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RESUMO
Neste trabalho foram estudadas as reações de esterificação do ácido acético
com metanol, etanol ou isopropanol sob aquecimento convencional e irradiação microondas. As reações foram realizadas com diferentes razões molares de ácido e álcool,
sendo o álcool o reagente em excesso quando utilizadas razões molares diferentes da
equimolar. O catalisador padrão escolhido foi o ácido sulfúrico (catálise homogênea),
sendo realizados alguns testes com um catalisador heterogêneo, a resina comercial
Amberlyst 35.
No caso das reações por aquecimento convencional, foi montado um sistema de
refluxo com um termopar acomplado. As reações no micro-ondas foram realizadas em
um reator monomodo, operando na faixa de frequência de 2,45 GHz, com potência
máxima de 850 W.
Nas reações no sistema convencional, foram realizadas amostragens em
tempos previamente determinados e em seguida realizadas as análises dessas
amostras. No caso das reações no reator de micro-ondas, as amostras foram coletadas
após o término da reação e analisadas. O método de análise escolhido foi do Índice de
Acidez, no qual foram realizadas titulações com uma solução alcóolica de hidróxido de
potássio. Todos os testes foram realizados com as mesmas condições reacionais,
quando realizados nos dois tipos de aquecimento para fins de comparação.
Os resultados com aquecimento convencional indicaram uma velocidade de
reação e uma conversão de equilíbrio mais elevadas para o metanol (seguido do etanol
e, por último, do isopropanol). Como esperado, o aumento da temperatura e do
excesso de álcool favorecem a cinética e a conversão de equilíbrio.
Os resultados dos testes comparativos indicaram que não há influência
significativa do tipo de aquecimento nos rendimentos, velocidade e equilíbrio das
mesmas.
Além disso, foi feito um estudo preliminar das propriedades dielétricas dos
diferentes álcoois para se avaliar como estes absorvem a radiação micro-ondas em
diferentes temperaturas. Observou-se que a temperaturas próximas à ambiente o
metanol (mais polar) absorve mais micro-ondas do que os outros álcoois, se
aquecendo mais rapidamente no reator de micro-ondas. No entanto, a partir de 50ºC o
etanol passa a absorver mais radiação, se aquecendo então mais rapidamente do que
os outros na faixa de temperatura dos pontos de ebulição dos álcoois (temperaturas
normalmente usadas na reação de esterificação). O isopropanol (menos polar) absorve
menos radiação micro-ondas em toda a faixa de temperatura estudada.
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ABSTRACT
In this work, the esterification of acetic acid with methanol, ethanol or
isopropanol under conventional heating and microwave irradiation was studied. The
reactions were carried out with different molar ratios of acid and alcohol, and the alcohol
being the excess reagent when needed. The standard catalyst chosen was sulfuric acid
(homogeneous catalysis), but some tests using a heterogeneous catalyst, Amberlyst 35,
were also carried out.
In reactions using conventional heating, a reflux system was set up with an
attached thermocouple. The reactions in the microwave were carried out in a
monomode reactor, operating in the 2,45GHz frequency band, with maximum power of
850W.
In the conventional system reactions, some samples were taken in previous
times and analyzed. In the case of microwave reactions, the samples were collected
after the end of the reaction and analyzed. The method of analysis chosen was the
Acidity Level, which uses a titration by an alcoholic solution of potassium hydroxide. All
tests were performed using the same reactional condition in both heating systems to
compare them.
The results of the reactions in the conventional system showed that the velocity
and equilibrium conversion were higher for methanol than for ethanol and at least, for
isopropanol. Increasing the temperature and using an excess of alcohol increase the
equilibrium conversion and the reaction kinetics.
The results of comparative tests showed that there is no significant difference
between the types of heating on the yields, velocity and equilibrium of the reactions.
In addition, the dielectric properties of the alcohols were preliminary studied to
observe how the different alcohols absorb the microwave radiation in different
temperatures. At temperatures close to room temperature, methanol absorbs more than
the other alcohols, so it heats faster under microwave irradiation than the other
alcohols. However, at 50ºC ethanol starts to absorb more than the other alcohols, so it
starts to heat faster than the others in the temperature range of the alcohols' boiling
point, which is the usual temperature used in the conventional system. Isopropanol is
the less polar alcohol, so it absorbs less microwave radiation then the other alcohols
over the temperature range studied.
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1.

INTRODUÇÃO

A faixa do espectro eletromagnético denominada de micro-ondas (0,3 a 300 GHz) é
normalmente associada ao campo das telecomunicações. No entanto, a radiação
micro-ondas pode ser usada como uma forma de energia não convencional; sua
aplicação ganhou grande importância nas últimas décadas principalmente na área de
síntese orgânica. As micro-ondas geram um rápido aquecimento das substâncias
polares e como consequência diminuem o tempo de reação. Dessa forma, diversos
autores tem estudado diferentes reações em reatores de micro-ondas (LANGA et al.,
1997). Dentre essas reações, merece destaque a esterificação, foco do presente
estudo.
A esterifição é uma reação química reversível na qual um ácido carboxílico reage
com um álcool produzindo éster e água (FIG. 1.1). O próprio ácido carboxílico catalisa
a reação, porém por ser um ácido fraco, essa reação é extremamente lenta a
temperatura ambiente, mas alguns recursos podem ser utilizados para acelerá-la, como
o emprego de catalisadores e o aumento da temperatura.

FIG. 1.1: Esquema geral da reação de esterificação (Adaptado de:
https://descomplica.com.br/blog/quimica)

A esterificação é uma importante reação dentro da indústria química devido aos
seus produtos formados apresentarem grande importância comercial, pois os ésteres
estão presentes em diversos setores como o farmacêutico, alimentício, de solventes,
diluentes e de polímeros. Como exemplo, pode-se citar o acetato de etila, que é um
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éster com um alto poder de solvência, portanto, muito utilizado como solvente de média
polaridade (URAGAMI, 2012).
A aplicação prática das micro-ondas, foco de tantos estudos, começou durante a
Segunda Guerra Mundial, quando cientistas britânicos desenvolveram um dispositivo
gerador de micro-ondas, chamado de magnétron. O sistema era utilizado no sistema de
RADAR (“Radio Detection And Ranging”), o qual detectava o eco de um sinal, tornando
possível identificar a localização, velocidade e direção do alvo. No entanto, somente
com a ajuda do engenheiro americano Percy L. Spencer é que a produção do
magnétron ganhou maiores proporções, através de diversas modificações realizadas
por ele. Durante os testes, os cientistas que trabalhavam na equipe de Spencer
perceberam que além da emissão de micro-ondas, também havia geração de calor. Em
um certo dia, Spencer notou que uma barra de chocolate em seu bolso começou a
derreter quando ele estava perto do magnétron, a partir de então, ele conduziu vários
experimentos com outros alimentos e percebeu um forte aquecimento dos mesmos. A
partir disso, veio a inspiração para que o forno de micro-ondas fosse inventado. Então,
em 1947, a empresa de Spencer apresentou o primeiro forno de micro-ondas com
objetivos comerciais. (SANSEVERINO, 2002).
Com a disponibilidade do forno micro-ondas diversas aplicações surgiram para ele,
dentre elas cozimento e secagem, principalmente nas cozinhas. Na década de 1980,
na área da química, surgiram trabalhos pioneiros na área de síntese orgânica utilizando
as micro-ondas, dando origem a uma nova era de pesquisas nessa área. Em um dos
primeiros trabalhos dessa época, a esterificação ganhou destaque e foi testada
simultaneamente com outras reações, e os resultados despertaram ainda mais o
interesse dos pesquisadores para avaliar suas vantagens e desvantagens (GEDYE,
1986).
Um dos grandes desafios ainda é tornar essas reações, que em sua maioria são
feitas em escala pequena nos laboratórios, em algo muito maior e a nível industrial,
embora muitos avanços já tenham sido feitos (AMORE e LEADBEATER, 2007).
Apesar de muitos trabalhos mostrarem resultados excepcionalmente melhores para
o aquecimento por micro-ondas em comparação com o convencional, é importante que
todos os aspectos reacionais sejam devidamente avaliados durante o processo. Em
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especial, é importante para fins de comparação correta que os dois sistemas sejam
avaliados nas mesmas condições operacionais, com as mesmas concentrações
molares dos reagentes, mesma temperatura do meio reacional, mesmo método de
análise dos resultados.
No presente trabalho, foram estudadas reações de esterificação do ácido acético
com diferentes álcoois: metanol, etanol e isopropanol. As reações foram realizadas
utilizando tanto aquecimento convencional como aquecimento por micro-ondas,
tomando-se sempre o cuidado de utilizar condições operacionais o mais próximas
possível para os dois casos. Além disso, um breve estudo das propriedades dielétricas
foi feito para melhor compreender os efeitos das micro-ondas.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

