodão, amendoim,
etc.) e de gorduras animais.
O aumento da produção de óleo de palma é explicado pela alta produtividade desta
planta, pois é possível extrair 5 ton de óleo por hectare enquanto que da soja extraem-se
500 kg de óleo por hectare. Além disso, a palma é uma planta perene, isto é, sua árvore tem
uma vida útil superior a 30 anos.
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Figura 1: Evolução da produção mundial dos principais óleos e gorduras. 28

Por outro lado outros óleos, como amendoim e algodão, tiveram uma redução no
plantio devido respectivamente, ao custo de mão-de-obra e ao desenvolvimento das fibras
sintéticas. As gorduras animais também contribuíram para esta diminuição por serem
prejudiciais à saúde em razão de seu alto teor de produtos saturados.28
A produção de óleos e gorduras destina-se principalmente ao consumo humano (77%),
à ração animal (9%), à indústria de saboaria (7%), à indústria oleoquímica (5%) e à indústria
de tintas (2%).

28

O Brasil destaca-se como o terceiro maior produtor mundial de óleo de soja, após os
Estados Unidos e China, e o primeiro na América Latina. Em 1999, o Brasil produziu
aproximadamente 3.800 milhões de ton métricas de óleo de soja e, é prevista a duplicação nas
9

próximas duas décadas? No cenário brasileiro, o Rio Grande do Sul ocupa o terceiro lugar
entre os estados produtores de óleo de soja.2 8

3

...

2.2. Constituição dos óleos vegetais30

Os óleos brutos de origem vegetal são constituídos principalmente de uma mistura de
triglicerídeos ou triacilgliceróis, sendo que os demais componentes (fosfatídeos, esteróis,
ceras, hidrocarbonetos, tocoferóis, corantes e água) aparecem em proporção inferior a 5%.
A reação de hidrólise do triglicerídeo leva à formação do glicerol e de ácidos graxos,
insaturados ou não, conforme mostra a figura 2.
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Figura 2: Reação de hidrólise do triglicerídeo.

Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas de 12 a 20
átomos de carbono (os mais comuns). Nos ácidos graxos poliinsaturados, as ligações duplas,
quase nunca são conjugadas (estão separadas pelo grupo metileno). As ligações duplas de
quase

todos

os

ácidos

graxos

insaturados

de

ocorrência

natural

apresentam

a

configuração eis. 30,3 1
A diferença entre os óleos e as gorduras está nas suas propriedades fisicas e químicas.
Por exemplo, os óleos têm o aspecto de um líquido oleoso e as gorduras têm uma consistência
cerosa à temperatura ambiente. Além disso, as gorduras têm na sua composição uma maior
•
4

·,

proporção de ácidos graxos saturados, onde a livre rotação de cada ligação carbono-carbono
confere à cadeia uma ·grande flexibilidade. Essas moléculas podem se agrupar de forma muito
estreita em arranjos quase cristalinos a partir de interações de van der Waals com átomos das
moléculas vizinhas. Já os óleos têm em sua constituição uma maior quantidade de ácidos
graxos insaturados, onde as ligações duplas de configuração eis forçam uma curvatura na
cadeia hidrocarbônica. Portanto, os ácidos graxos com uma ou mais dessas curvaturas não
podem se agrupar de forma tão estreita como fazem os ácidos graxos saturados e, assim, são
mais fracas suas interações mútuas. Na tabela I é mostrada a influência da composição de
ácidos graxos saturados e insaturados no estado fisico dos óleos e gorduras.
Tabela 1: Composição em ácidos graxos de óleos e gorduras. 30

Acidos graxos (%)

Estado físico à
Óleo/gordura

temperatura
ambiente

Saturados
c4- c12

C14

c16

Oleo de oliva

líquido

<2

<2

13

Manteiga

sólido (macio)

11

10

Gordura bovina

sólido (duro)

<2

<2

Insaturados
C1s
..,

C16-C1s

.)

80

26

11

40

29

21

46

Os ácidos graxos são divididos em três grupos: ácidos graxos saturados, ácidos graxos
insaturados e ácidos graxos incomuns (contêm um número ímpar de carbonos ou a presença
de cadeias ramificadas ou ainda sustentam certos grupos funcionais).
Na tabela II, são apresentados os principais ácidos graxos que constituem os
triglicerídeos existentes nos óleos vegetais.

5

Tabela 11: Alguns ácidos graxos de ocorrência natural. 30

Esqueleto

Estrutura

carbônico a)

Nome comum do
ácido

12:0

14:0

16:0

CH3(CHz)t4COOH

palmítico

CH3(CH2)sCH=CH(CHz);COOH

palmitoleico

18:0

20:0

24:0

18:2(9.12)

18:3(9.12,15)

20:4cs,&,11,14)
a)

número de carbonos:número de insaturações (localização da insatumçiio)
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2.3. Obtenção dos óleos vegetais30,32

Os óleos de origem vegetal são normalmente isolados pelo processo de extração ou
pressão de semente de plantas como linho, soja, mamona, coco, etc. Desta forma, obtém-se os
óleos denominados brutos, que contêm impurezas do tipo carboidratos e fosfatídeos.
Os óleos brutos necessitam de tratamento para consumo humano e para uso industrial.
A refinação constitui-se de um conjunto de processos, tais como: degomagem (hidratação),
neutralização (desacidificação) e branqueamento (clarificação e desodorização). A figura 3
mostra um esquema com as principais etapas da refinação dos óleos vegetais. A finalidade da
refinação do óleo bruto destinado ao consumo humano é de melhorar a aparência, o odor e o
sabor pela remoção de alguns componentes existentes no óleo extraído das plantas.

Óleo bruto

II
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1... Gomas
.....

I

'lF
DEGOMAGEM

,

NEUTRALIZAÇÃO

I

J

Lecitintbruta

...,...

_

I

Óleo
deoomado

....... I

Óleo refinado

I DESODORIZAÇÃO
Óleo clarificado

Óleo
neutralizado
'lF

I

.n

I

BRANQUEAMENTO

,I ...
.....

I

I
I

LAVAGEM

I

Figu ra 3: Esquema do processo de refinação dos óleos e gorduras. 32

O processo de degomagem tem a finalidade de remover do óleo bruto os fosfatídeos
(lecitina, cefalina e fosfatidil inositol), proteínas e substâncias coloidais.
O processo de neutralização elimina do óleo os ácidos graxos livres e outros
componentes (proteínas ainda restantes, ácidos oxidados, produtos de decomposição de
glicerídeos).
O processo de branqueamento serve para tomar o óleo quase incolor, o que é atingido
pela adsorção dos corantes em terras clarificadas, ativadas ou naturais, misturadas, as vezes,
com carvão ativo.
7
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O processo de desodorização é a última etapa da refinação do óleo e visa remover os
sabores e os odores· indesejáveis, que constituem-se das seguintes substâncias: aldeídos,
cetonas, ácidos graxos oxidados, produtos de decomposição de proteínas, carotenóides,
esteróis, fosfatídeos, ácidos graxos livres e peróxidos.

2.4. Aplicações Industriais

Partindo-se de óleos e gorduras pode-se realizar diversas reações, transformando-os
em produtos que encontram aplicações nas mais diferentes áreas, tais como revestimentos,
tintas, látex, borrachas, produtos de limpeza, auxiliares têxteis, perfumes, fragrâncias,
cosméticos, sabões, medicamentos, biocombustíveis, lubrificantes, etc.
Na figura 4 é apresentado um esquema com as diferentes reações que podem ser feitas
em óleos gerando produtos para as diversas aplicações citadas anteriormente. Na tabela III são
mostradas algumas destas aplicações e as principais plantas de onde são extraídos os
respectivos óleos. Na seqüência serão detalhadas algumas das mais recentes aplicações
tecnológicas
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Figura 4: Esquema de processos e produtos a partir de óleos e gorduras.33
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Tabela IIT: Plantas fonte de ácidos graxos com potencial industrial.
Ácidos Graxos Quantidades (%)
Espécies de Plantas
Aplicações
8:0
94
Cuphea avigera
Combustíveis,
Alimentos
10:0
Detergentes, Alimentos
95
Cuphea koehneana

12:0

94

Litsea stocksii

Detergentes, Alimentos

14:0

92

Knema globularia

Sabões, Cosméticos

16:0
18:0

92
65

Myrica cerifera
Garcinia comea

20:0

.).)

""'

Nephelium lappaceum

Alimentos, Sabões
Alimentos,
Confeitaria
Lubrificantes

22:0

48

Lubrificantes

24:0

19

Brassica toumefortii
(Canola)
Adenanthera pavonina

18: 1(6)

76

18: 1(9)

78

22:1

58

18:2(9,12)

75

a:-18: 3(9,12,15)

60

y- 18:3(6,9,12)

25

Coriandrum sativum
(Coriander)
Olea europaea
(Oliva)
Crambe
(Crambe)
Helianthus annuus
(Girassol)
Linum usitatissimum
(Linhaça)
Borage

Nylons,
Detergentes
Alimentos,
Lubrificantes
Plastificantes,
Nylons
Alimentos,
Revestimentos
Tintas,
Vernizes
Produtos Terapêuticos

18:1 -0H

90

18:2-epóxi

60

Ricinus communis
(Mamona)
Crepis palestina

18:2

70

18:-oxo

78

Plastificantes,
Lubrificantes
Resinas,
Revestimentos
Revestimentos,
Lubrificantes
Tintas

18:3-conj.

70

18:2

54

20: 1/22: l-cera

95

_Crespis alpina
Licania rígida
(Oiticica)
Aleurites fordii
(Tungue)
Glycine max
(Soja)
Simmondsia chinensis
(Jojoba)

Lubrificantes

Esmaltes,
Vernizes
Plastificantes, Alimentos,
Tintas, Vernizes,
Lubrificantes.
Cosméticos,
Lubrificantes
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2.4.1.Biodiesel

O interesse na busca de combustíveis alternativos pode ser medido pelo grande
número de trabalhos recentes que estudam as propriedades do biodiesel obtidos a partir de
. 35-43
o, Ieos vegetais.
O biodiesel é constituído por ésteres metílicos de ácidos graxos derivados de óleos
vegetais ou graxa animal. Os óleos vegetais mais usados como matéria-prima para a obtenção
do biodiesel são os de soja, de linhaça, de canela, de coco, de palma e de amendoim. As
gorduras e os óleos animais também podem ser utilizados, destacando-se o óleo de mocotó, de
baleia, de figado de bacalhau, de figado de tubarão, de peixe e banha de porco. Além disso,
pode ser utilizado o óleo de fritura usado nos restaurantes e nas residências para a produção
deste combustível.

43

O biodiesel é usualmente obtido por transesterificação de óleos vegetais

com metanol, em presença de um catalisador (KOH), figura 5.
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Figura 5: Reação de transesterificação.

