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Introdução 
A aspirina (AAS), anti-inflamatório não esteroide, com ação inibitória no ciclo oxigenase 1, é tradicionalmente sintetizada 
com a utilização de solventes catalisadores orgânicos e inorgânicos que por sua vez, apresentam efeitos nocivos à 
saúde e ao meio ambiente. Mediante as ações cancerígena, mutagênica e teratogênica apresentadas (AMADO APL et 
al, 2017) amplia-se a busca por catalisadores alternativos “verdes” de mínimo impacto e custo. Catalisadores são 
substâncias que não corroboram estequiometricamente para a reação, mas elevam a velocidade da mesma, através 
da modificação do mecanismo (FOGLER HS, 2002). Portanto o presente estudo tem como objetivo revisar os 
catalisadores reutilizáveis na síntese da Aspirina, sendo esses produtores de uma química “verde” de menores efeitos 
adversos ao meio ambiente e a saúde, pois a maioria dos catalisadores utilizados na síntese do AAS possui 87% de 
ecotoxicidade (AMADO APL et al, 2017). Logo faz-se relevante promover dados para obtenção de conhecimentos sobre 
outros catalisadores deletérios. 

Metodologia 
Mediante os preceitos de uma revisão bibliográfica, utilizou-se artigos científicos indexados nas bases de dados Science 
direct e Google scholar, que corresponderam aos descritores: aspirin, catalyst, synthesis, entre os anos de 2005 a 
2020. 

Resultados e Discussão 
Catalisadores reutilizáveis são tecnologias cruciais para diminuição da toxicidade humana e ambiental, além de 

viabilizar baixo custo e maior rendimento. Como o catalisador do tipo Preyssler, que apresentou rendimento de 78% na 

síntese do AAS pela influência de átomos de tungstênio, que pode ser reciclável sem degradação estrutural para novas 

reações. As lipases purificadas do Geobacillus sp., são biocatalisadores responsáveis pela quebra de lipídeos, contudo 

essas também demonstraram atividade catalítica sobre o ácido acético produzindo o AAS com rendimentos de 90,91% 

em 6 ciclos, superando a síntese tradicional com ácido salicílico e anidrido acético. Do mesmo modo o catalisador 

superácido sólido WO3/ZrO2, na proporção de 30:1 expressa rendimento de 91% na síntese do AAS, influenciado pela 

dispersão de óxido de tungstênio, mantendo rendimento constante na reutilização. Preparado a partir de zeólitos 

naturais o Clinoptilolito modificado (CL), apresenta rendimento de 92% na síntese do AAS, o mesmo, além de possuir 

alta atividade, é de baixo custo, fácil preparação e reutilizável. De semelhante modo a Zircônia sulfatada nano-cristalina 

(SZ), na proporção 10:1 resultou rendimento de 95% de AAS, sem perda de atividade até 5 ciclos, tornando-a uma 

alternativa ecológica benéfica, assim como o catalisador sólido a partir das cinzas de carvão, que além de ser reciclável, 

na proporção de 1:10, evidenciou excelente rendimento de 97% na esterificação do AAS. Dentre tais, destaca-se com 

maior rendimento, o catalisador sólido a partir de cinzas de carvão, composto reciclável que favorece a química verde 

desde sua produção e que pode ser empregado na síntese da aspirina. 
 

 
Tabela 1. Tipos de catalisadores utilizados na síntese do ácido acetilsalicílico e seus respectivos rendimentos 
 

Catalisador Rendimento Reutilizável Referência 

Preyssler 78% Sim 
BAMOHARRAM, F. et 

al,2007 

Lipase Geobacillus 
sp. + persulfato de 

amônio (APS) 
90,91% Sim JAMWAL, S. et al,2015 
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Lipase Geobacillus 
sp. + Y-irradiação 

90,91% Sim JAMWAL, S. et al,2015 

Superácido sólido 
WO3/ZrO2 

91% Sim ZHANG, C. et al,2011 

Clinoptilolito         
modificado (CL) 

92% Sim RAMISHVILI, MT. et al,2017 

SZ 92-95% Sim TYAGI, B. et al,2010 

Ácido sólido a partir 
das cinzas (AFAC) 

97% Sim KHATRI, C .et al,2008 

 
 

Considerações Finais 
Portanto, o presente estudo destaca os catalisadores reutilizáveis como alternativa sustentável para a síntese da 
aspirina, diminuindo assim o impacto ambiental. Além disso, os mesmos trazem benefícios financeiros às indústrias 
farmacêuticas, bem como, ao consumidor, facilitando a acessibilidade ao medicamento e a promoção da saúde. Visto 
que o AAS é indicado para diversas patologias, sendo caracterizado como anticoagulante, analgésico, antipirético e 
anti-inflamatório. 
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