ESTERIFICAÇÃO

A esterificação é a reação química entre um ácido carboxílico e um álcool,
gerando como produtos éster e água. Em geral, os ésteres são formados pela troca do
hidrogênio presente na carboxila dos ácidos por um grupo alquila (R) ou arila (Ar). A
FIG. 2.1 apresenta alguns exemplos de ésteres. Os ésteres de baixa massa molecular
são líquidos de baixa viscosidade. Já os de moléculas maiores constituem os óleos e
gorduras, de origem tanto vegetal como animal, e são os ésteres mais comuns
encontrados na natureza. Eles são misturas de ésteres de glicerina com ácidos
carboxílicos de cadeias longas (ácidos graxos). Em geral, os óleos são formados por
ésteres de ácidos com cadeias insaturadas, enquanto as gorduras, por ácidos
saturados. E ainda, ésteres de massas moleculares maiores, que provêm da reação de
ácidos graxos com álcoois de cadeias longas, possuem consistência de cera, podendo
ser ceras vegetais ou sendo encontrados nos organismos animais. Outra classe muito
importante dos ésteres são os poliésteres, classe importante de plásticos. Existem
ainda os ésteres inorgânicos, que são produzidos a partir de álcoois e ácidos
inorgânicos (FIG. 2.2) (FELTRE, 2004).

FIG. 2.1: Exemplos de ésteres (Adaptado de FELTRE, 2004)
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FIG. 2.2: Ésteres inorgânicos (Adaptado de: FELTRE, 2004)

A esterificação de ácidos carboxílicos com álcoois é uma reação muito bem
conhecida, tendo sido estudada pela primeira vez em 1862 por Berthelot e
colaboradores. Desde então, os ésteres ganharam uma enorme importância prática,
pois estão presentes nas indústrias de aromatizantes e flavorizantes, farmacêuticas, de
pesticidas e de solventes. Além disso, milhões de toneladas de poliésteres são
produzidos para suprir a demanda de polímeros nas industrias (RONNBACK, 1997).
A esterificação é uma reação muito lenta e reversível, que tende para um estado
de equilíbrio dinâmico, com rendimento usual de aproximadamente 60%. A reatividade
dos álcoois nessa reação segue a seguinte ordem: álcool primário > álcool secundário
> álcool terciário (FELTRE, 2004). Algumas modificações podem ser realizadas para
otimização da esterificação, dentre elas o uso de excesso em um dos reagentes,
aumento da temperatura reacional e emprego de catalisadores. Esses artifícios
permitem deslocar o equilíbrio para produção dos produtos da reação direta e
aumentar o rendimento e diminuir o tempo reacional.
Diversos catalisadores são utilizados nessas reações, tanto homogêneos quanto
heterogêneos. Catalisadores homogêneos são aqueles que estão na mesma fase de
pelo menos um dos reagentes. Por sua vez, catalisadores heterogêneos estão em fase
diferente de todos os reagentes envolvidos na reação. Alguns exemplos de
catalisadores homogêneos mais utilizados são H2SO4, HCl e HI. Algumas resinas de
troca iônica contendo ácido sulfônico (-SO3H), como a Amberlyst 15, Amberlyst 35 e
Amberlyst 36, são bastante utilizadas na catálise heterogênea (RONNBACK, 1997).
A reação inversa à esterificação é a hidrólise, que quando feita em meio ácido é
chamada de hidrólise ácida. Em meio básico, recebe o nome de hidrólise básica ou
saponificação e gera como produto, sabões. Além disso, uma reação muito importante
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dos ésteres é a transesterificação, no qual um éster reage com um álcool para produzir
um novo éster e álcool. Essa é uma importante reação, pois é a base da produção de
biodisel (BRUICE, 2004).

2.1.1 MECANISMOS DA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO

O ácido carboxílico pode sofrer ataque nucleofílico ou eletrofílico (FIG. 2.3). O
reagente nucleofílico (:Nu) ataca o carbono com dupla ligação, que é muito polarizado,
tendo uma carga parcial positiva. No caso do eletrófilo (E), o ácido reage através do
oxigênio da hidroxila, que coordena um de seus pares de elétrons livres. A protonação
do ácido é necessária, pois facilita o ataque nucleofílico e acelera a reação (BRUICE,
2004).

FIG. 2.3: Ácido carboxílico (Adaptado de BRUICE, 2004)

Existem dois mecanismos possíveis para a esterificação, na FIG. 2.4 ambos são
resumidamente demonstrados. Na primeira rota, ocorre a ruptura da ligação O-H do
ácido carboxílico. No caso da segunda rota, a quebra é na ligação C-O. Nos álcoois
primários (e alguns secundários) ocorre preferencialmente a segunda rota (FELTRE,
2004).

27

FIG. 2.4: Mecanismos de esterificação (Adaptado de FELTRE, 2004)

2.1.2. ESTERIFICAÇÃO VIA AQUECIMENTO CONVENCIONAL

Liu et al. (2006) estudaram a esterificação do ácido acético com metanol via
catálise homogênea e heterogênea com o objetivo de analisar as diferenças e
similaridades. O catalisador homogêneo escolhido foi H2SO4 e o heterogêneo, uma
resina ácida SAC-13, a qual foi desidratada a 80⁰C. A razão molar ácido-ácool foi de
1:2 e tetraidrofurano (THF) foi utilizado como solvente. Os reagentes foram colocados
em um reator batelada isotérmico a 60⁰C, com agitação continua. Quando a
temperatura desejada foi atingida, adicionou-se o catalisador e deu-se início à reação.
Foram coletadas amostras em intervalos de tempo determinados, as quais foram
analisadas por cromatografia gasosa.
Os resultados de conversão (Xa) versus tempo de reação (t) obtidos pelos
autores são mostrados na FIG. 2.5. Para valores de conversões abaixo de 10%, os
resultados foram lineares para as duas reações.
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FIG. 2.5: Esterificação do ácido acético com metanol (1:2) em THF, a 60ºC
(Adaptado de LIU et al., 2006)

Os resultados indicam que o H2SO4 é mais ativo que a resina SAC-13, pois
utilizando uma pequena quantidade de H2SO4 (0,011 g por 45 mL), a conversão de
ácido acético foi de 82% após 11 h de reação. Para a SAC-13, foi necessário uma
quantidade muito maior (1,09 g por 45 mL) para conseguir uma conversão similar
(75%) no mesmo tempo (FIG. 2.6). A melhor atividade catalítica de H 2SO4 pode ser
relacionada à sua maior densidade de sítios ácidos por grama. Pelos valores de
frequência de rotação (TOF), a atividade catalítica de H2SO4 foi três vezes maior que
da SAC-13.
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FIG. 2.6: Conversão de ácido acético versus tempo catalisado homogenea e
heterogeneamente. (Adaptado de LIU et al., 2006)

Calvar et al. (2007), estudou a esterificação do ácido acético com etanol também
utilizando catálise homogênea e heterogênea. A reação foi realizada em diferentes
temperaturas entre 30 e 80⁰C e com diferentes quantidades iniciais de reagentes. O
objetivo deste trabalho foi o estudo da produção de acetato de etila por esterificação
em uma coluna de destilação. O próprio ácido acético foi utilizado na catálise
homogênea, não sendo utilizado nenhum outro ácido. Para a catálise heterogênea, foi
utilizada a resina de troca iônica Amberlyst 15, a qual foi lavada com etanol e água
destilada e depois seca a 90⁰C. A cromatografia gasosa foi o método de análise
escolhido. O ácido acético e a Amberlyst 15 foram aquecidas separadamente do etanol
e apenas misturados no reator quando a temperatura desejada foi alcançada. Foram
feitas amostragens em tempos determinados.
A FIG. 2.7 mostra a influência da temperatura na conversão da esterificação
homogênea e utilizando a razão inicial equimolar dos reagentes. O aumento na
temperatura provoca um aumento na conversão e na taxa de reação. A 30ºC, a
conversão de 50% só foi atingida após 1,4x105 minutos (95 dias); a 80ºC uma
conversão de 84% foi obtida em 1,9x104 minutos (13 dias) (CALVAR et al., 2007).
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FIG. 2.7: Influência da temperatura na esterificação auto-catalisada pelo ácido
acético com etanol (1:1) (Adaptado de CALVAR et al., 2007)