Além dos ésteres metílicos existem outros materiais presentes no biodiesel, tais como
o álcool residual, o glicerol, o mono-, di- e triglicerídeos e os ácidos graxos livres. Estes
materiais precisam ser limitados porque sua presença pode levar à deterioração do
combustível durante a estocagem e ainda acarretar problemas operacionais significativos no
motor, como a presença de sedimentos.40 Os sedimentos surgem devido ao aumento da
11

carbonização e à formação de resinas durante a combustão dos triglicerídeos. 36 Por isso, é
importante analisar a- qualidade do biodiesel produzido na transesterificação. 40'42
Outro problema refere-se à elevada viscosidade do biodiesel quando comparado com o
diesel derivado do petróleo, especialmente o aumento da viscosidade com a diminuição da
temperatura, fazendo com que seja necessário o ajuste do injetor e do sistema hidráulico.
Estudos mostraram que misturando-se o biodiesel com mais de 25% de diesel e com álcoois
pode-se superar o problema da alta viscosidade do biodiesel à baixas temperaturas. 44' 45
As vantagens do uso do biodiesel em relação ao diesel são ser biodegradável, ser
obtido de fonte renovável e causar menor emissão de poluentes no meio ambiente,37"39
conforme mostra a figura 6. Observa-se uma diminuição significativa na emissão no material
particulado, moderada redução da emissão de hidrocarbonetos (HC) e de monóxido de
carbono (CO) e aumento de óxidos de nitrogênio (NOx) em relação ao combustível diesel. 37

0,8
0,7

0,6
E 0,5

~0,4
0,3
0,2
0,1

o
HC

NOx

---~

Diesel

Material
particulado

Biodiesel

Figura 6: Comparação da emissão de poluentes no ar, por diesel e por biodiesel?7

A razão do aumento da emissão de NOx no biodiesel não é inteiramente
compreendida, mas pode ser devido às mudanças na composição química e nas propriedades

12

físicas do combustível. No biodiesel existe uma maior disponibilidade de oxigênio (1 0-11%),
o que poderia mudar a estequiometria do processo de combustão, de modo a produzir mais
NOx.

35

2.4.2. Lubrificantes 15"17

Os óleos vegetais, na sua forma bruta ou epoxidados, podem ser utilizados como
lubrificantes. E les apresentam algumas vantagens, tais como serem biodegradáveis, terem
melhor adesão em superficies metálicas, maior hidrofobicidade e baixo custo.
Os óleos vegetais mais usados como lubrificantes são o óleo de algodão, o óleo de
farelo de arroz, o óleo de milho, o óleo de ricino, o óleo de linhaça, o óleo de girassol com
alto grau de ácido oléico, o óleo de soja, o óleo de soja epoxidado e o óleo de canela.
Na figura 7 é apresentado um gráfico comparativo da variação da viscosidade com a
temperatura para diversos óleos vegetais e óleos minerais de alta (Mineral ill), média
(Mineral II) e baixa (Mineral I) viscosidade.
Os óleo vegetais, exceto o óleo de mamona, podem ser classificados na categoria de
óleo lubrificantes de baixa viscosidade (tipo 1), enquanto que o óleo de soja epoxidado e
classificado como do tipo li, média viscosidade.
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Figura 7: Variação da viscosidade dos óleos minerais e vegetais com a temperatura.
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O óleo de mamona exibe a maior viscosidade bem como a maior variação com a
temperatura. Ele pode ser usado portanto para operações em altas temperaturas. Geralmente, é
desejável uma menor taxa de variação da viscosidade com a temperatura a fim de obter-se
uma melhor atuação num grande intervalo de temperatura. Dos óleos vegetais apresentados, o
óleo de soja e o óleo de linhaça podem ser considerados os melhores neste aspecto. 15
A maior desvantagem da utilização de óleos vegetais como lubrificantes refere-se ao
seu uso em temperaturas ainda mais baixas, pois ocorre a precipitação de ceras ou a sua
solidificação total à -l 5°C. Este problema pode ser contornado, adicionando-se diluentes ao
óleo vegetaL Por exemplo, a adição de 20% em peso de a-poliolefina (P AO) ao óleo diminui
para -2 1°C o ponto de formação dos cristais. Em uma mistura (I: 1) de poli-alquilmetacrilato e
óleo de canola o ponto de formação dos cristais decresce para -33 °C.

16

Outra desvantagem dos lubrificantes a base de óleo vegetais é a sua baixa estabilidade
à oxidação devido às insaturações, especialmente pela presença dos ácidos linoleico e
linolênico.

Entretanto, pode-se melhorar sua estabilidade através de

métodos de

transesterificação, hidrogenação seletiva e epoxidação. Por exemplo, foi observado que o óleo
de canola epoxidado mostra uma estabilidade à oxidação superior em relação ao óleo
. . 1 17
ongma.

2.4.3. Poliuretanas

As poliuretanas são originadas da reação entre um poliol e um diisocianato. Para os
óleos vegetais serem utilizados na produção de poliuretanas é necessário hidroxilar as
ligações duplas dos triglicerídeos, transformando-os em polióis. A hidroxilação pode ser
direta ou através da epoxidação das ligações duplas seguida da abertura dos grupos epóxido
em meio alcoólico na presença de catâlisador ácido. 1 Tendo-se o óleo polifuncionalizado, ele
reagirá com o isocianato na presença de uma amina terciária formando a poliuretana,
conforme mostrado na figura 8.

14

"),

o

o

li

I\

=--C-0

~

o

o

I\

o

o

Oxidante

11

:--C-0

C-0

o
: --

11

C-0

o

o

11

11

C-0

C-0
Óleo epoxidado

Óleo vegetal

H+

OH

1

CH30H

OH

o
11

C-0
Amina
Terciária

NCO

OCH3 OHOCH3

o
11

C-0

+
OH OCH3

o
11

C- 0

NCO
OCH3
2,4-Toluenodüsocianato
Óleo hidroxilado

Poliuretana

Figura 8: Formação de poliuretana a partir de óleo vegetal. 1

Algumas características das poliuretanas produzidas a base de óleos de vegetais
epoxidados são resistência abrasiva, flexibilidade e resistência a solventes e a produtos
químicos. Diferentes tipos de poliuretanas podem ser obtidos em função da utilização de
diferentes isocianatos, da modificação do grau de funcionalidade do poliol obtido do óleo
vegetal, da mistura com outros polióis e da natureza da amina empregada como iniciador. 46
As poliuretanas têm várias aplicações nas áreas de adesivos, tintas, resinas,
dispersantes, vedantes, espumas flexíveis, semiflexíveis e rígidas, fibras, elastômeros e
tennoplásticos.
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2.4.4. Tintas

"Tinta" é uma composição líquida, geralmente viscosa, constituída de um ou mats
pigmentos em um aglomerado líquido que, ao sofrer um processo de cura quando estendida
em película fina, forma um filme que tem a finalidade de proteger e embelezar as superficies.
Os componentes das tintas são basicamente resina, pigmentos, aditivos e solvente.
Desde 1980, tem-se investigado a possibilidade de substituir os solventes a base de
hidrocarbonetos (fração volátil), usados como diluentes na formulação das tintas, por óleos
vegetais. A proposta é formular novas tintas ecologicamente amigáveis e que não necessitem
de nenhum componente de petróleo. 9 - 11 Os óleos vegetais são tradicionalmente utilizados
como óleos secantes em tintas e como matéria-prima de resina alquídica.
Os óleos vegetais são classificados em três categorias principais: secativos, semtsecativos e não-secativos. 47 A reatividade destes óleos com o oxigênio resulta da presença de
ésteres de ácidos graxos com duas ou mais ligações duplas que estão separadas por grupos
metilênicos. Os óleos secativos formam filmes sólidos quando expostos ao ar. Nestes óleos,
os resíduos de ácidos graxos insaturados reticulam através de uma reação de exidação para
formar o revestimento. O mecanismo envolve a produção de espécies radicalares, ocorrendo a
reticulação por combinação entre as espécies e formação de ligações C-C, éter (C-0-C) e
peróxido (C-0-0-C). 48
A tabela IV mostra a classificação dos óleos vegetais em relação às suas propriedades
secativas. Pode-se verificar, claramente, que os óleos vegetais com maior conteúdo de ácidos
poliinsaturados apresentam um menor tempo de secagem ao ar.
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Tabela IV: Classificação dos óleos vegetais quanto a secatividade.47

Acidos graxos predominantes
Óleo

Tipo

%Média

Linolênico

51

O leico

22

Linoleico

17

Tangue

Dicosteárico

Oiticica
Mamona

Linhaça

Secatividade
Classificação

Indice de iodo

Secativo

155 - 205

80

Secativo

160- 175

Lacânico

78

Secativo

140- 160

Linoleico

82

Semi-secativo

135 - 145

Linoleico

54

Semi-secativo

120 - 141

Olei co

28

Linoleico

59

Semi-secativo

125- 136

Oleico

33

Láurico

48

Mirístico

17

Não-secativo

7,5 - 10,5

Palmítico

9

Ricinoleico

87

Não-secativo

81 - 91

desidratada
Soja

Girassol

Coco

Mamona

Existem vários processos que modificam as características dos óleos vegetais, tais
como a refinação, o encorpamento (aquecimento do óleo refinado para obter a viscosidade
desejada), a sopragem ou "Blown oi!" (soprar ar através do óleo à 70-120°C), a isomerização
(aumentar insaturações conjugadas e/ou interconverter isômeros eis em trans), a desidratação,
a oxidação, a hidrólise, a acetilação e a alcoólise. 47
Os óleos vegetais e os modificados apresentam propriedades fisico-químicas
diferentes e quando aplicados em tintas proporcionam características diversificadas para uso
específico em revestimentos, como mostra a tabela V.
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Tabela V: Propriedades dos óleos usados em tintas.
CARACTERISTICAS

OI.:,EO
Linhaça

Boa secagem

(3 duplas isoladas)

Durabil idade
Razoável resistência à hidrólise

Linhaça soprado

Excelente secagem

(3 duplas isoladas mais grupos éteres)

Excelente alastramento/brilho
Boa resistência à hidrólise

Linhaça Stand-oil

Durabilidade

(3 duplas isoladas mais grupos metilênicos)

Retenção de cor
Secagem
Alastramento

Tungue

Excelentes propriedades químicas

(3 duplas conjugadas)

Boa resistência à hidrólise
Alta tendência à polimerização
Tendência ao amarelecimento

Mamona

Óleo plastificante para resinas alquídicas

(1 dupla mais grupo OH)

Mamona desidratada

Boa retenção de cor

(2 duplas isoladas - 50%)
( 1 dupla - 20%)
(saturado - 30%)

Oiticica

Excelente propriedades químicas

(3 duplas conjugadas mais grupo cetônico)

Boa resistência à hjdrólise
Alta tendência à polimerização
Altí ssima tendência ao amaralecimento
Boa adesão
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As caracteristicas das tintas podem ser bastante modificadas em função da quantidade
de óleo utilizado na tinta (comprimento do óleo) e da quantidade de insaturações (determinada
pelo índice de iodo), como pode ser observado na figura 9.
Índice d e
iodo
Linhaça
M amona
desidratada

200
rá pida

150

G irassol
Soj a

100

Coco

30%

50%

40%

60%

70%

Comprimento do óleo
Figura 9: Propriedades dos óleos vegetais usados em tintas em relação ao índice de
iodo e teor de óleo.47
Na indústria de tintas para impressão as resinas alquídicas mais utilizadas são aquelas
modificadas com óleos secantes e semi-secantes, geralmente resinas contendo óleo de linhaça,
para melhorar as caracteristicas secantes dos filmes impressos. 8
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2.5. Métodos de Epoxidação

Epóxidos ou oxiranos são intermediários versáteis em síntese orgânica pois, devido à
polaridade e à tensão do anel de três membros, são suscetíveis a reações com um grande
número de nucleófilos, eletrófilos, ácidos, bases, agentes redutores e alguns oxidantes.

49

Na figura 1O é mostrada a grande potencialidade da reação de epoxidação, que pode
levar à formação de novos grupos reativos na molécula original, conforme a aplicação
desejada. Por exemplo, pela reação com álcoois em meio ácido, fonnam-se polióis que têm
aplicação na fabricação de poliuretanas. 1
- HC-CH-
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- H c -CH-

I CN
I
OH
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CH-
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I

I
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Figura 10: Reações do grupo epóxi.

O sistema a base de ácido peracético tem sido o mais utilizado na indústria para a
epoxidação de óleos vegetais devido a-seu baixo custo, fácil disponibilidade, alta eficiência e
razoável estabilidade à temperatura ambiente, além da reação de epoxidação poder ser
conduzida em meio aquoso, não-aquoso, homogêneo ou heterogêneo. Entretanto o ácido
peracético deve ser preparado separadamente e estocado á baixa temperatura para evitar os
perigos provocados pela sua decomposição. Outras desvantagens referem-se à grande
quantidade de oxidante empregado e seu difícil manuseio em escala industrial, ao volume de
rejeites gerados, contaminando o meio ambiente, e a problemas de corrosão devido à acidez
do meio reacional. No caso da epoxidação de ácidos graxos com ácido peracético foi
observada uma baixa seletividade, pois os derivados di- e tri-epoxidados apresentam uma
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elevada sensibilidade fre nte à acidez do meio reacional, abrindo o anel epóxido e formando
dióis. 50
A epoxidação de uma ligação dupla com o ácido peracético baseia-se nas reações (1) e
(2) mostradas na figura 11 .

(1)

CH3C03H + H20
ácido peracético
CH~
\ ~

C=O
/;''
\

\

~

O,

. .,o·''
''

'

.'

'

\

H
_....

'c=c~

/

..............

1
o

'-..... I \ /__
_c-e

(2)

(E)

Figura 11 : Mecanismo da reação de epoxidação por perácidos.5 1

Na reação (I) existe um equilíõrio que será deslocado no sentido da formação do ácido
peracético, se a proporção molar inicial de ácido acético e peróxido de hidrogênio for de
10:1.
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Esta proporção aplica-se para a preparação do ácido peracético "pré-formado", onde

atinge-se aproximadamente 90% de conversão.
A reação (2) mostra o ataque nucleofilico da olefina ao perácido, resultando em um
estado de transição cíclico. Neste estado de transição, os elétrons n estão deslocalizados e o
próton é transferido ao oxigênio carbonílico. Ao mesmo tempo, as ligações C-0 são
formadas, resultando no epóxido e no ácido carboxílico, num processo concertado.

21

A presença de íons W e ácido acético no meio pode levar à abertura do anel oxirano e

à formação de subprodutos, conforme é mostrado nas reações (3) e (4) da figura 12.

OH

I

Rt-CH-CH-R2

I

(3)

OCOCH3

OH

I

R1-CH-CH-R2

I

(4)

OH

Figura 12: Reações secundárias ocorridas durante a reação de epoxidação
com ácido peracético. 51

As reações (3) e (4) podem tornar-se

significativas~

principalmente no caso do ácido

peracético gerado in situ, devido à presença de íons W livres no meio reacional. Estas reações
ocorrem em menor extensão no caso do ácido peracético "pré-formado", pois neste caso o
ácido acético é neutralizado antes da adição à olefina. Sendo assim, o ácido peracético gerado

in situ apresenta um menor rendimento em epóxido que o ácido peracético " pré-formado".
Dentre os perácidos destaca-se o ácido m-cloroperbenzóico pelo elevado rendimento
obtido. Entretanto, este sistema consome muito reagente, tornando caro o produto final, além
de apresentar risco de explosão quando aquecido e transportado e necessitar ser armazenado
em local refrigerado.
Por essas razões, diferentes métodos de epoxidação de óleos vegetais e seus derivados
têm sido estudados e relatados na literatura com o objetivo de obter-se um alto rendimento
associado a uma melhor seletividade, condições reacionais brandas e redução dos problemas
ambientais.
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AJguns sistemas homogêneos utilizam catalisadores a base de compostos de metais de
transição combinados com hidroperóxidos orgânicos, como hidroperóxido de terc-butila
(TBHP) e hidroperóxido de cumila (CHP), que apresentam a vantagem de serem mais fáceis
de manusear do que os perácidos. Citam-se a epoxidação do óleo de ricino e colza com
Mo(acac)J ou VO(acac)2 com hidroperóxido de isopropilbenzeno,5253 a epoxidação de óleo de
54
canela, soja e girassol com Mo(C0)6 e hidroperóxido de terc-butila ou cumila e a
epoxidação do ricinoleato de metila com o sistema Ti(OiPr)4-TBHP. 55
O sistema de Venturello & Ishii, conhecido na epoxidação de alquenos, também foi
empregado na epoxidação de óleos vegetais e seus derivados.50'56·57 É um sistema bifásico
(CHCh/HzO) que usa HzOz diluída (2-15%) e íons fosfotungstatos ou fosfomolibdatos como
precursores catalíticos na presença de sais quartenários de amônio como agentes de
transferência de fase. O uso deste sistema no caso da epoxidação de óleo de soja leva a baixos
valores de conversão, além de deixar resíduos de W e P no produto. 58
Elevadas conversões foram observadas quando sistemas que não contêm metais de
transição foram utilizados na epoxidação de óleos vegetais e seus ésteres. Como exemplo,
citam-se a epoxidação quimioenzimática59'60 e a epoxidação bifásica com dioxirano.27•55
Neste trabalho foram estudados novos sistemas para a epoxidação do óleo de soja: o
sistema catalítico bifásico metiltrioxorênio (MTO)-CH2Ch/Hz0z, o sistema catalítico
VO(acac )z-TBHP e o sistema estequiométrico nitrilas/f{z02 .

2.5.1. Sistema catalítico bifásico metiltrioxorênio (MTO)-CH2Cl:z/H202

O sistema bifásico MTO-CH2 Ch/H2 02 apresenta elevada atividade e seletividade
quando aplicado na epoxidação de olefinas normats, funcionalizadas ou não61 e de
polidienos.62"63 Pode ser usado em sistema homogêneo (terc-butanol)64 ou bifásico
65 66
(diclorometano). · A vantagem do sistema bifásico é a proteção de epóxidos sensíveis, que
permanecem na fase orgânica e não ficam em permanente contato com o meio aquoso ácido,
além de se poder separar facilmente o produto formado .
O mecanismo proposto para este sistema, figura 13,64·67·68 inicia com a formação das
espécies mono e diperoxorênio (considerada a espécie ativa)67'69 através da reação do MTO
com o peróxido de hidrogênio. A espécie diperoxorênio reage com a olefina, resultando no
epóxido e no monoperoxorênio, que retoma à fase aquosa e reage, novamente, com Hz0 2 ,
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formando o diperoxorênio. Esta espécie ativa volta para a fase orgânica para reagir com a
olefina e gerar outro epóxido.67•68
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Figura 13: Mecanismo do sistema MTO/H20 2 na epoxidação de olefinas.64•67•68
A epoxidação ocorre por um mecanismo concertado onde há a transferência do
oxigênio através de um estado de transição com uma estrutura de um anel de três-membros,
que não possibilita a rotação da ligação C-C sendo, por conseqüência, uma reação
inteiramente estereoespecífica.70

2.5.2. Sistema catalítico VO(acac)2 - TBHP 71 ' 72
Vários complexos de vanádio podem catalisar a epoxidação de alquenos e a
hidroxilação direta de alcanos e compostos aromáticos. Dentre estes, destaca-se o sistema
VO(acac)2-TBHP, que apresenta elevada atividade e seletividade na epoxidação de álcoois
alílicos.72' 75' 76 Este sistema foi, também, utilizado na epoxidação parcial de polidienos77 e na
oxidação de sulfetos.72
O mecanismo proposto para o sistema catalítico VO( acac)2- TBHP, é descrito na

fi1gura 14. 74
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Figura 14: Mecanismo da epoxidação de olefinas pelo sistema catalítico VO(acac)2-

TBHP.72.74

Inicialmente, ocorre a fonnação da espécie A pela reação do complexo VO(acac)2 com

oTBHP.
Quanto a etapa de transferência do oxigênio, há divergências na literatura sobre à
forma como ele ocorre. Jorgensen,74 cita dois mecanismos possíveis para esta etapa. No
primeiro, (figura 15) a transferência de oxigênio se dá de maneira concertada. Enquanto no
segundo mecanismo, (figura 16) há a formação de um intermediário metalaciclopentano.

o

~

+

Figura 15: Formação da espécie intermediária B segundo as referências.74

-·

o

~

+

Figura 16: Formação das espécies intermediárias B e C. 74

2.5.3. Sistema estequiométrico nitrilas/H2 0 2

Em 1884 verificou-se que a reação entre uma nitrila e o peróxido de hidrogênio,
resultava em uma oxidação-redução do H2 0 2, com simultânea hidratação da nitrila.78 A partir
de várias observações, as nitrilas passaram a ser usadas na oxidação de diversos substratos
orgânicos, tais como olefinas em geral, acroleína, piridinas e cianopiridinas? 0 ' 79 As condições
reacionais usualmente empregadas utilizam o metano! como solvente, pH entre 8 e 10 e
temperatura ambiente, sendo esse um sistema homogêneo.80-82
As nitrilas mais usadas na epoxidação são a benzonitrila, a m-clorobenzonitrila, a 3piridinonitrila e a acetonitrila, sendo que a primeira apresentou o melhor rendimento na
epoxidação de olefinas, em sistema homogêneo (metano! como solvente). Nitrilas do tipo 1naftonitrila e 9-antracenonitrila não se mostraram eficientes para a epoxidação de olefinas.75
A tricloroacetonitrila mostrou um baixo rendimento em epóxido quando se utilizou o
metano! como solvente (ocorre a metanólise), mas no sistema bifásico diclorometano/água
obteve-se uma alta conversão na reação de epoxidação do ciclo-hexeno.75 Portanto, a
tricloroacetonitrila constitui-se em uma alternativa interessante para epoxidar olefinas
sensíveis a ácido, pois produz durante a epoxidação um composto neutro (amida) como coproduto, evitando a abertura do anel oxirano presentes nos métodos clássicos.
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O mecarusmo proposto por Payne20' 75' 79 para este sistema sugere que a espécie
oxidante

seria

uma · espécie

muito

reativa

para

ser

isolada,

denominada

ácido

peroxicarboximídico, gerado in situ no meio reacional, conforme mostrado na figura 17.
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Figura 17: Mecanismo da epoxidação de olefinas (caminho A) com o sistema nitrilas/I-h02.

A etapa lenta deste processo é a formação do ânion hidroperóxido através da reação da
79
base com o peróxido de hidrogênio. 20· O ânion hidroperóxido ataca nucleofilicamente o
carbono do grupo nitrila, formando o ácido peroxicarboximídico que reage com a olefina
49 75
(caminho A) ou com outra molécula de peróxido de hidrogênio (caminho B). ' Nesta

proposta mecanística, a amida é um co-produto (caminho A) ou um subproduto (caminho B),
originado através de duas reações competitivas. Através de experimentos com H202
duplamente marcado com

18

0 , foi mostrado que o caminho A têm uma constante de

velocidade maior que o B, sendo então preferencial .83
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+ H2 0

O co-produto deste sistema, amida, pode ser recuperado no final do processo da
epoxidação, favorecendo ainda mais o método no emprego em escala industrial.
Portanto, a amida pode ser eventualmnente convertida em nitrila, através da
desidratação, com a utilização de um agente desidratante adequado, como por exemplo o
SOCh.
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3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Reagentes

Nas reações de epoxidação e nas análises titulométricas foram usados os seguintes
reagentes:
ácido m-cloroperbenzóico, Aldrich;
acetilacetonato de vanadila VO(acac)2 - sintetizado segundo Rowe;84
ácido acético glacial, p.a., Merck;
ácido sulfürico, p.a., Vetec;
acetato de sódio trihidratado, p.a., Qeel;
acetato de etila, p.a. , Merck;
álcool etílico absoluto, p.a., Merck;
amido solúvel, p.a., Reagen;
ácido bromídrico em ácido acético (5, 7 mol!L), p.a., Fluka;
bissulfito de sódio, p.a., Reagen;
bicarbonato de sódio, p.a., Reagen;
bicarbonato de potássio, p.a., Merck;
cloreto de sódio, p.a., Reagen;
clorofórmio, p.a., Merck;
diclorometano, p.a., Synth;
éter etílico, p.a, Reagen;
éter de petróleo, p.a., Merck;
hidróxido de sódio, p.a., Merck;
hidrogenoftalato de potássio, p.a. , Merck;
hexano, p.a., Merck;
iodeto de potássio, p.a., Synth;
metiltrioxorênio (MTO)- sintetizado segundo Herrmann;85
óleo de soja degomado-cedido pela empresa Ceva!;
óxido de alumínio 90 ativo, básico, para cromatografia em coluna, Merck;
peróxido de hidrogênio 30%, Riedel - de Haen;
solução de Wijs, C[ICl] =O, 1 mo I/L em ácido acético, Merck;
sulfato de sódio anidro, p.a., Cerq;
hidroperóxido de tere - butila (TBHP) 70% em água, Merck;
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tolueno, p.a., Reagen;
tricloroacetonitrila 98%, Aldrich;
tetracloreto de carbono, p.a., Merck;
tiossulfato de sódio, p.a., Merck;