O uso de um excesso de ácido acético promove o aumento da conversão (FIG.
2.8). A conversão de equilíbrio é de 45% para uma razão molar ácido-álcool igual a
0,85 e de 75% para a razão de 1,6 na temperatura de 30ºC.
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FIG. 2.8: Influência da razão molar na esterificação homogênea, a 30ºC (Adaptado
de CALVAR et al., 2007)

Estes resultados indicam que a reação de esterificação poder ocorrer de forma
auto-catalisada, porém muito lentamente. O emprego de excesso de ácido acético ou o
aumento da temperatura contribuem para que a velocidade da reação seja aumentada.
As reações heterogêneas foram realizadas utilizando razão equimolar (1:1) de
ácido-álcool. A FIG. 2.9 mostra que com o aumento da temperatura de 30 para 80C,
as conversões aumentam de 55 para 65%, respectivamente. Portanto, nestas
condições, as conversões no sistema heterogêneo são menores que no homogêneo.
Isso pode ser explicado pelo fato da resina ter uma adsorção seletiva dos reagentes e
um entupimento dos poros. O uso de excesso de ácido acético (FIG. 2.10) aumenta a
conversão de 40 para 80%, quando a razão molar é aumentada de 0,6 para 1,6
(CALVAR et al., 2007).
.
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FIG. 2.9: Influência da temperatura na esterificação heterogênea do ácido acético
com etanol (1:1) (Adaptado de CALVAR et al., 2007)

FIG. 2.10: Influência da razão molar na esterificação heterogênea do ácido acético
com etanol, a 30ºC(Adaptado de: CALVAR et al., 2007)
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2.2 MICRO-ONDAS

As micro-ondas são uma forma de energia que estão em baixas frequências do
espectro eletromagnético (FIG. 2.11), correspondendo a faixa de 0,3 a 300 GHz, o que
equivale em comprimento de onda a um intervalo de 1 cm a 1 m. A frequência mais
utilizada é 2,45 GHz, pois ela consegue interagir melhor com amostras de laboratórios
e indústrias, por conta da água. Assim, a maior parte das fontes disponíveis
comercialmente para geração de micro-ondas opera nessa frequência (AMETA et al.,
2015).

FIG. 2.11: Espectro eletromagnético (Adaptado de
http://slideplayer.com.br/slide/3407578/, acessado em 28/12/2016)

As micro-ondas não são consideradas inonizantes, porque sua energia é muito
baixa (0,037 Kcal/mol), portanto, muito menor que a energia necessária para quebrar
ligações químicas (80 a 120 Kcal.mol-1) e emitir elétrons. Elas são formadas por um
componente elétrico e um componente magnético (FIG. 2.12) e se movem na
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velocidade da luz (300.000 Km.s-1). Apenas o componente elétrico interage com a
substância para que esta seja aquecida (KAPPE et al., 2012).

FIG. 2.12: Componentes do campo elétrico e magnético nas micro-ondas
(Adaptado de KAPPE et al., 2012)

As micro-ondas foram inicialmente usadas no período da Segunda Guerra Mundial
na área de telecomunicações, principalmente na tecnologia de radares. Desde que
Percy Spencer descobriu, em 1946, que as micro-ondas poderiam aquecer
substâncias, elas foram aplicadas para diferentes usos. No começo, sua principal
utilização era na área de produção de comidas, se tornando posteriormente, na década
de 1970, um importante utensílio nas cozinhas domésticas, principalmente com a crise
do petróleo, que também impulsionou as pesquisas na área de micro-ondas. É possível
classificar o seu uso em duas grandes área, sendo a primeira, a área de secagem e
cozimento de alimentos. A segunda área é chamada de “Química de Micro-ondas”, em
que o aquecimento por micro-ondas é utilizado para sínteses orgânicas e inorgânicas
(GRUDAS, 2011). Esta última será o foco do presente trabalho.
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2.2.1 AQUECIMENTO CONVENCIONAL VERSUS MICRO-ONDAS

No aquecimento convencional, a transferência de energia ocorre basicamente de
forma condutiva, ou seja, para que os reagentes sejam aquecidos, dependem do
contato com um meio externo, como com uma manta ou chapa de aquecimento.
Portanto, o calor é transmitido do exterior para o interior do meio reacional (KAPPE e
STADLER, 2005). Analisando o caso do aquecimento utilizado nesse estudo, a ordem
de aquecimento seria: chapa de aquecimento, parede do banho de óleo de silicone,
óleo de silicone, parede do frasco reacional e reagentes. Dessa forma, o aquecimento
é muito mais lento e dependente de vários fatores.
Em contrapartida, o aquecimento por micro-ondas acontece do meio interno para o
meio externo. A irradiação micro-ondas interage diretamente com as substâncias no
interior do frasco reacional, o qual é constituido de material transparente (normalmente
vidro, quartzo ou teflon), que não irá interagir com as micro-ondas, possibilitando uma
forma de aquecimento muito mais rápida e eficiente. Neste caso então, o aquecimento
ocorre na seguinte ordem: meio reacional, parede do frasco reacional e meio externo
(KAPPE e STADLER, 2005). Dessa forma, o gradiente de temperatura por
aquecimento convencional e micro-ondas são inversos. Na FIG. 2.13, pode-se analisar
os gradientes de temperatura das duas formas de aquecimento para o caso dos
reagentes num tubo.
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FIG. 2.13: Gradiente de temperatura por aquecimento convencional (banho de óleo) e
por micro-ondas após 1 minuto (Adapatado de KAPPE e STADLER, 2005).

2.2.2 EFEITOS DAS MICRO-ONDAS

2.2.2.1 INTERAÇÃO ENTRE MICRO-ONDAS E DIFERENTES MATERIAIS

Existem três diferentes processos de interação entre a radiação micro-ondas e os
materiais: absorção, trasmissão e reflexão (FIG. 2.14). Materiais polares tendem a
absorver melhor as micro-ondas, sofrendo rápido aquecimento. Substâncias apolares
tranparentes às micro-ondas, permitem que as mesmas penetrem seu interior, porém
não as absorvem, sendo, portanto, ótimos materiais para construção de reatores microondas. No caso de materiais que refletem as micro-ondas, como os metais, há
pouquíssima ou nenhuma interação entre eles, não ocorrendo aquecimento (KAPPE et
al., 2012). Assim, é importante estudar com mais atenção como essas interações
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ocorrem e as suas causas e consequências. Desta forma, o texto a seguir dará maior
ênfase ao estudo dos efeitos térmico/cinético e atérmicos.

FIG. 2.14: Interação entre as micro-ondas e diferentes materiais (Adaptado de
KAPPE et al., 2012).

A aplicação da tecnologia de micro-ondas na química baseia-se na eficiência da
interação entre as moléculas do meio reacional com as ondas eletromagnéticas
geradas, o que depende da polaridade específica de cada molécula. Por exemplo, a
água é uma substância polar e possui um bom potencial para absorver as micro-ondas
e convertê-las em energia térmica; consequentemente, reações em meio aquoso
tenderão a ser mais rápidas no micro-ondas que no aquecimento convencional (FIG.
2.15). Dois mecanismos podem explicar isso: polarização de dipolo e condução iônica.
A irradiação da mistura aquosa por micro-ondas resulta na orientação de dipolo das
moléculas da água e reagentes no campo eletromagnético (CLARK e KRAUS, 2010).
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FIG. 2.15: Efeito das micro-ondas em uma reação em meio aquoso (Adaptado de:
CLARK e KRAUS, 2010)

2.2.3 PARAMETROS DIELETRICOS

Um material dielétrico contém um dipolo permanente ou induzido, que quando
colocados entre dois eletrodos, age como um capacitor, armazenando carga, mas
nenhuma condutividade é observada entre os eletrodos. A polarização dos dielétricos
decorre do deslocamento finito de cargas ou rotação de dipolos em um campo elétrico
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e não deve ser confundida com condução, que resulta da energia translacional. A
permissividade do material (Ɛ) é a propriedade que descreve sua capacidade de
armazenar carga, independente das dimensões da amostra (GABRIEL et al., 1998). Os
parâmetros dielétricos caracterizam o quanto o componente elétrico de um material
interage com o campo eletromagnético. A TAB. 2.1 apresenta as propriedades
dielétricas de alguns solventes a 2,45 GHz e temperatura ambiente.
A permissividade complexa (Ɛ*) de um material é um número complexo que possui
um componente real (Ɛ’) e um componente imaginário (Ɛ”), podendo ser representado
pela EQ. 2.1 (CHEMAT e CRAVOTTO, 2013):

(EQ. 2.1)