3.2. A nálise T it ulomét ricas
As análises titulométricas realizadas foram as seguintes:

3.2.1. Índice de acidez (AOCS éa 3a-63): 86

É definido como o número de mg de KOH necessário para neutralizar os ácidos graxos
livres de 1 g de amostra, ou seja, determina a quantidade de ácidos graxos livres presentes no
óleo.
Procedimento - Pesar 2,0 ± 0,01 g de amostra num erlenmeyer de 125 mL . Adicionar
uma mistura de éter etílico e álcool etílico absoluto (2: 1) e agitar até dissolver a amostra.
D epois, colocar duas gotas da solução de fenolftaleína a 1% em etano! no frasco contendo a
amostra e agitar. Titular com hidróxido de sódio O, I mol/L até obter o primeiro tom de rosa
leitoso.
O índice de acidez é expresso em miligramas de hidróxido de potássio por grama de
amostra.
.d
A X M X 56,1
' d. d
I n Ice e ac1 ez = - - -- -

m

(1)

Na equação 1, A é o volume, em mL, de NaOH gasto na titulação da amostra, M é a
concentração, em mol/L, de hidróxido de potássio, 56,1 é o valor da massa molar do
hidróxido de potássio, expresso em g e m é a massa, em g, da amostra.

3.2.2. Í ndice de iodo (AOCS Cd l-25):86
É definido como a quantidade de insaturações existentes nas gorduras e nos óleos.
Procedimento - Pesar cerca de 0,25 g de amostra, em vidro de relógio. Transferir
cuidadosamente para um erlenmeyer de 500 mL com tampa esmerilhada, lavando o vidro de
relógio com 1O mL de tetracloreto de carbono. Logo em seguida, pipetar 25 mL da solução de
Wijs para dentro do frasco contendo a amostra e fechá-lo. Agitar a mistura levemente e deixála em repouso por 30 min, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Adicionar 1O mL da
solução de iodeto de potássio a 15% e I 00 mL de água desionizada. Titular com tiossulfato de
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sódio O, 1 mol!L, adicionando-o lentamente até obter uma cor laranja. Então, adicionar 2 mL
da solução aquosa de amido 0,5% e continuar a titulação até desaparecer a cor azuL No ponto
final, colocar a tampa no frasco e agitar fortemente para reagir toda a amostra. Novamente,
titular até a solução ficar incolor. Preparar uma determinação em branco para cada grupo de
amostras.
O índice de iodo é expresso em gramas de iodo absorvido por 100 g de amostra.

. d o =-'----=-----(B - s) X M X 126,9
I' nd'1ce de 10
m x 10

(2)

Na equação 2, B é o v.olume, em mL, gasto na titulação do branco, S é o volume, em
mL, gasto na titulação da amostra, M é a concentração, em mol/L, do tiossulfato de sódio,

126,9 é o valor da massa molar de iodo expresso em g e m é a massa, em g, da amostra.
3.2.3. Índice de peróxido (AOCS Cd 8-53): 86

É definido como a medida do conteúdo de oxigênio reativo expresso em meq de
oxigênio por 1000 g de amostra, ou seja, determina todas as substâncias que oxidam o iodeto
de potássio. Estas substâncias são consideradas como sendo peróxidos ou produtos similares,
provenientes da oxidação dos óleos e gorduras.
Procedimento - Pesar 5,00 ± 0,05 g de amostra dentro de um erlenmeyer de 250 mL.
Adicionar 30 mL de uma mistura de ácido acético e clorofórmio (3:2) e

agitar até a

dissolução da amostra. Adicionar exatamente 0,5 mL da solução saturada de iodeto de
potássio e esperar 1 min, com agitação ocasional. Logo em seguida, adicionar 30 mL de água
desionizada, 1 mL da solução aquosa de amido a 1% e titular com tiossulfato de sódio 0,01
mol/L até desaparecer a cor roxa. Deve ser feita a determinação do branco para cada grupo de
amostras.
O índice de peróxido é expressõ em meq de peróxido por 1000 g de amostra.

, .d
(s - B) x M x 1ooo
, d. d
In 1ce e perox1 o = -'---~----

("'.))

m

Na equação 3, B é o volume, em mL, gasto na titulação do branco, Sé o volume, em
mL, gasto na titulação da amostra, M é a concentração, em mol/L, da solução de tiossulfato

de sódio e m é a massa, em g, da amostra.
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3.2.4. Percentagem de oxigênio oxirânico (AOCS Cd 9-57):86

É o método para determinar o oxigênio oxirânico, isto é, o oxigênio contido nos
grupos epóxidos.
Procedimento -

Primeiramente, padronizar uma solução O, 1 mol/L de ácido

bromídrico em ácido acético glacial. Pesar aproximadamente 0,4 g de hidrogenoftalato de
potássio

(KHCs~0 4 )

seco em um erlenmeyer de 100 mL e dissolver em 1O mL de ácido

acético glacial sob aquecimento. Titular esta solução, à temperatura ambiente, com a solução

O, 1 mol/L de ácido bromídrico, usando cinco gotas da solução do indicador cristal violeta a

0,1% em ácido acético. O ponto final da titulação é considerado como o primeiro tom azul
esverdeado. A diferença entre os valores de concentração obtidos na padronização não podem
exceder 0,0004 mol/L. O titulante deve ser sempre padronizado quando for ser utilizado.

A concentração M do HBr em ácido acético é expressa pela equação 4.
M

= m x 1000
204,2 X V

(4)

Na equação 4, m é a massa, em g, do hidrogenoftalato de potássio, 204,2 é o valor da
massa molar, em g, do hidrogenoftalato de potássio e V é o volume, em mL, gasto de HBr.
Após a padronização do HBr, determina-se a percentagem de oxigênio oxirânico
conforme o procedimento descrito a seguir. Pesar 0,3 - 0,5 g (± 0,0001 g) de amostra para
dentro de um erlenmeyer de 50 mL. Adicionar 1O mL de ácido acético glacial no frasco
contendo a amostra e agitar até dissolvê-la totalmente. Colocar cinco gotas da solução do
indicador cristal violeta a O, l %, em ácido acético, e agitar. Vedar o erlenmeyer contendo a
solução com parafilme para evitar perdas de ácido bromídrico durante a titulação. Titular a
solução com a solução de HBr em ácido acético previamente padronizado, sob agitação, até
obter uma cor azul esverdeada que persista por 30 s. Controlar a agitação de modo que não
respingue a solução nas paredes do erlenmeyer.
A percentagem de oxigênio oxirânico é obtida pela equação 5.
0/

/o

. ~ .
.
v X M X 16
e ox1gemo ox1ramco = -- - m x 10

d

A

•

(5)

Na equação 5, V é o volume, em mL, gasto de titulante, .M é a concentração, em
mol!L, do HBr em ácido acético, 16 é o valor da massa molar do oxigênio expresso em g e m
é a massa, em g, da amostra.
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3.3. Viscosidadé7

A viscosidade foi obtida utilizando-se o método da capilaridade viscosimétrica (figura
18), que consiste na determinação do coeficiente da viscosidade de um líquido desconhecido
(112) pela comparação entre o tempo de escoamento de um líquido similar (t1), considerado

como padrão e cujo coeficiente de viscosidade ('1 1) é conhecido, e o tempo de escoamento do
líquido a ser analisado (h). Através da equação 6, determina-se a viscosidade do líquido,
sendo que (Pt) e (p2) são as densidades do padrão e da amostra, respectivamente.
~1
Pl X tJ
-=-~2

pzx tz

(6)

Figura 18: Viscosímetro de vidro (Cannon-Fenske, número 300).

Procedimento - Foram colocados 1O mL de óleo de soja epoxidado no viscosímetro de
vidro (Cannon-Fenske, número 300) termostatizado a 20°C. As medidas foram feitas
determinando-se o tempo de escoamento do líquido entre dois pontos fixos do viscosímetro
(a e b) conforme mostra a figura 18. O líquido usado como referência foi o óleo de soja
degomado de partida, cuja as característica eram conhecidas.
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3.4. Análises Espectroscópicas

3.4.1. Espectroscopia de infravermelho (IV)

As análises por espectroscopia de infravermelho foram realizadas em um equipamento
Bomem Hartmann & Braun. As amostras foram preparadas na forma de filme sobre um cristal
de KBr. O espectro foi obtido por intermédio de medidas de transmitância, na faixa de 4000 a
400 cm-1 .

3.4.2. Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e de 13C

As análises de RMN foram realizadas em um equipamento Varian VXR.-200 de
200 Wlz. As amostras foram preparadas em CDCh, utilizando-se como referência o
tetrametilsilano.
Através da análise quantitativa dos sinais de hidrogênio presentes nos espectros de
RMN de 1H do óleo de soja degomado e dos óleos epoxidados foram determinados:
a) a massa molar média; b) o número de ligações duplas; c) a conversão das reações; d) a
percentagem de epoxidação; e) a seletividade da reações.
Os cálculos efetuados são exemplificados abaixo, tomando-se por base os espectros
apresentados na figura 19 e 21. Inicialmente,

determina~se

o fator de normalização (FN), que

representa a área correspondente a um hidrogênio. Para cada espectro obtido este fator deve
ser calculado.
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G

H

Figura 19: Espectro de RMN de ' H do óleo de soja de partid·a.

3.4.2.1. Cálculo da massa molar média do óleo de soja

O fator de normalização (FN) foi calculado a partir da área dos quatro hidrogênios dos
grupos metilenos do glicerol (B na figura 19 e Ha na figura 20), uma vez que estes apresentam
o menor tempo de relaxação em relação aos outros hidrogênios do triglicerídeo e não possuem
interferência de outros sinais.88

B
FN = -

(7)

4
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Para a determinação da massa molar média do óleo de SOJa (PM), utiliza-se a
equação 8.
PM=15,03 x

H
9 x FN

+ 14,03x

C+D+E+F+G
A- FN
+26,02 x
+ 173,1
2 x FN
2 x FN

(8)

onde,
H é a área do sinal dos hidrogênios dos grupos metila (de massa igual a 15,03 g) do

triglicerídeo;
C, D, E , F e G são as áreas dos sinais dos hidrogênios dos grupos metilenos (de massa

igual a 14,03 g) do triglicerídéo;
A é a área do sinal dos hidrogênios olefinicos, sendo descontado o valor da área referente

ao hidrogênio do glicerol (Hb da figura 20), que aparece na mesma região. Este fragmento
possui massa de 26,02 g;
173,1 é o valor da massa molar, em g, do fragmento da figura 20.

o

rtc-o_g ____ _
bl

s

I

S

HC-0-C-----

a
H2C- O -C-----

Figura 20: Fragmento do triglicerídeo.

3.4.2.2. Cálculo do número de ligaçãô duplas ND:

ND = (A - FN) 2
FN

(9)

onde,
A é a área dos sinais dos hidrogênios das ligações duplas, sendo descontada a área

referente ao hidrogênio do glicerol, que aparece na mesma região.
Utilizando-se o valor obtido para ND e PM, pode-se também calcular o índice de iodo
do óleo.88
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I' nd"tce d e 10d o
o

ND X 254 X 100
=------

(10)

PM

onde,
ND é o número de ligações duplas do óleo de soja de partida ~
254 é o massa molar do iodo (h) expresso em g~

PM é a massa molar média do óleo de soja de partida determinada conforme o item
3.4.2.1 , que é igual a 868 g/mol.

3.4.2.3. Cálculo da percentagem de conversão da reação (% ):

Conversão (%)

=ND;- ND1 x 100

(11)

ND;

onde,
NDi é igual ao número de ligações duplas no óleo de partida (calculado conforme o item
3.4.2.2) ~

NDr .é igual ao número de ligações duplas que não foram epoxidadas, o qual é calculado

da mesma forma que o anterior, considerando-se as áreas do espectro do óleo epoxidado,
figura 21.
G

' I"

'I
9

'I
?

F igura 21: Espectro de R1v1N de 1H do óleo de soja epoxidado.
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3.4.2.4. C álculo do grau de epoxidação (% ):
Epóxido (%)=

[(K + J)/~] x 100
FN

(12)

X NDl

onde,
K e J são as áreas dos sinais de hidrogênios dos grupos epóxido, mostrados na figura 21 .

3.4.2.5. Cálculo da seletividade(%):
.. d ade (o/)
/o =; Epóxido(%) x 100
S e1et1v1
Conversão(%)

(13)

3.5. Reações d e Epoxidação
3.5.1. Epoxidação com ácido m-cloroperbenzóico(MCPBA)75

Em um balão de fundo redondo, pesou-se 0,868 g (4,7 mmol de ligações duplas) de
óleo de soja e adicionou-se uma suspensão de I ,323 g (6,3 mmol) de MCPBA em 1O mL de
clorofórmio. A adição foi realizada durante 30 min, sob agitação, à temperatura de 0°C.
Terminada a adição do oxidante, deixou-se a reação à temperatura ambiente, sob agitação,
durante 5 h. Após este tempo, a mistura reacional foi filtrada e o precipitado lavado com
clorofórmio gelado. O filtrado foi lavado com 2xl0 mL de uma solução aquosa de bissulfito
de sódio a 20%, seguido de 3x7,5 mL de uma solução de bicarbonato de sódio a 10% e
finalmente com 3x7,5 mL de uma solução aquosa de cloreto de sódio saturado. A fase
orgânica foi seca com sulfato de sódio, concentrada no evaporador rotatório e totalmente seca
sob vácuo (10-2 torr) por 2 h.

3.5.2. E poxidação com ácido peracético "pré-formado"50•51

a) Preparação da solução de ácido peracético " pré-formado": Misturou-se num balão de
fundo redondo 286 mL (5 moi) de ácido acético glacial, 1, 7 mL de ácido sulfúrico
concentrado e 45 mL (0,5 moi) de H20 2 a 30% e deixou-se a mistura sob forte agitação numa
temperatura de 22-23°C por 20 h. Depois deste tempo, o ácido sulfurico foi neutralizado com
acetato de sódio trihidratado até obter-se pH

=

5. O sulfato de sódio produzido na
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neutralização foi removido por filtração. O ácido peracético "pré-formado" pode ser utilizado
por algumas semanas·depois de sua preparação, se guardado sob refrigeração.

b) Epoxidação do óleo de soja: Num balão de fundo redondo pesou-se l O g (54 mmol de
ligações duplas) de óleo de soja e adicionou-se 48 mL da solução de ácido peracético " préformado" por 30

mi~

à temperatura ambiente, sob forte agitação. Finalizada a adição, a

reação continuou por mais l h, sob forte agitação e na temperatura de 45°C. Após esse tempo,
adicionou-se ao meio reacional 50 mL de água. A esta mistura reacional adicionou-se 1O mL
de éter de petróleo e separou-se a fase orgânica. A fase aquosa foi lavada com 1O mL de éter
de petróleo e sua fase etérea foi mistura com da fase orgânica separada anteriormente. A esta
fase orgânica foi lavada com 3x20 mL de uma solução de bicarbonato de sódio a 10%, com
50 mL de água e com 2x10 mL de uma solução de cloreto de sódio saturado. Finalmente, a

fase orgânica foi seca com sulfato de sódio e filtrada. O solvente foi retirado, parcialmente, no
evaporador rotatório e totalmente seco sob vácuo (10-2 torr) por 2 h.

3.5.3.

Epoxidação

com

o

sistema

catalítico

bifásico

metiltrioxorênio

(MTO)- CHzCh/HzOz

Num balão de fundo redondo dissolveu-se o óleo de SOJa em diclorometano na
proporção em massaJvolume de (1: 1). Adicionou-se MTO e, em seguida uma solução de H202
a 10%, gota a gota. As quantidades destes reagentes foram calculados em relação ao número
de ligações duplas presentes em um moi de óleo. A mistura foi mantida sob forte agitação, na
temperatura desejada. Após o tempo pré-determinado, adicionou-se uma solução de bissulfito
de sódio a 20%, mantendo a mistura sob agitação à temperatura ambiente, por 30 min. A fase
orgânica foi separada e lavada com Üma solução de cloreto de sódio saturado, usando uma
proporção em volume de 1: 1 em relação ao solvente adicionado na reação. Adicionou-se à
fase orgânica sulfato de magnésio seco e depois filtrou-se. O solvente foi evaporado e o
líquido resultante foi passado em uma coluna contendo AhOJ básica na proporção de 0,6 g
por g de óleo. A eluição da coluna foi fe ita com uma mistura de hexano e acetato de etila
(50: 50 v/v). A solução foi concentrada no evaporado r rotatório e seca sob vácuo (I o- torr).
2
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3.5.4. Epoxidação com o sistema catalítico VO(acac)z- TBHP em tolueno

Inicialmente, o hidroperóxido de terc-butila (TBHP) foi extraído com tolueno de uma
solução aquosa a 70% e sua concentração foi determinada por RMN de 1H89 .
Em seguida, dissolveu-se 2 g (10,8 mmol de ligações duplas) de óleo de soja em 2 mL
de tolueno. Adicionou-se 28 mg (0,11 mmol) de VO(acac)z e 3,28 mL (11 mmol) de solução
de TBHP em tolueno sob agitação. Após 8 h em refluxo, filtrou-se a solução e adicionou-se
uma solução de bissulfito de sódio a 20%. A fase orgânica foi lavada com 4x5 mL de uma
solução de bissulfito de sódio a 20%, concentrada no evaporador rotatório e seca sob vácuo
(1 o-2 torr) por 2 h.
3.5.5. Epoxidação com o sistema bifásico tricloroacetonitrila(TCAN) - CHzClz/HzOz

Num balão de fundo redondo pesou-se 2 g (10,8 mmol de ligações duplas) de óleo de
soja, que foi dissolvido em 2 mL de diclorometano. Em separado, preparou-se uma solução
contendo 1,12 mL (10,8 mmol) de tricloroacetonitrila, 4 mL de diclorometano, 2 mL de água
desionizada e 0,216 g (2,16 mmol) de KHC0 3 . A mistura foi adicionada ao óleo e o béquer
que continha esta solução foi lavado com 2mL de água desionizada. Em seguida, colocou-se 1

mL (10,8 mmol) de H202 a 30% gota a gota, durante 30 mine sob forte agitação. Após 1 h, à
temperatura ambiente, adicionou-se uma solução de bissulfito de sódio a 20%, deixando-se a
mistura reacional agitando por 30 min. O diclorometano foi evaporado, e a mistura foi
extraída com 2x6 mL de hexano. A fase orgânica contendo o óleo foi separada, filtrada,
concentrada no evaporador rotatório e seca sob vácuo (1 o-2 torr). A solução aquosa foi filtrada
e o precipitado (tricloroacetamida) foi lavado com hexano várias vezes e seco.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela VI apresenta as análises titulométricas e espectroscópicas para a
caracterização do óleo de soja utilizado neste trabalho e os valores médios encontrados na
literatura para o óleo.

TabelaVI: Caracterização do óleo de soja.
Análises

Oleo de soja

Oleo de soja a

Indice de acidez

0,8

0,3-3,0

Índice de peróxido

o,9 b

1,0-2,0

Índice de Iodo

137 b

127-138

Número de ligações duplas

4 ,7 b

%de ácido oléico

20 c

22-34

% de ácido linoléico

55

50-60

% de ácido linolênico

8c

2-10

% de ácidos saturados

17 c

10-19

Massa molecular (média)

868

a)

c

b

valores descritos na literatura9\i;§l; •) análises feitas conforme descrito na parte e>.-perimental; c) análise feita por

RMN de 13C conforme referência92.

Os valores dos índices de acidez, de peróxido, de iodo e a composição em ácidos
graxos saturados e insaturados do óleo de soja podem variar em função do tipo de espécie de
soja utilizada e das condições climáticas e do solo durante o desenvolvimento da planta.31
Depois da extração do óleo de soja ocorre o processo de oxidação natural deste óleo
conforme o passar do tempo. Neste envelhecimento natural observa-se o aumento do índice
de acidez, de peróxido e a diminuição do índice de iodo. Para evitar alterações significativas
nas características do óleo de soja utilizado nas reações este foi guardado no refrigerador.
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4.1. Sistema de epoxidação com perácido

Neste trabalho foram inicialmente realizadas reações de epoxidação do óleo de soja
utilizando perácidos para comparar com os outros métodos estudados. Os métodos
empregados foram a epoxidação com o ácido peracético "pré-formado" e o ácido
m-cloroperbenzóico.
Estudos mostraram que na epoxidação do ácido undecilênico, do undecilanato de
metila e do undecilenato de etila com o ácido peracético " pré-formado" obtiveram-se grau de
epoxidação de 4 7%, 81% e 81%, respectivamente, após 6 h de reação e a 25°C. 50 Neste estudo
foi evidenciado que no caso dos ésteres o grau de conversão e a seletividade aumentaram com
o tempo (1 h-6 h), ao contrário do que ocorria com o ácido undecilênico. Observou-se
também, nos três casos, que o aumento do temperatura de 25°C para 35°C diminuía a
seletividade da reação. Neste trabalho escolheu-se as condições mais brandas, 1 h e 25°C, com
o objetivo de comparar com os resultados obtidos com os sistemas estudados.
No método de epoxidação com ácido peracético "pré-formado", a solução de ácido
peracético é preparada separadamente e neutralizada antes da adição ao óleo de soja para
evitar a abertura do anel oxirânico. Esta solução deve ser guardada a baixa temperatura para
evitar os perigos de decomposição e explosão. Este fato constitui-se numa desvantagem do
método devido aos cuidados necessários para seu armazenamento em escala industrial. Outra
desvantagem envolve problemas ambientais devido à acidez dos efluentes gerados.
Outro método muito empregado na epoxidação de olefinas pela sua elevada eficiência
é o que utiliza o ácido m-cloroperbenzóico(MCPBA). As condições reacionais para
epoxidação do óleo de soja com o MCPBA foram escolhidas, baseados nas condições
utilizadas para a epoxidação do ciclo-hexeno e seus derivados.75 No entanto, este tipo de
perácido apresenta como desvantâgens a utilização de grande excesso de ácido
m-cloroperbenzóico e a dificuldade em separar o produto final do meio reacional.
Os resultados obtidos nos métodos citados acima são apresentados na tabela V1I.
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Tabela VII: Epoxidação do óleo de soja com os sistemas perácidos.
Reação

t (h)

Perácido·

l

ác. peracético
"pré-formado"
MCPBA b

2

Tec)

Grau de

Conversão

Seletivi-

Balanço de

epóxido (%)

(%)

dade (%)

massa(%)

45-50

40

40

100

79

25

72

72

100

85

a

5

a)

IOg ( 54 mmol de ligações duplas) de óleo de soja, 48mL (54mmol) da solução de ácido peracético pré-formado;

bl

25g (28 mmol de ligações duplas) de óleo de soja, 37,4g (178mmol) de ácido m-cloroperbenzóico. 75

1

Os óleos epoxidados foram analisados por IV, R.MN de H,

13

C e APT como mostram

as fi guras 22, 23 e 24.
Na análise do espectro de RMN de 1H foi observado o aparecimento de dois sinais
(2,9 ppm e 3, 1 ppm) na região característica dos hidrogênios dos carbonos do anel
oxirânico. 55·93•94 Estes sinais são atribuídos à existência de grupos epóxido isolados (K) e
separados por um grupo metilênico (J) conforme a figura 1. Simultaneamente ocorre o
decréscimo dos sinais em 2, 76 e 2,05 ppm, relativos aos hidrogênios dos grupos metilênicos
95
(C) e (E) •96 e a diminuição do sinal em 5,2-5,4 ppm referente aos hidrogênios da ligações

duplas (A)

55 94
•

como apresenta a figura 22.
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Figura 22: Espectros de R1v1N de H do óleo de soja epoxidado (a) com ácido peracético

(reação 1) da tabela VII e do óleo de partida (b).