A parte real, Ɛ’, é chamada de constante dielétrica e representa a habilidade de um
material ser polarizado por um campo elétrico externo, também podendo ser
considerada uma medida relativa da densidade da energia micro-ondas. Sendo a parte
capacitiva, é frequentemente expressa como uma constante dielétrica relativa, relativa
à permissividade do espaço livre, Ɛ0, como indicado na EQ. 2.2. Ɛ” é chamada de
perda dielétrica, ou fator de perda, e quantifica a eficiência com que a energia
eletromagnética é convertida em calor, portanto é a parte dissipativa (CHEMAT e
CRAVOTTO, 2013).
(EQ. 2.2)

A relação entre Ɛ’ e Ɛ” é chamada de tangente de perda (ou fator de
dissipação) (EQ. 2.3), e representa o quanto um material é hábil em converter a
energia eletromagnética em outra forma de energia (normalmente térmica). É então um
importante parâmetro de comparação entre materiais, sendo que quanto maior esse
fator melhor seria a absorção pelo material (GABRIEL et al., 1998).
(EQ. 2.3)
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TAB. 2.1: Parâmetros dielétricos de alguns solventes a 2,45 GHz e temperatura
ambiente.
Solvente

Constante dielétrica

Perda dielétrica

(Ɛ’)

Água

Tangente de perda
(tgΔ)

(Ɛ”)

80,4

12,30

9,88

Etileno glicol

37,0

49,95

1,35

Metanol

32,6

21,48

0,85

Etanol

24,3

22,86

0,94

Clorofórmio

4,80

0,43

0,94

Tolueno

2,40

0,09

0,04

Hexano

1,90

0,03

0,02

(Adaptado de CHEMAT e CRAVOTTO, 2013).

Uma melhor relação entre o aquecimento de um material e as propriedades
magnéticas e dielétricas pode ser feita através da potência dissipada (P d) (EQ. 2.4),
pelas equações de Maxwell (CHEMAT e CRAVOTTO, 2013).

(EQ. 2.4)

Onde, ω é a frequência angular (2πƒ); Ɛ0 é a permissividade do vácuo; Erms é
a raiz quadrática média do campo elétrico e Ɛ”eff é a perda dielétrica efetiva, a qual
pode ser relacionada com a energia efetivamente dissipada no material e inclui a
condutividade (σ) (EQ. 2.5).

(EQ. 2.5)

Dessa forma, pode-se concluir que quanto maior o valor do fator de perda
referente a relaxação e da condutividade de um material, maior será a absorção das
micro-ondas (CAMPOS, 2012).
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As propriedades dielétricas, além de serem dependentes da frequência,
também são dependentes da temperatura. A FIG. 2.16 apresenta alguns exemplos das
propriedades dielétricas de materiais em diferentes temperaturas (CHEMAT e
CRAVOTTO, 2013).
Pode-se observar que para o etanol, Ɛ’ aumenta com o aumento da
temperatura; Ɛ” aumenta até 40C e depois decai ligeiramente com o aumento da
temperatura. Para o metanol, Ɛ’ aumenta até aproximadamente 50C e depois sofre
decaimento conforme a temperatura aumenta; Ɛ” em temperaturas abaixo de 0C vai
aumentando com o aumento da temperatura, porém a partir de temperaturas
superiores a 0C, ocorre uma inversão e começa a ser observado um perfil de
decaimento na curva de Ɛ”. No caso do propanol, tanto Ɛ’ como Ɛ” se mantêm
constantes com o aumento da temperatura até 20C; acima desta temperatura ocorre
um aumento brusco em ambos os parâmetros com o aumento da temperatura.
.
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FIG. 2.16: Propriedades dielétricas em diferentes temperaturas: (a) etanol, (b) metanol
e (c) propanol (Adaptado de CHEMAT e CRAVOTTO, 2013).
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2.2.4 EFEITOS TÉRMICOS

2.2.4.1 CONDUÇÃO IÔNICA

A condução iônica ocorre em substâncias que possuem cargas ou vacâncias e,
portanto, quando o campo elétrico é aplicado elas irão se movimentar provocando
aumento na agitação térmica da substância. A condutividade (σ) é a grandeza que
quantifica esse processo, sendo dependente da temperatura, frequência, etc. Quanto
maior for a concentração de uma substância com carga e/ou vacância, maior é a razão
da temperatura por tempo, pois mais carga e/ou vacância haverá no meio (CAMPOS,
2012; AMETA et al., 2015). Segundo Tierney e Lidstrom (2005), a condução iônica é
uma interação muito mais forte que a rotação de dipolo, gerando portanto um maior
aquecimento.

2.2.4.2 RELAXAÇÃO DIELÉTRICA

Relaxação dielétrica é um fenômeno que ocorre quando um campo
eletromagnético é aplicado a um meio que possui dipolos elétricos, os quais tentam se
alinhar com o novo campo. Como visto no início desse capítulo, as moléculas na
ausência de um campo elétrico possuem disposições aleatórias, porém quando é
aplicado um campo, elas tendem a assumir a orientação do mesmo. Uma molécula
quando sofre irradiação das micro-ondas possui energia rotacional. Quando aplicado
um campo oscilante, as moléculas se movimentam de forma desordenada, tentando
acompanhar o campo, e podem sofrer atrito com moléculas próximas, transformando a
energia rotacional delas em energia translacional, ocasionando uma fricção molecular
(FIG. 2.17) (LEADBEATER, 2010).
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FIG. 2.17: Moléculas sob ação de um campo oscilante (Adaptado de LEADBEATER,
2010).

Um importante parâmetro para medir o grau de interação entre as radiações
micro-ondas e as substâncias é através dos seus tempos de relaxação (r), o qual é o
tempo necessário para o estabelecimento e decaimento das polarizações das
estruturas moleculares em um material quando o campo elétrico é aplicado ou retirado.
O tempo de relaxação depende da natureza do grupo funcional e do volume da
molécula. Moléculas com pontes de hidrogênio sofrem um grande influência em seus
tempos de relaxação. Ele é inversamente proporcional a temperatura, portanto, com o
aumento da temperatura, o tempo de relaxação diminui (GABRIEL et al., 1998). O
tempo de relaxação pode ser descrito pela EQ. 2.6.

(EQ. 2.6)

Onde, o termo 4πr3 é o volume da molécula e ƞ é a viscosidade do meio.
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A partir do tempo de relaxação, pode-se relacionar a frequência de relaxação (ƒr),
dada pela EQ. 2.7, onde a frequência de relaxação pode ser encontrada quando o fator
de perda (Ɛ”ef) é máximo (CAMPOS, 2012).

(EQ. 2.7)

2.2.5 EFEITOS ATÉRMICOS

Os efeitos atérmicos de micro-ondas são aqueles que não podem ser
correlacionados unicamente a fatores térmicos.
Uma reação química é caracterizada pela mudança na energia livre entre
reagentes e produtos. De acordo com a termodinâmica, a reação é viável somente se a
mudança na energia livre for negativa. Quanto mais negativa for essa mudança, mais
viável é a reação. Esta mudança na energia livre é um equilíbrio entre as ligações
químicas rompidas e criadas. Contudo, esta condição termodinâmica não é suficiente
para se conseguir uma reação em um curto espaço de tempo (ou com uma taxa de
reação significativa). As condições cinéticas também devem ser verificadas. A cinética
depende de uma entalpia de ativação, que expressa a altura da barreira de energia a
ser superada entre reagentes e produtos. No entanto, embora esta condição de energia
seja necessária, ela não é suficiente para assegurar a transformação dos reagentes. A
orientação relativa das moléculas na reação também é crucial, e esta condição é
expressa pela entropia de ativação. Este termo entrópico expressa a necessidade de
uma aproximação geométrica para garantir a eficácia das colisões entre os reagentes.
A questão essencial levantada pela suposição de efeitos atérmicos de micro-ondas é a
mudança nesses termos apresentados (energia livre da reação e energia de ativação)
(STUERGA e GAILLARD, 1996)
Assim, em relação as conclusões anteriores, cinco critérios ou argumentos (em
um sentido matemático) relativos à existência de efeitos térmicos de micro-ondas foram
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formulados por Stuerga e Gaillard (1996). De acordo com esses critérios não há dúvida
de que um campo elétrico não pode ter qualquer efeito molecular em soluções. Em
primeiro lugar, o efeito do campo elétrico é pequeno em comparação com a agitação
térmica, que resulta da fraqueza da amplitude do campo elétrico. Mesmo se a
amplitude do campo elétrico fosse suficiente, a presença da perda dielétrica expressa
um atraso das oscilações do momento dipolar em comparação com as oscilações do
campo elétrico. O aquecimento do meio expressa o caráter aleatório dos movimentos
moleculares induzidos pela dissipação das ondas eletromagnéticas. A terceira limitação
é a desmaterialização de rotações moleculares em fases condensadas, como o estado
líquido. Se os efeitos moleculares de um campo elétrico forem irrelevantes para o
aquecimento por micro-ondas de soluções, essa suposição poderia ser considerada
sob condições operacionais muito distantes das condições atuais. Por um lado, será
necessário usar uma amplitude de campo elétrico mais forte, ou reduzir a temperatura
de trabalho. Esta última solução é obviamente contrária à cinética química usual, e a
primeira solução é tecnicamente impossível. Por outro lado, será necessário evitar
meios de reação com perda dielétrica. Os efeitos moleculares do campo elétrico de
micro-ondas poderiam ser observados paradoxalmente para um meio que não aquece
sob irradiação de microondas (LOUPY e HOZ, 2013).