No espectro de APT observa-se em 50 e 60 ppm o aparecimento dos sinais dos
carbonos referentes ao anel oxirânico (K e 1).93·94·97 Em 128 e 130 ppm ocorrem os sinais dos
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carbonos das olefinas (A)94' 95•98•99•100 e quando o óleo é parcialmente epoxidado surgem os
sinais em 122 ppm -e 133 ppm que se referem a carbonos das olefinas vizinhos ao grupo
epóxido (A'), como mostra a figura 23.

B

lSO

160

a)
140

A'

120

lG()

80

O PPM

A'

B

~Jo

'

i

' I

180

160

1-«l

llO

1()0

80

60

A
A

Figura 23: Espectros de APT do óleo de soja epoxidado (a) com ácido peracético (reação 1)

da tabela VII e do óleo de partida (b).

A degradação do óleo, ou seja, o aumento de ácidos graxos livres pode ser detectado
por APT pelo aparecimento de sinais em 180 ppm e 90 ppm característicos dos carbonos do
grupo carbonila de ácidos gráxos livres e do grupo C-0-0- de peróxidos, respectivamente.

98

No espectro de infravermelho do óleo epoxidado, figura 24, observou-se o
aparecimento de duas bandas, em 824 e 843 cm- 1, características da vibração do anel
45

epóxido. 101 Quando a epoxidação é completa ocorre o desaparecimento das bandas em
3010 cm· 1 e 1655 cm: 1, referentes aos estiramentos =C-H e C=C, respectivamente.93

4000

3000

2000

1000

Figura 24: Espectro de infravermelho do óleo de soja epoxidado com ácido perácido

(reação 1) da tabela VIl

O método de epoxidação com o ácido peracético pode provocar abertura do anel
oxirânico quando o meio estiver ácido. Este fato foi observado quando a solução de ácido
peracético "pré-formado" não foi neutralizada ocorrendo a hidroxilação do óleo de soja, que é
evidenciado nos espectros apresentados nas figuras 25, 26 e 27.
No espectro de RMN de 1H observa-se a abertura do epóxido pela presença na região
3,2-4,0 ppm dos sinais dos hidrogênio.§ atribuídos aos grupos hidroxila 102 e ausência de sinais

dos hidrogênios olefinicos e epóxidos.94
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Figura 25: Espectro de RMN de 1H do óleo de soja hidroxilado.

O espectro de APT (figura 26) mostra na região entre 74 e 84 ppm os sinais dos
carbonos ligados ao grupo OH gerados na abertura do anel oxirânico,98.1°3 ausência dos sinais
nas regiões entre 120 ppm e 140 ppm dos sinais referentes aos carbonos das olefinas e entre
50 ppm e 60 ppm dos carbonos dos grupo epóxido.

160

Figura 26: Espectro de APT do óleo de soja hidroxilado.
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O espectro de infravermelho (figura 27) apresenta uma banda larga e intensa em
3457 cm-1 característica do grupo OH, indicando, também, abertura do anel epóxido. 12 '98

3000

2000

1000

Figura 27: Espectro de infravermelho do óleo de soja hidroxilado.
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4.2. Sistema Catalítico Bifásico MTO-CH2Ch/H20 2

Um

sistema

MTO-CH2Ch/H20 2.
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catalítico

bastante utilizado

na

epoxidação

de olefinas

é

o

Os resultados obtidos com este método na epoxidação do óleo de soja

são apresentados na tabela VIII.

T abela Vlll: Epoxidação do óleo de soja com MTO-CH2Ch/H202.
Reação H20 23 MT0 3

Tempo Temperatura Conversão h

Grau de

Seletividade

(%)

epoxidação b (%)

(%)

mol%

moi%

(horas)

1

50

0,5

4

ambiente

90

25

28

2

50

0,5

1

ambiente

48± 1

45± 1

95± 1

3

50

0,5

1

refluxo

55 c

48d

87

4

100

0,5

1

ambiente

73± l

55± 1

75± 1

5

100

ambiente

72±1

68± 1

94± 1

6

100

2

ambiente

90± 1

82±2

91± 2

7

100

1

refluxo

92c

84d

91

se

100

2

ambiente

100

95± 5

95± 5

•J calculado

1

em relação ao número médio de moi de ligações duplas do óleo de soja, 4,7 moi;

6

J

determinados por RMN de 1H;

c> obtidos por determinação do mdice de iodo; d >determinado por indice de oxigênio oxirânico; c) adição lenta de H 20 2•

Primeiramente utilizaram-se as mesmas condições já empregadas neste laboratório na
epoxidação parcial do 1,4-polibutadieno,62 onde este sistema mostrou-se bastante eficiente.
Nas condições da reação 1 obteve-se uma conversão maior do que o esperado uma vez que
foram adicionados 50 moi % de H20 2. Entretanto, obteve-se um baixo rendimento em
epóxido. Este resultado mostra que além da epoxidação ocoreram outras reações envolvendo
as ligações duplas. O aparecimento dos sinais dos hidrogênios em 3,3 e 4,2 ppm no espectro
1
13
de Rl\.1N de H (figura 28), o aparecimento do sinal do carbono em 74 ppm no Rl\.1N de C
1
(figura 29) e o aumento da banda em 3415 cm· no espectro de infravermelho (figura 30),
regiões características do grupo OH 12·98.1°2, sugerem a abertura do anel epóxido e a hidratação
direta das ligações duplas ocasionada pela presença de H20 no sistema e pelo elevado tempo
reacional.
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.)j

e

1

6
1

Figura 28: Espectro de RMN de H do óleo de soja epoxidado (25%) com o sistema
catalítico bifásico MTO-CH2Ch/H202 nas condições da reação 1 da tabela VIII.
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F igura 29: Espectro de RMN de

a,

13

c

C do óleo de soja epoxidado (25%) com o sistema

catalítico bifásico MTO-CH2Ch/H20 2 nas condições da reação 1 da tabela VIII.
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Figura 30: Espectro de infravermelho do óleo de soja epoxidado (25%) com o sistema

catalítico bifásico MTO-CH2Ch/H202 nas condições da reação 1 da tabela VIII.

A reação 2 foi realizada nas mesmas condições, mas num tempo menor, obtendo-se

um grau de epoxidação equivalente à quantidade de oxidante empregada. Esta reação foi
repetida três vezes, sendo que a última com grande quantidade de material de partida (1 00 g
de óleo de soja). Obteve-se reprodutibilidade em todas as reações, além de haver boa
concordância entre os resultados das análises por titulação e por espectroscopia de RMN
de 1H.
Quando realizou-se a reação de epoxidação na temperatura de refluxo do solvente
(reação 3), observou-se um aumento da conversão além do esperado, mas um leve decréscimo
da seletividade. Esta conversão pode ser devido aos mesmos fatores que ocasionaram aquele
observada na reação 1 da tabela VIII.
Na tentativa de se epoxidar totalmente o óleo de soja, realizou-se a reação 4,
adicionando-se 100% de oxidante. Obteve-se um grau de epoxidação de 55%, uma conversão
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de 73% e a seletividade diminuiu, justifi cando que a quantidade de catalisador não era
suficiente.
Na reação 5, aumentou-se a quantidade de MTO para 1%, mantendo-se as mesmas
condições da reação anterior. Nesta reação obteve-se uma melhora significativa no grau de
epoxidação, mas ainda não equivalente à quantidade de oxidante adicionado.
Assim, na reação 6 aumentou-se o tempo reacional para duas horas, verificando-se um
aumento na conversão e no grau de epoxidação. Como já havia sido observado que um
aumento de tempo não é desejável pela possibilidade da abertura do anel epóxido, optou-se
por realizar uma reação à temperatura de refluxo e em 1 h de reação (reação 7), obtendo-se
resultados comparáveis à reação anterior. Nestas últimas condições testadas atingiu-se os
valores de índice de epóxido semelhante a um óleo de soja epoxidado comercial, Edenol 81.
N a reação 8 foram utilizadas as mesmas condições da reação 6, porém com adição
lenta (30 min) de H20 2 . Obteve-se resultados melhores em relação à reação anterior, o que
indica que a velocidade de adição do oxidante influencia na eficiência da epoxidação do óleo
de soja. Este fato também foi observado em outros métodos de epoxidação com ácido
perfórmico e com nitrilas 75 .
Os espectros dos produtos obtidos nas reações de 2 a 8 da tabela VIII apresentaram os
sinais característicos de epóxido já listados anteriormente, além de não se observar sinais
relativos aos produtos de decomposição também já citados. Uma vez que estes espectros são
bastantes semelhantes, nas figuras de 31 a 33, apresentam-se os obtidos na reação 8 da
tabela VIII.

52

·,

i ' · •·· ' i

*f f

.. i ,

i

i • .• i

i

J i i i

fi , i i

9

10

ri i
8

i

j

.

i •• i

j i i iJ

i

'
I a

J i

7

I

t i. i

I

i J ) i

i

S

ó

Jj JJ_

I i i i

LI I I

i

i i i i

4

j

I c cI i

I

i i i i i I i i i ' i i i ' I i i. i i i i I i i •

3

2

i

I

i 1 i f i ... i

O

1

Figura 31: Espectro de RMN de H do óleo de soja epoxidado (95%) com o sistema
catalítico bifásico MTO-CH2Ch/I-h02 nas condições da reação 8 da tabela VIII.
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Figura 32: Espectro de APT do óleo de soja epoxidado (95%) com o sistema
catalítico bifásico MTO-CH2Ch/H202 nas condições da reação 8 da tabela VIII.
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Figura 33: Espectro de infravermelho do óleo de soja epoxidado (95%) com o sistema

catalítico bifásico MTO-CH2Ch/H202 nas condições da reação 8 da tabela VIII.

O índice de acidez e de peróxido obtidos nas reações foram de 0,8 mg de KOH/g de
óleo e 1,0 meq de oxigênio/kg de óleo, respectivamente. Estes resultados são muito próximos
dos valores do óleo de partida. Além disso, esta variação é pequena em relação ao óleo de soja
estocado à 65°C durante 30 dias, onde o índice de peróxido alcançou valores de 350 meq de
oxigênio/kg de óleo.79 O índice de acidez do óleo de soja pode chegar à 22 mg de KOH/g de
óleo, quando em estado oxidativo. 105

-

Com este sistema atingiu-se uma maior conversão e uma alta seletividade em epóxido,
sob condições reacionais mais brandas comparados com às dos métodos dos perácidos. Os
métodos clássicos com ácido peracético "pré-formado" e o ácido m-cloroperbenzóico
necessitam de mais tempo de reação para obter valores próximos aos obtidos com o sistema
MTO-CH2Ch/H202.
Recentemente, trabalhos semelhantes a este com MTO-CH2Ch/H202 foram realizados
para a epoxidação de' óleo de soja. Nestas publicações, utilizaram-se H202 a 30%, bases
~ . como ad.tttvos,
.
.
I de 7 h.94·106 E m
.
contendo mtrogemo
temperatura am b.tente e tempo reac10na
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um outro trabalho foram apresentadas reações de epoxidação do óleo de soja utilizando o
MTO suportado em· polímeros orgânicos. 107 Em contrapartida, o método de epoxidação
apresentado no presente trabalho utiliza H20 2 de concentração bastante inferior (1 0%),
portanto de menor risco de manuseio, não necessita das referidas bases de Lewis e é ativo em
2 h sendo, portanto, também bastante eficiente na epoxidação do óleo de soja.

4.2.1. Estudo da purificação do óleo de soja epoxidado
'

Como a presença de traços de catalisador pode promover a abertura do epóxido devido

à sua acidez, realizou-se a separação do mesmo pela passagem da mistura reacional por
coluna. Foram testadas colunas tendo como fase estacionária sílica, alumina neutra, alumina
básica ou celite, utilizando diclorometano como eluente. No entanto, a análise titulométrica do
índice de acidez do óleo de soja epoxidado mostrou uma diminuição da acidez ao passar-se do
óleo de soja epoxidado bruto para o purificado.
O óleo de soja epoxidado 50 moi% foi analisado por RMN de 1H e três diferentes
frações foram eluídas em colunas contendo as referidas fases estacionárias. Tomou-se a fazer
a análise de RMN de 1H nas amostras eluídas e os espectros obtidos são apresentados na
figura 34.
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Figura 34: Espectros de RMN de 1H do óleo de soja epoxidado (0,5 moi% de MTO e 50

moi% de H20 2 , temperatura ambiente e 1 h de reação): a) coluna contendo
alumina básica; b) coluna contendo celite; c) coluna contendo alumina neutra; d)
coluna contendo sílica-gel; e) bruto.

Observou-se que não há alteração no grau de epoxidação do óleo de soja epoxidado
seja qual for a coluna utilizada. Não havendo degradação do óleo epoxidado ao passar pelas
diferentes colunas, realizou-se a determinação da concentração resídual de Re, utilizando-se a
técnica de ICP-MS. Para isto, analisou-se o óleo epoxidado não purificado em coluna e uma
amostra eluída com CH2Ch em uma- coluna de sílica-gel. Posteriormente, foi publicada na
literatura94 a purificação do óleo epoxidado através da sua passagem em coluna de Ah03
básica e utilizando uma mistura de hexano e acetato de etila como eluente. Este procedimento
foi reproduzido neste trabalho e o óleo resultante foi analisado da mesma fom1a. Os resultados
são apresentados na tabela IX
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Tabela IX: Determinação da concentração de rênio no óleo de soja epoxidado.
Eluente

Coluna

Concentração de Rênio (mg/g)
inicial

final

Sílica-gel

CH2Ch

5

0,260

Alumina básica

Hexano e acetato de etila

lO

<0,001

A concentração de rênio na amostra purificada por cromatografia em coluna de
alumina básica utilizando-se hexano e acetato de etila como eluente mostrou-se bastante
eficiente na remoção de traços de catalisador, que porventura poderiam causar a degradação
do óleo epoxidado obtido.

4.2.2. Estudo do envelhecimento do óleo de soja epoxidado

Este estudo do comportamento do óleo de soja epoxidado durante a estocagem é
importante, porque quanto mais drásticas as condições de armazenamento do óleo mais
acelerado é o processo oxidativo deste. Os fatores que mais favorecem este processo são o
calor, a luz, o pH, os metais, os radicais livres e a presença de oxigênio e de água.

108

Para o acompanhamento do envelhecimento utilizou-se óleos epoxidados com

MTO-CH2Ch/H20 2 nas condições da reação 8 (tabela VIII) com grau de epoxidação, de 95%
e purificados por cromatografia em coluna contendo alumina básica. O acompanhamento foi
realizado por 29 dias e os óleos de soja epoxidados foram estocados de três formas diferentes:
exposto à luz, protegido da luz (ambos à temperatura ambiente) e na geladeira.
A tabela X apresenta o acompanhamento do envelhecimento do óleo de SOJa
epoxidado que foi conservado à temperatura ambiente (24 a 27°C), em frasco fechado e na
presença da luz, durante 29 dias.

57
#

Tabela X: Acompanhamento do envelhecimento do óleo de soja epoxidado
armazenado na presença de luz e na temperatura ambiente.
Tempo

Indice de

Indice de

Viscosidade

Grau de epoxidação

(dias)

acidez a

peróxido a

(cp) à 20°C b

(%)c

0,8

1,0

302

95±5

8

0,8

2,0

346

95±5

15

0,8

2,0

393

95±5

22

0,8

2,4

406

95±5

29

0,8

Í,l

421

95±5

•) determinação por titulação, itens 3.2. 1. e 3.2.3.; bJ determinação por capilaridade
viscosimétrica, item 3.3.; c) determinação por RMN de 1H, item 3.4.2.4.

A análise do óleo de soja epoxidado mostrou que não houve variação no índice de
acidez, porém foi observado uma variação significativa na sua viscosidade, e um leve
aumento do índice de peróxido que, como foi dito anteriormente, não é um aumento
signi ficativo para um óleo em processo oxidativo.
A tabela XI apresenta os resultados das análises realizadas no óleo de soja epoxidado
mantido ao abrigo da luz e do ar, à temperatura ambiente (25 a 28°C).

Tabela XI: Acompanhamento do envelhecimento do óleo de soja epoxidado
armazenado ao abrigo da luz, à temperatura ambiente.
Tempo

Indice de

Indice de

Viscosidade

Grau de

(dias)

acidez

peróxido

(cp) à 20°C 3

epoxidação (%) b

0,8

0,9

271

95±5

8

0,8

0,9

278

95±5

15

0,8

0,9

295

95±5

22

0,8

0,9

306

95±5

29

0,8

1,0

320

95±5

•> determinação por capilaridade viscosimétrica feita através do item 3.3.;
bJ

determinação feita por RMN de 1H, item 3.4.2.4.

Os índices de acidez e de peróxido e o grau de epoxidação mantiveram-se constantes
no período de 29 dias sugerindo que não ocorreu a abertura do anel oxirânico e nem a
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oxidação do óleo epoxidado. Somente a viscosidade teve um leve aumento. A formação de
hidroperóxidos e subsequente polimerização é devida à presença de luz que promove a
fotoxidação através da radiação UV em presença de sensibilizadores (clorofila e ferro
presentes no óleo de soja) 109· 110 e com a participação do oxigênio. 108 Os hidroperóxidos são
produzidos principalmente pelo processo de fotoxidação, que é um processo que evolui ao
longo do tempo

104 108
'

e com isso promove o aumento da viscosidade.

A tabela XII mostra o estudo do acompanhamento do envelhecimento do óleo de soja
epoxidado armazenado na geladeira à temperatura de 8°C, colocado em frasco fechado e
protegido da luz. Este envelhécimento foi acompanhado somente através de medidas de
viscosidade, uma vez que esta propriedade foi a única a se alterar significativamente nos casos
anteriores.

Tabela XII: Acompanhamento do envelhecimento do óleo de soja
epoxidado conservado na geladeira.
Tempo (dias)

a)

Viscosidade (cp) à 20°C

a

Grau de epoxidação (%) 6

1

312

95±5

8

316

95±5

15

324

95±5

22

330

95±5

29

353

95±5

determinação por capilaridade viscosimétrica, item 3.3.; b) detenninação por

RMN de 1H, item 3.4.2.2.

Durante o período de 29 dias o óleo epoxidado manteve o seu grau de epoxidação e
não ocorreu o aparecimento de sinais iargos em 3,2 a 4,4 ppm no espectro de RMN de 1H que
são sinais característicos do grupo OH, significando que não houve a abertura do anel
oxirânico neste período. A viscosidade durante os 29 dias teve um leve aumento devido ao
envelhecimento natural do óleo de soja epoxidado. Esses resultados eram esperados, tendo em
vista os já apresentados nas tabelas X e XI, com o óleo armazenado em condições mais
drásticas.
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Comparando as diversas condições de armazenamento do óleo de soja epoxidado, a
que apresentou maior variação nas propriedades durante vinte e nove dias foi a primeira
(o óleo exposto à luz e à temperatura ambiente). Uma vez que o óleo protegido da luz e
armazenado à temperatura ambiente se degrada com menor velocidade em relação a este,
conclui-se que a luz é o provável iniciador da oxidação do óleo que é mais rápida à
temperatura ambiente. Logo, a melhor maneira de se conservar o óleo epoxidado é ao abrigo
da luz e à baixa temperatura.
O gráfico da figura 35 compara a viscosidade dos óleos epoxidados envelhecidos
durante 29 dias nestas diferentes condições de armazenamento.
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Figura 35: Variação da viscosidade em relação ao tempo para o óleo de soja epoxidado,

armazenado de diferentes formas.

A viscosidade do óleo epoxidado variou mais quando exposto à luz. Isto mostra que
ocorrem modificações na estrutura do óleo. Uma das possíveis modificações é a
polimerização do óleo 108•111 que causa- o aumento da viscosidade do mesmo. Além disso, este
apresentou nos últimos dias uma coloração mais escura e um aroma mais acentuado,
indicativo do início do processo de oxidação, o que confirma a polimerização natural do
óleo.'oS.III
As outras condições de armazenamento fizeram com que a viscosidade se mantivesse
quase constante, porém variando mais para o óleo protegido da luz à temperatura ambiente,
como mostra a figura 35. Então, observa-se que o calor é outro fator que ajuda a acelerar o
processo oxidativo, pois o óleo epoxidado conservado na geladeira teve uma variação menor
na sua viscosidade.
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4.2.3. Estudo da variação da viscosidade do óleo de soja epoxidado com o seu grau de
epoxidação

A tabela XIII mostra a viscosidade a 20°C do óleo de soja epoxidado com o método de
epoxidação bifásico MTO/H20 2-CH2Ch medida após 24 horas através do método do item 3.3 .
Neste estudo variou-se a percentagem de catalisador e de oxidante em relação ao número de
ligações duplas de óleo de soja, conforme o grau de epoxidação desejado.

Tabela XIIT: Variação da viscosidade em relação ao grau de epoxidação do óleo
de soja epoxidado.

%
MTO a

%
H2Ü2

Grau de epoxidação

Viscosidade (cp)

Logaritmo da

(%) b

à 20°C c

viscosidade

o

39

1,59

3

0,1

10

10

51

1,71

0,3

30

28

74

1,87

0,5

50

50

109

2,04

0,7

70

70

173

2,24

1

100

95

312

2,49

•>em relação ao número de ligações duplas do óleo; b) determinação por RMN de 1H, item

3.4.2.4.; c) determinação por capilaridade viscosimétrica, item 3.3.

O sistema MTO mostrou uma versatilidade na obtenção de diferentes graus de
epoxidação, sempre com alta seletividade. A viscosidade aumentou exponencialmente em
relação à variação da percentagem- de epóxido observado-se quando traçado o gráfico
viscosidade versus grau de epoxidação.
Para obter uma reta a partir dos dados da tabela XIII calculou-se o logaritmo da
viscosidade do óleo de soja epoxidado. Com base nestes dados, traçou-se um gráfico,
apresentado na figura 36.
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Figura 36: Gráfico do logaritmo da viscosidade (log 11) em relação ao grau de epoxidação

(E) do óleo de soja.
2
A reta da figura 36 tem um fator de correlação R de 0,9983 e sua equação é:

log~

= 1,6082 + 0,0089E

(14)

Esta equação permite determinar o grau de epoxidação do óleo de soja através da
medida da viscosidade à temperatura .de 20°C. Esta equação somente é valida para o óleo de
soja epoxidado após 24 horas por este método, para outros óleos vegetais é necessário obter a
sua respectiva curva de calibração.