2.2.6 REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO NO MICRO-ONDAS

Pipus et al. (2000), realizou experimentos com ácido benzóico e etanol utilizando
como catalisadores ácido sulfúrico (catálise homogênea) e resina de troca iônica,
Amberlyst 15 (catálise heterogênea). O resultado do estudo demonstrou que diferente
da reação conduzida em aquecimento convencional, a qual levou dias, a reação no
reator de micro-ondas ocorreu em um tempo bem inferior. A reação por aquecimento
convencional foi realizada em um sistema de refluxo, com temperatura de 80ºC,
enquanto por micro-ondas, a 140ºC. Dessa forma, pode-se concluir que a melhora na
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velocidade da reação está diretamente relacionada ao aumento da temperatura e não
claramente com a aplicação da irradiação micro-ondas.
Kabza et al. (2000) realizaram estudos da esterificação do ácido acético com álcool
isopentílico via catálise heterogênea com resina Amberlyst 15. Todas as reações foram
realizadas com temperatura de 40ºC. A potência máxima utilizada nas reações por
micro-ondas foi de 650 W. As reações se comportaram relativamente iguais, indicando
que o valor da temperatura reacional é o fator preponderante e não o tipo de
aquecimento (FIG. 2.18).

FIG. 2.18: Comparação entre aquecimento convencional (■) e irradiação microondas (◆) (Adaptado de KABZA et al., 2000).

Toukoniitty et al. (2005) estudaram a reação de esterificação do ácido propanóico
com etanol por aquecimento convencional e micro-ondas, utilizando a resina Amberlyst
15 como catalisador. Foram utilizadas diferentes razões molares iniciais de ácidoálcool, de 1:1, 1:2, 2:1, 2:3 e 3:2. A temperatura de reação foi de 105ºC e a potência
máxima do reator micro-ondas de 850 W. A razão molar inicial equimolar favoreceu a
formação dos produtos. Não houve melhora no rendimento da reação ou na
concentração de equilíbrio com o uso das diferentes formas de aquecimento. Baseado
nos resultados, pode-se concluir que a cinética e o estado de equilíbrio dessa reação
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não foram afetados pelo método de aquecimento. Nas FIG. 2.19 e FIG. 2.20 estão
apresentadas as concentrações em função do tempo tanto para aquecimento
convencional, como por micro-ondas, respectivamente.

FIG. 2.19: Concentração de etanol e propanoato de etila versus tempo
(aquecimento convencional). Legenda: razão molar inicial ácido-álcool: (□)1:2, (△)1:1,
(◯)2:1; propanoato de etila: (■)1:2, (▲)1:1, (●)2,1 (Adaptado de TOUKONIITTY et al.,
2005).

FIG. 2.20: Concentração de etanol e propanoato de etila versus tempo
(aquecimento por micro-ondas). Legenda: razão molar inicial ácido-álcool: (□)1:2,
(◇)2:3, (△)1:1, (Χ)3:2, (◯)2:1; propanoato de etila: (■)1:2, (◆)2:3, (▲)1:1, (X)3:2, (●)2,1
(Adaptado de TOUKONIITTY et al., 2005).
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Reis et al. (2015) estudaram as reações de esterificação de ácidos graxos para a
produção de biodiesel por aquecimento convencional e irradiação micro-ondas,
utilizando o catalisador Amberlyst 35. Foram utilizados diferentes ácidos graxos
(palmítico, oleico, esteárico e láurico), ácidos graxos provenientes do refino de
diferentes óleos vegetais (ácidos graxos destilados de óleo de soja, coco e palma).
Além disso, os autores utilizaram diferentes álcoois (metanol, etanol e butanol). Os
ácidos graxos destilados dos óleos vegetais foram caracterizados por espectrometria
na região do infravermelho, ressonância magnética nuclear do hidrogênio e índice de
acidez.
No aquecimento convencional, os autores utilizaram um sistema de refluxo, com a
relação molar ácido-álcool de 10:1 e 5% (m/m, em relação ao ácido) de catalisador. As
reações foram realizadas na temperatura de reﬂuxo do álcool, sob agitação
magnética, por 6h. Foram retiradas alíquotas em intervalos de tempo prédeterminados, as quais foram submetidas à extração com hexano/água e analisadas
por RMN de hidrogênio.
Na irradiação com micro-ondas, foram realizadas reações de esterifcação dos
ácidos graxos (C12, C16, C18, C18:1) e das frações destiladas de ácidos graxos
oriundas dos óleos de coco e palma. O equipamento empregado foi um reator
comercial CEM Discover. O álcool utilizado foi o butanol. Empregou-se a mesma
relação molar álcool:ácido e quantidade de catalisador utilizada na reação com
aquecimento convencional. Foi utilizada uma potência de 50 W e temperatura de 140°C
(a mesma temperatura usada no banho da reação com butanol e aquecimento
convencional, segundo os autores). O material obtido foi tratado e analisado, seguindose o mesmo procedimento das reações com aquecimento convencional.
Nas reações de esterifcação com aquecimento convencional dos ácidos láurico,
palmítico, oleico e esteárico, assim como das frações destiladas de ácidos graxos
oriundas dos óleos de palma, soja e coco, utilizou-se metanol, etanol e butanol. As
reações foram conduzidas a 90, 120 e 140°C, respectivamente (os autores usaram
como referência a temperatura do banho de óleo). Os resultados das reações de
esterifcação dos ácidos graxos com metanol na presença da Amberlyst 35, com
variação do tempo de reação, estão apresentados na FIG. 2.21.
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FIG. 2.21: Valores de conversão da esterificação de diferentes ácidos graxos com
metanol utilizando Amberlyst 35 (aquecimento convencional) (adaptado de REIS et al.,
2015)

Os autores concluiram que a reação com ácido graxo de cadeia menor (C12, ácido
láurico) foi a mais rápida e apresentou maior conversão. A conversão do ácido láurico
em éster metílico foi de 97% após 240 min. Foi constatado que a ordem da tendência
de reatividade de ácidos graxos está diretamente relacionada com as características da
estrutura molecular do ácido graxo. Portanto, a insaturação e a diminuição da cadeia
carbônica para ácidos graxos saturados implicam em um aumento de reatividade. A
ordem decrescente de reatividade verifcada foi: ácido láurico>ácido palmítico>ácido
oleico>ácido esteárico.
A TAB. 2.2 apresenta os resultados das reações dos ácidos graxos com metanol,
etanol e butanol, na presença do catalisador Amberlyst 35. De acordo com esse
estudo, os melhores resultados foram obtidos na reação com butanol, e os autores
atribuiram esse fato à maior temperatura de reação. Na TAB.2.3 estão apresentados os
resultados das reações de esterifcação com as frações destiladas de ácidos graxos
oriundas dos óleos vegetais de coco, palma e soja. Foram obtidos rendimentos em
ésteres na faixa de 84 a 98%. Os melhores resultados também foram alcançados com
o uso de butanol, de forma similar ao observado para os ácidos graxos puros.
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TAB. 2.2: Esterificação de ácidos graxos com metanol, etanol e butanol
(aquecimento convencional, 6 h)
Conversão (%)
Ácido

Metanol

Etanol

Butanol

Láurico

97

87

100

Palmítico

93

86

97

Esteárico

90

90

100

Oleico

93

78

95

Carboxílico

(Adaptado de REIS et al., 2015)

TAB. 2.3: Esterificação de ácidos graxos destilados de óleos vegetais com
metanol, etanol e butanol (aquecimento convencional, 6 h)
Conversão (%)
Ácido

Metanol

Etanol

Butanol

Soja

91

83

96

Palma

90

86

91

Coco

90

84

98

Carboxílico

(Adaptado de REIS et al., 2015)