4.3. Sistema catalítico VO(acac)2/TBHP

A tabela XIV mostra as reações de epoxidação realizadas com 1% de VO(acac)2 e
100% de TBHP/tolueno em diferentes tempos e temperaturas. Estas condições foram
escolhidas com base nas reações de epoxidação do poli(isopreno) realizadas no laboratório.
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Tabela XIV: Resultados das reações do sistema VO(acac)2/TBHP 3 .

Reação

t (h)

T ('C)

Conversão (%)

Grau de epoxidação (%)

Seletividade (%)

1

1

ambiente

20

4

20

2

18

ambiente

44

6

14

3

1

refluxo

63

12

19

4

3

refluxo

81

23

28

a> VO(acach lmol%, TBHP 100% em relação ao número de ligações duplas no óleo de soja.

Inicialmente, fez-se testes em branco do TBHP/tolueno e óleo de SOJa e do
VO(acac)2/óleo de soja, em tolueno, com a finalidade de verificar se ocorria algum tipo de
reação com os reagentes em separado. Estas reações foram feitas à temperatura ambiente, por
1

24 h. Pela observação dos espectros de infravermelho de RMN de H e

13

C, não se constatou

nenhuma alteração no óleo de soja.
Na primeira tentativa, reação 1, obteve-se baixa conversão e grau de epoxidação.
Então, optou-se por realizar a reação 2 aumentando-se o tempo de reação para 18 horas,
mantendo as mesmas condições da reação anterior. Como o resultado da reação 2 não foi
satisfatório, resolveu-se voltar às condições da reação 1, realizando-se a nova reação
(reação 3) na temperatura de refluxo do solvente. Nesta reação obteve-se um aumento na
conversão, mas um baixo grau de epoxidação. Na tentativa de melhorar o grau de epoxidação
(reação 4) aumentou-se o tempo para 3 h à temperatura de refluxo, resultando num aumento
da conversão, mas em um ainda baixo grau de epoxidação.
Com o sistema VO(acac)z/TBHP ocorreu um leve aumento do índice de acidez do
óleo de soja epoxidado, porém o índice de peróxido teve um aumento considerável, chegando
a 249 meq de oxigênio/kg de óleo. Este valor foi atribuído a presença do oxidante (TBHP) no
óleo epoxidado, pois observou-se no espectro de RMN de 13C, o sinal do carbono das metilas
do TBHP, em 26 ppm. O sistema catalítico VO(acac)z/TBHP apresentou baixos valores para o
rendimento e a seletividade, mesmo em condições mais severas. O balanço de massa deste
sistema variou entre 75 a 95% de óleo de soja epoxidado.
Na figura 37 é apresentado o espectro de RMN de 1H do óleo de soja epoxidado nas
condições de reação 2, onde observa-se um grande consumo das ligações duplas.
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Figura 37: Espectro de RMN de 1H do óleo de soja epoxidado (6%) com VO(acac)z/TBHP

nas condições da reação 2 da tabela XIV.

Na figura 38 mostra-se o espectro de RMN de

13

C do mesmo produto, onde são

observados sinais em 80 e 84 ppm referentes aos carbonos do grupo OH. 98· 103
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Figura 38: Espectro de APT do óleo de soja epoxidado (6%) com VO(acac)z/TBHP nas

condições da reação 2 da tabela XIV.

No espectro de infravermelho, figura 39, verifica-se o aparecimento da banda de
estiramento do grupo OH, em 3475 cm- 1 que pode ser devido à presença de TBHP, do terebutano! oriundo da decomposição do TBHP ou de grupos OH. 12'98' 103 Em 1362 cm-1 aparece a
banda característica da vibração de deformação de grupos CH3, indicando, também, a
presença de TBHP e/ou do terc-butanol. 101
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Figura 39: Espectro de IV do óleo de soja epoxidado (6%) com VO(acac)2/TBHP nas
condições da reação 2 da tabela XIV.

4.4. Sistema estequiométrico tricloroacetonitrila/H2 0 2

As condições reacionais utilizadas neste sistema foram escolhidas baseadas em
trabalhos com outras olefinas,49•75 onde as proporções molares dos reagentes foram de 1:1:1:2
(número de ligações duplas:tricloroacetonitrila:H20 2 :bicarbonato de potássio) e como
solvente uma mistura de diclorornetano/H2 0 .
Neste estudo, variou-se o tempo reacional, o tempo de adição do oxidante, o solvente e
as proporções molares dos reagentes, como será mostrado na tabela XV.

Tabela XV: Epoxidação do óleo de soja com o sistema tricloroacetonitrila!H20 2 a
Reação

Solvente·

Adição da

t

Grau de epoxidação 6

Seletividade 6

(%)

(%)

(%)

Conversão

b

Diclorometano

5

1

46

46

100

2

Diclorometano

5

2

59

56

95

3

Diclorometano

5

6

56

48

86

4

Hexano

5

1

23

20

87

5

Hexano

5

3

23

23

100

6

Hexano

5 '

6

18

17

94

7

Diclorometano

30

59

55

93

8

Diclorometano

30

2

56

54

96

9

Diclorometano

30

6

56

56

100

10
ll c

Diclorometano

30

24

55

53

96

Diclorometano

30

1

68

56

82

12 c

Diclorometano

30

2

81

70

86

Diclorometano

30

3

71

63

89

Diclorometano

30

6

80

67

84

aJ as proporções molares dos reagente foram de 1:1:1:2 (número de ligações duplas do óleo de soja:

tricloroacetonitrila: H20 2 : K.HC03) ã temperatura ambiente;

b)

determinação por RMN de 1H ;

c)

as proporções

molares dos reagente foram de 1:2:2:4.

A reação de epoxidação do óleo de SOJa com o sistema nitrilas e peróxido de
hidrogênio além de formar o grupo epóxido gera também como coproduto a amida
correspondente (tricloroacetamida). 49•75 Na reação 1 (tabela XV), o óleo epoxidado obtido
apresentou um grau de epoxidação de 46%, porém o produto final obtido formou uma
emulsão, contendo o óleo epoxidado e a tricloroacetamida. Após testes de solubilidade da
tricloroacetamida com diversos solventes verificou-se que lavando a emulsão com hexano era
possível separar o óleo epoxidado da amida.
A reação 2 mostrou um aumento do grau de epoxidação com o aumento do tempo da
reação, já na reação 3 obteve-se uma diminuição na percentagem de epóxido e na
seletividade, o que indicou que havia ocorrido a abertura do anel oxirânico.
Na tentativa de evitar a formação da emulsão observada realizaram-se algumas
reações (4-6) utilizando-se uma mistura de hexano/H2 0 como solvente e variando-se o tempo
de reação de 1-6 h.
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As reações 4 e 5 apresentaram graus de epoxidação semelhantes, mas menores que as
reações em diclorometano sendo que com o aumento do tempo (reação 6) há uma diminuição
de conversão, seletividade e grau de epoxidação. Os resultados obtidos mostraram que a
reação é bem menos efetiva na mistura de solventes hexano/H20 e que após 1 h já se havia
atingido o grau máximo de conversão.
O melhor resultado foi obtido quando utilizou-se diclorometano, o que pode ser
explicado pela melhor solvatação do intermediário levando á diminuição da energia de
ativação e aumento da velocidade da reação.
A reação de epoxidação com o sistema nitrilas/peróxido de hidrogênio é sensível à
velocidade de adição do oxidante. Foi observado na epoxidação do ciclo-hexeno com o
sistema tricloroacetonitrila, que altas concentrações de peróxido de hidrogênio favorecem a
reação competitiva do intermediário pela própria H2 0 2 (caminho B)49 ' 75 como mostra a
figura 17.
Com a finalidade de verificar a influência do tempo de adição do oxidante, realizou-se
as reações de 7 a 1O nas quais aumentou-se o tempo de adição do oxidante (30 min) e
manteve-se as proporções molares dos reagentes.
O grau de epoxidação obtido nestas reações manteve-se praticamente o mesmo nas
reações realizadas de 1 h a 24 h. No entanto, diferente do observado quando adicionou-se
rapidamente (5 min) o oxidante, em 1 h a reação já havia alcançado o valor máximo de
rendimento em epóxido (reações 1 e 7).
Na tentativa de aumentar o rendimento de epóxido no óleo de soja duplicou-se as
quantidades dos reagentes, variando-se o tempo reacional de 1 h a 6 h (reações ll a 14).
Nestas reações observou-se um aumento na conversão e no grau de epoxidação alcançado,
porém observou-se um leve decréscimo de seletividade.
O espectro de RMN de 1H (figura 40) da reaç·ão mostra a presença dos sinais dos
hidrogênios característicos do anel epóxido (K e J) e ausência de sinais dos hidrogênios
relativos aos do grupo OH.
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Figura 40: Espectro de RMN de 1H do óleo de soja epoxidado (55%) com
o sistema TCANIH202 em diclorometano nas condições da reação 7 da tabela XV.

O espectro de APT (figura 41) apresentou os sinais dos carbonos de epóxido em 50 a
60 ppm (K e J) e a diminuição dos sinais referentes aos carbonos de olefinas em 128 a
130 ppm (A).
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Figura 41: Espectro de APT do óleo de soja epoxidado (55%) com o sistema TCAN/H202
em diclorometano nas condições da reação 7 da tabela XV.
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No espectro de infravermelho (figura 42) aparecem o sinal característico do grupo
epóxido em 825 cm:1 e as três bandas referentes à deformação axial assimétrica e simétrica do
grupo N-H, entre 3100-3500 cm-

1 10 1
,

o que mostra que não houve uma eliminação efetiva do

co-produto formado.

Figura 42: Espectro de IV do óleo de soja epoxidado (55%) com o sistema TCAN/H20
na condições da reação 7 da tabela XV.
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5. CONCLUSÕES

Neste trabalho foram estudados os sistemas catalíticos MTO-CH2Ch/H202 e
VO(acac)v'TBHP e o sistema estequiométrico TCAN/H202 para epoxidação do óleo de soja.
Os resultados foram comparados com aquele obtido pela epoxidação com o sistema clássico
(ácido peracético "pré-formado,). Os resultados (conversão, seletividade e grau de
epoxidação) mostraram que o sistema MTO-CH2Ch/lh02 é o mais eficiente e seletivo.
Foi observado que a velocidade da adição do peróxido de hidrogênio influencia a
atividade do sistema.
Foi mostrado que o óleo epoxidado com este sistema pode ser totalmente separado do
metal por passagem em coluna contendo alurnina básica.
O acompanhamento do envelhecimento do óleo epoxidado purificado mostrou que
este guarda suas propriedades se armazenado ao abrigo da luz, o que pode indicar que ocorre
polimerização foto-iniciada. Mesmo sem a adição de estabilizante, o óleo se mantém estável
ao menos por 29 dias, principalmente se, além de protegido da luz, também for armazenado à
baixa temperatura.
O melhor sistema de epoxidação do óleo de soja foi o

MTO-CH2CI~202

por

apresentar versatilidade no controle da epoxidação, ser rápido, não causar reações
secundárias, não necessitar bases nitrogenadas para evitar a abertura do anel oxirânico e
utilizar peróxido de hidrogênio não muito concentrado. O fato de utilizar peróxido de
hidrogênio e este ter concentração de só 1O% é um resultado muito positivo, pois além de ser
um sistema seguro de trabalhar, o produto da sua decomposição é somente água.
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