No caso do aquecimento por micro-ondas, os autores escolheram trabalhar com a
esterifcação de ácidos graxos com butanol, por ser uma rota interessante para a
produção de biodiesel, já que o butanol é insumo proveniente de matéria-prima
renovável. Na TAB. 2.4 estão indicados os resultados das reações de esterifcação dos
ácidos carboxílicos com o butanol, por aquecimento convencional e irradiação microondas. A TAB. 2.5 lista os resultados obtidos com os ácidos graxos dos óleos de coco,
soja e palma, nas mesmas condições.
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TAB. 2.4: Comparação entre aquecimento convenvional e por micro-ondas para a
esterificação de diferentes ácidos graxos com butanol
Conversão (%)
Ácido

Convencional*

Micro-ondas**

Láurico

100

97

Palmítico

97

99

Esteárico

100

96

Oleico

95

95

Carboxílico

*6 h de reação ** 1h de reação

(Adaptado de REIS et al., 2015)

TAB. 2.5: Comparação entre aquecimento convenvional e por micro-ondas para a
esterificação de diferentes ácidos graxos destilados de óleos vegetais com butanol
Conversão (%)
Ácido

Convencional*

Micro-ondas**

Soja

96

98

Palma

91

93

Coco

98

94

Carboxílico

*6 h de reação **1 h de reação

(Adaptado de REIS et al., 2015)

Sob aquecimento convencional, rendimentos superiores a 90% só foram
alcançados após 6 h de reação. Em contrapartida, utilizando irradiação por microondas, esses mesmos rendimentos foram obtidos após 1 h de reação, portanto, em
menores tempos de reação do que os reportados na literatura. É importante ressaltar
que para os autores, a temperatura no micro-ondas foi a mesma utilizada no banho de
óleo do aquecimento convencional, porém, como já visto anteriormente, a temperatura
do sistema convencional será diferente no banho e no frasco reacional. Portanto, é
muito provável que as temperaturas utilizadas no micro-ondas foram maiores que as do
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aquecimento convencional, justificando seu melhor desempenho e impedindo uma
comparação adequada entre os dois sistemas.
Barbosa et al. (2006) estudaram a esterificação do ácido acético com 2-metil-1butanol por aquecimento convencional e irradiação micro-ondas, utilizando diferentes
catalisadores, os quais foram preparados de acordo com literatura específica, sendo
eles: SiO2/ZnCl2, SiO2/FeSO4, Al2O3/ZnCl2, Al2O3/FeSO4, Nb2O5/ZnCl2, Nb2O5/FeSO4,
carvão ativado/ZnCl2, carvão ativado/FeSO4; A razão molar de ácido álcool utilizada foi
de 2,8:1 e 0,254 g de catalisador sólido. Os produtos da reação foram analisados por
cromatografia gasosa.
No sistema convencional, foi utilizado um balão de fundo redondo e manta de
aquecimento na temperatura de 60C. No aquecimento por micro-ondas, foi utilizado
um aparelho de micro-ondas convencional com 360 W e 70C. Na TAB. 2.6 estão os
resultados encontrados nesse trabalho.

TAB. 2.6: Esterificação do ácido acético com 2-metil-1-butanol por aquecimento
convencional (60C) e irradiação micro-ondas (360 W e 70C), utilizando diferentes
catalisadores.
Micro-ondas
Catalisador

t (min)

Conversão (%)

Convencional
t (min)

Conversão (%)

SiO2/ZnCl2

2

92

60

84

SiO2/FeSO4

2

87

60

77

Al2O3/ZnCl2

1

87

60

84

Al2O3/FeSO4

1

87

60

82

Nb2O5/ZnCl2

2

95

60

90

Nb2O5/FeSO4

2

95

60

88

2

85

60

80

2

83

60

79

carvão
ativado/ZnCl2
carvão
ativado/FeSO4

(Adaptado de BARBOSA et al., 2006)
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Os resultados desse trabalho demonstram que o uso da irradiação micro-ondas
diminui drasticamente o tempo reacional quando comparado com o aquecimento
convencional, porém, cabe ressaltar que as temperaturas utilizadas nos dois sistemas
foi diferente, portanto, mais uma vez, o aumento nas conversões e aumento na
velocidade de reação parecem estar ligados apenas ao efeito térmico e não à forma de
aquecimento.
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3. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi estudar e comparar as reações de esterificação de
ácido acético com metanol, etanol e isopropanol, com aquecimento convencional e por
irradiação de micro-ondas. Para isso, foram realizadas diferentes séries de reações
utilizando diferentes razões molares iniciais de ácido-álcool, diferentes temperaturas,
na presença e ausência de catalisadores.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 MATERIAIS

Na TAB. 4.1 estão os reagentes utilizados neste trabalho.

TAB. 4.1: Lista de reagentes
Reagentes

Tipo

Fornecedor

Ácido acético

Glacial

Vetec

Metanol

P.A. 99,8%

Vetec

Etanol

P.A. 99,8%

Alphatec

Isopropanol

P.A. 99,5%

ISOFAR

Ácido Sulfúrico

P.A. 99,9%

Vetec

Amberlyt 35

-

Rohm & Haas

Água

Destilada

-

Acetato de Etila

P.A. 99,5%

Vetec

A TAB. 4.2 apresenta as propriedades típicas e especificações da resina de troca
iônica comercial Amberlyst 35.

TAB. 4.2: Propriedades típicas do catalisador Amberlyst 35 (fonte: Rohm & Haas)
Concentração de sítios ácidos

1,9 eq.L-1; 5.2 eq.L-1

Temperatura máxima de operação

150C

Tamanho de partícula
Tamanho médio

0,700-0,950 mm

Coeficiente de uniformidade

1,7

Finos

<0,425 mm: 1,0% máx

Granulação

>1,180 mm: 9,0% máx
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BET (Nitrogêneo)
Área

50 m2.g-1

Diâmetro médio de poro

300 Å

Volume total de poros

0,35 mL.g-1

4.2 APARELHAGENS

4.2.1 ESTERIFICAÇÃO CONVENCIONAL, PRESSÃO ATMOSFÉRICA

Nas reações com aquecimento convencional foi utilizado um sistema de balão com
refluxo (FIG. 4.1), sendo as temperaturas normais de ebulição dos álcoois de 64,7, 78,4
e 82,6ºC para o metanol, etanol e isopropanol, respectivamente. O sistema de refluxo
foi formado por um balão de fundo redondo de 500 mL, um condensador liebig, uma
placa de aquecimento e agitação, banho de óleo de silicone e agitador magnético. Um
termopar imerso no meio reacional foi usado para medir a temperatura de reação. A
temperatura era lida diretamente a partir de um indicar digital. Foram retiradas
amostras de 2 mL para análise em tempos determinados de 15, 30, 60, 90, 120, 180 e
240 minutos de reação. Cabe mencionar que para algumas reações foi necessário
adaptar esses intervalos de amostragem.
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FIG. 4.1: Sistema com refluxo, aquecimento convencional

O álcool foi escolhido como o reagente para ser usado em excesso em todos os
experimentos que utilizaram tal estratégia reacional.
Ácido sulfúrico concentrado e a resina de troca iônica comercial Amberlyst 35
foram usados como catalisadores, homogêneo e heterogêneo, respectivamente. A
quantidade de ácido súlfúrico foi definida como percentuais da massa de ácido acético
(o reagente limitante). A quantidade de resina utilizada foi calculada para se ter a
mesma quantidade de sítios ativos que em 1% em peso de H2SO4
Inicialmente, a quantidade de álcool calculada para o teste era colocada no balão
de fundo redondo e todo o sistema era então montado, vedado e colocado sob
aquecimento. Ao se atingir a temperatura de refluxo, a quantidade de ácido acético
juntamente com o H2SO4 era adicionada. No caso em que foi utilizado o catalisador
heterogêneo Amberlyst 35, o mesmo foi seco em estufa por 1 h antes da reação. Todo
o restante do procedimento era igual ao caso homogêneo.
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4.2.2 HIDRÓLISE CONVENCIONAL, PRESSÃO ATMOSFÉRICA

Foi realizada uma série de testes para a reação inversa da esterificação, ou seja, a
hidrólise. Nesse caso foi utilizado acetato de etila e água destilada na proporção inicial
equimolar de 1:1, utilizando 1% de H2SO4 como catalisador da reação. Os
experimentos realizados por aquecimento convencional, no sistema de refluxo,
utilizaram a temperatura de ebulição do acetato de etila que é 77,1ºC, por 300 min.
Foram feitas amostragens nos mesmos intervalos de tempo das reações de
esterificação.

4.2.3 ESTERIFICAÇÃO CONVENCIONAL, PRESSÃO AUTÓGENA

Foram realizados testes em um reator tipo auto-clave (Parr Instruments) (FIG. 4.2)
para a reação do ácido acético com o metanol e o etanol, na razão de 1:3 ácido-álcool
por 5 minutos a 100ºC para comparações com as reações no micro-ondas.

FIG. 4.2: Reator tipo auto-clave (Parr Instruments)

Foi montado um sistema de aquecimento com uma chapa de aquecimento, béquer
de 5 L e um reator de auto-clave (300 mL, Parr Instruments) com agitador magnético.
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Foram colocados aproximadamente 3 L de água no béquer, que foi aquecido na chapa
de aquecimento até a temperatura de 100C. Atingida a temperatura, o reator contendo
os reagentes e o agitador magnético foi submerso por 5 min no bequér e após esse
tempo, retirado e submerso em banho de gelo para interromper a reação. Apenas uma
alíquota final foi retirada para análise do Índice de Acidez.

4.2.4 ESTERIFICAÇAO ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS

Nas reações com aquecimento por irradiação de micro-ondas foi utilizado um
aparelho Anton Paar monomodo com potência máxima de 850 W (FIG. 4.3). Foram
utilizados vials de 30 mL com tampa apropriada (FIG. 4.4).

FIG. 4.3: Aparelho de micro-ondas Anton Paar monomodo.
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FIG. 4.4: Vial de 30 mL utilizado para reação no micro-ondas.

Os reagentes e catalisadores foram pesados diretamente no vial utilizado no reator
de micro-ondas. O volume total do meio reacional foi de aproximadamente 10 mL em
todas as reações, seguindo as especificações de uso do aparelho. Após todos os
componentes reacionais estarem no vial devidamente vedado, este foi inserido na
cavidade do reator de micro-ondas. Os parâmetros reacionais foram ajustados e foi
iniciada a reação.
As reações foram feitas em tempos de 5, 15, 30 ou 45 min. A razão molar
escolhida como padrão foi de 1:3 de ácido-álcool. Todas as reações foram feitas
utilizando 1% de H2SO4.
Para a hidrólise do acetato de etila, as mesmas condições reacionais de razão
molar inicial e temperatura foram repetidas no reator de micro-ondas, porém em
intervalos de 15, 30 e 45 min.
Foram realizados ainda experimentos para a esterificação de ácido acético com
metanol, etanol e isopropanol no reator de micro-ondas utilizando uma potência
máxima de 7 W por 10 min. Ao se fixar uma potência relativamente baixa, conseguiu-se
garantir que as reações fossem realizadas com irradiação constante e ininterrupta ao
longo de todo o tempo dos testes. As concentrações molares iniciais estabelecidas
foram de 1:3 ácido-álcool, com 1% de H2SO4 em todas as reações.
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4.3 METODOLOGIA ANALÍTICA

O método de análise utilizado foi o Índice de Acidez (IA), o qual mede a presença
de ácido através do peso de hidróxido de potássio (KOH), em mg, necessário para
neutralizar um grama de amostra.
Foi preparado um sistema de titulação no qual uma solução de KOH 0,1N alcóolico
foi utilizado como titulante. A solução a ser titulada foi composta de 0,1 a 0,5 mL de
alíquota das amostras retiradas do sistema reacional, 5 mL de uma mistura de
isopropanol-tolueno (1:1) e 3 gotas de fenolftaleína alcoólica. Foi utilizada uma solução
padrão de titulação (branco), com as mesmas quantidades da solução de isopropanoltolueno e fenolftaleína.
O cálculo utilizado para determinar o IA é indicado abaixo:

(EQ. 4.1)

Onde, IA é o índice de acidez (mg KOH.g-1 amostra), A é o volume de KOH usado
para titular a amostra (mL), B é o volume de KOH usado para titular o branco (mL), N é
a normalidade da solução de KOH, PM é o peso molecular de KOH (g.mol -1) e m é a
massa da amostra.
Através do índice de acidez foi possível realizar os cálculos de conversão do ácido
acético nos produtos de interesse (ésteres). Como foi utilizado um catalisador ácido,
H2SO4, foram necessários cálculos para obtenção do índice de acidez apenas
correspondente ao ácido acético. As fórmulas abaixo foram utilizadas nos cálculos:

(EQ. 4.2)

(EQ. 4.3)

63

(EQ. 4.4)

(EQ. 4.5)

(EQ. 4.6)

(EQ. 4.7)

Onde, PM H2SO4 é o peso molecular do ácido sulfúrico, Ca é o índice de acidez da
alíquota e Ca0, índice de acidez relativo ao ácido acético inicial.

4.4 MEDIDAS DE PARÂMETROS DIELÉTRICOS

As medidas dos parâmetros dielétricos foram realizadas em um sistema de aferição
dielétrica composto por analisador de rede automático vetorial, modelo E5070B de
duas portas, com alcance de 300 KHz a 3 GHz, sonda para alta temperatura, células
de calibração e medida, agitadores magnéticos e banho termostático (FIG. 4.5). As
medidas foram realizadas de 10 a 70ºC, em intervalos de 10ºC. O sistema foi calibrado
utilizando como padrões ar, curto-circuito e liquido de referência, que nesse caso foi
água destilada. As medidas da amostra foram feitas somente após a calibração. Após
cada medida na temperatura desejada, era refeito o processo de calibração. O liquido
de referência foi medido na mesma temperatura da amostra em questão e as células
de medida e referência foram aquecidas pelo banho termostático.
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FIG. 4.5: Sistema de medição de parâmetros dielétricos

Nesse trabalho apenas os parâmetros dielétricos do isopropanol foram medidos,
pois os demais já tinham sido determinados em outro trabalho do grupo.

4.5 LISTAS DOS TESTES REALIZADOS

4.5.1 METANOL

A TAB. 4.3 apresenta um resumo dos experimentos realizados com metanol.
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TAB. 4.3: Reações de esterificação com metanol
Tipo

Razão
molar

Catalisador
Nenhum
Amberlyst3

Convenci

1:3

onal

5
H2SO4

Quantida
de (%)

1**

1:1

H2SO4

1
3.91

Parr

5
30
15

65,0

1

1:3

H2SO4

1

1:3

H2SO4

1

5

100,0

1:3

H2SO4

1

10

Livre

1:3

H2SO4

1

5

100,0

ondas

Reator

64,7

H2SO4

Micro-

MO (7W)

240

2
1

5

ura (ºC)

3.91*

H2SO4

1:3

(min)

Temperat

-

1:2

Amberlyst3

Tempo

30
15
30

75,0

*Valor equivalente para se ter a mesma quantidade de sítios ativos que em 1% em peso de H 2SO4
**porcentagem em relação ao peso de ácido acético

4.5.2 ETANOL

A TAB. 4.4 resume os testes realizados com o etanol.
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TAB. 4.4: Reações de esterificação com etanol
Tipo

Razão
molar

Convenci

1:1

onal

1:3
1:1

Catalisa
dor

Quantid
ade (%)

H2SO4

1

H2SO4

1

Tempo

Temper
atura (⁰C)

(min)
300

78,4

240
15
30

Micro-

78,0

15

ondas

1:3

MO (7W)
Reator
Parr

H2SO4

1

30
5

100,0

1:3

H2SO4

1

10

Livre

1:3

H2SO4

1

5

100,0

4.5.3 ISOPROPANOL

Na TAB. 4.5 estão apresentados todos os testes com isopropanol.

TAB. 4.5: Reações de esterificação com isopropanol
Tipo

Razão
molar

Catalisador

Quantidade (%)

t (min)

T (⁰C)

Convencional

1:3

H2SO4

1

420

82,6

Micro-ondas

1:3

H2SO4

1

15

83,0

MO (7W)

1:3

H2SO4

1

10

Livre

4.5.4 ACETATO DE ETILA
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Na TAB. 4.6 estão apresentados os experimentos realizados com acetato de etila.

TAB. 4.6: Reações hidrólise do acetato de etila
Tipo
Convencional

Razão
molar
1:1

Catalisador
H2SO4

Quantidade

Tempo

Temperatura

(%)

(min)

(⁰C)

1

300

77,1

15
Micro-ondas

1:1

H2SO4

1

30
45

68

77,0

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 METANOL

5.1.1 AQUECIMENTO CONVENCIONAL

Os resultados de todas as esterificações realizadas com metanol utilizando
aquecimento convencional, pressão atmosférica e temperatura de refluxo (64,7ºC),
estão apresentados na FIG.5.1. Para melhor compreensão e facilitar a análise dos
resultados, os valores do Índice de Acidez foram transformados em valores de
conversão de ácido acético, utilizando as equações previamente apresentadas. Cada
reação foi realizada em duplicata ou triplicata, sendo os valores apresentados em cada
ponto da curva uma média desses experimentos. Os valores das conversões também
podem ser conferidos na TAB.5.1.

100
S/ CAT(1:3)

90

Conversão (%)

80

A35 (1:3)

70
60

H2SO4 1%
(1:1)
H2SO4 1%
(1:2)
H2SO4 1%
(1:3)
H2SO4 2%
(1:3)

50
40
30
20
10
0

0

50

100

150

200

250

300

Tempo (min)

FIG. 5.1: Esterificações de ácido acético com metanol realizadas em diferentes
condições (aquecimento convencional, temperatura de refluxo).
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TAB. 5.1: Valores de conversões de esterificações de ácido acético com metanol
realizadas em diferentes condições (aquecimento convencional, temperatura de
refluxo).
Conversão (%)
Ácido-

1:3

1:3

t (min)

s/CAT

A35

15

-

30,7

72,6

68,6

61,8

82,8

30

5,5

44,9

80,8

77,8

67,0

88,5

60

11,7

60,4

87,3

82,7

70,0

91,2

90

-

68,2

89,7

84,9

70,1

91,9

120

20,4

74,0

90,6

86,0

70,5

91,8

180

23,1

82,2

91,3

86,6

70,2

91,8

240

25,7

85,0

91,1

86,4

68,6

91,9

Álcool

1:3

1:2

1:1

1:3

H2SO4

H2SO4

H2SO4

H2SO4

1%

1%

1%

2%

Inicialmente, pode-se observar que a reação sem catalisador é muito mais lenta
que as demais catalisadas. Mesmo após 240 min de reação, a conversão da reação
auto-catalisada ficou em apenas 25,7%, quando a conversão de equilíbrio para estas
condições é de mais de 90%.
O uso de excesso de um dos reagentes (no caso, o álcool) desloca efetivamente o
equilíbrio da reação e faz com que as reações tenham valores de conversões maiores.
Como esperado, a variação da conversão quando se passa de uma razão molar de 1:1
para 1:2 é maior que quando se passa de uma razão de 1:2 para 1:3.
Os resultados indicam que o ácido sulfúrico é claramente um catalisador superior
quando comparado a Amberlyst 35. Como o número de sítios ácidos é o mesmo, isso
indica que a força ácida do ácido sulfúrico é maior, favorecendo a cinética da reação.
Tal fato está de acordo com a literatura (LILJA et al., 2002).
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Paralelamente, observa-se que a cinética da reação é sensível ao aumento da
quantidade de catalisador. No caso do ácido sulfúrico, os resultados indicam diferenças
significativas de conversão até os primeiros 60 min de reação quando se passa de 1
para 2% de catalisador.
Como o emprego de 2% de H2SO4 fez com que a reação atingisse o equilíbrio
muito rapidamente, foi escolhido como padrão utilizar a quantidade menor de 1% para
melhor observar as diferenças entre os testes.
Os valores de Índice de Acidez utilizados como base para os cálculos de conversão
foram aqueles medidos de amostras coletadas antes da adição de catalisador e do
início do refluxo. O resultado dessas medidas estão apresentadas na TAB. 5.2.

TAB. 5.2: Índices de Acidez iniciais para diferentes razões molares de ácido
acético e metanol.
Ácido-Álcool

Índice de Acidez Inicial (mg KOH.g-1)

1:1

608,7

1:2

451,6

1:3

359,0

5.1.2 AQUECIMENTO POR MICRO-ONDA

Os resultados obtidos na esterificação de ácido acético com metanol por
aquecimento no micro-ondas estão apresentados na TAB. 5.3. Todos os experimentos
foram realizados utilizando a razão molar inicial de ácido-álcool de 1:3 e 1% de H2SO4.
TAB. 5.3: Esterificações de ácido acético com metanol realizadas em diferentes
temperaturas (Aquecimento por micro-ondas, razão de 1:3 e 1% de H2SO4).
Conversão (%)
t (min)

65ºC

75ºC

100ºC

5

-

-

86,0

71

15

71,4

80,9

-

30

83,0

88,5

-

De uma maneira geral, os resultados apresentaram o comportamento esperado,
com aumento da conversão de ácido acético com o tempo e com a temperatura.
Ao comparar os resultados de conversão das reações com aquecimento
convencional com aqueles obtidos com aquecimento por micro-ondas, utilizando as
mesmas temperaturas e outras condições em ambos os sistemas, verifica-se que não
houve diferenças significativas entre os valores. Na temperatura de refluxo do metanol,
65ºC, para o tempo de reação de 15 min, a conversão no aquecimento convencional foi
de 72,6%, enquanto que no micro-ondas foi de 71,4%. Para 30 min, as conversões
foram de 80,8 e 83,0% com aquecimento convencional e com micro-ondas,
respectivamente.
Como o reator de micro-ondas é fechado e permite o trabalho em pressões
intermediárias, foram realizados outros testes aumentando-se a temperatura no microondas para 75 e 100ºC. Com o aumento de 10ºC, já foi possível observar um aumento
significativo na conversão da reação de aproximadamente 10%. Com a temperatura de
100ºC, em apenas 5 min a reação alcançou 86,0% de conversão, valor de conversão
que só foi atingido no sistema de refluxo (65ºC) após 4 h.
Fica claro então que a forma de aquecimento não influencia na velocidade da
reação. Utilizando-se os mesmos parâmetros reacionais, ou seja, mesmas proporções
molares iniciais dos reagentes, mesma temperatura e mesmo intervalo de tempo, os
valores de conversão são aproximadamente os mesmos para os dois sistemas.
Além disso, foi realizado um teste no reator de micro-ondas utilizando o catalisador
Amberlyst 35, utilizando a mesma razão molar inicial dos experimentos anteriores. Foi
utilizado 3,91% em peso desse catalisador para que o mesmo tivesse a mesma
quantidade de sítios ácidos que em 1% de H2SO4. O experimento foi realizado com 30
min de duração e o valor de conversão obtido foi de 28,1%, um pouco mais que a
metade da conversão realizada no experimento por aquecimento convencional nesse
mesmo intervalo de tempo (44,9%). Acredita-se que essa diferença não esperada seja
consequência do fato do catalisador sólido não ter sido devidamente agitado pelo
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pequeno agitador magnético do reator de micro-ondas, não permitindo um maior
contato dos reagentes com o sólido, diminuindo assim sua eficiência na reação.

5.2 ETANOL

5.2.1 AQUECIMENTO CONVENCIONAL

Os resultados das esterificações realizadas com etanol utilizando aquecimento
convencional estão apresentados na FIG. 5.2. Os testes foram realizados a pressão
atmosférica, na temperatura de refluxo (78,4ºC), com 1% de H2SO4. A TAB. 5.4
apresenta os valores de conversão de ácido acético. Cada reação foi realizada em
duplicata ou triplicata, sendo os valores apresentados em cada ponto da curva uma
média desses experimentos.

FIG. 5.2: Esterificação do ácido acético com etanol em diferentes razões molares
(aquecimento convencional, temperatura de refluxo, 1% de H2SO4)
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TAB. 5.4: Esterificação do ácido acético com etanol em diferentes razões molares
(aquecimento convencional, temperatura de refluxo, 1% de H2SO4)
Ácido-Álcool

(1:1)

t (min)

(1:3)

Conversão (%)

15

57,5

59,0

30

61,8

70,6

60

65,3

80,1

90

64,8

83,5

120

64,7

85,3

180

65,1

86,5

240

63,1

86,9

300

62,1

-

Os resultados obtidos na esterificação do ácido acético com etanol são análogos
àqueles obtidos com metanol.
No caso da reação equimolar, observa-se que os valores de conversão apresentam
um aumento até um nível que parece ser o do equilíbrio e depois um leve decaimento.
Esta fato levou a realização de uma triplicata com um tempo de reação mais longo, de
300 min, para melhor observar esse decaimento, que acabou sendo confirmado. Uma
hipótese para explicar o fato é a evaporação de etanol conforme são feitas as
amostragens, uma vez que o balão é aberto para retirada das alíquotas, podendo
ocorrer perdas nestes momentos. Tal fato seria mais significativo na reação equimolar
do que na reação que utiliza excesso de álcool.
Os valores de Índice de Acidez utilizados como base para os cálculos de conversão
foram aqueles medidos de amostras coletadas antes da adição de catalisador e do
início do refluxo. O resultado dessas medidas estão apresentadas na TAB. 5.5.
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TAB. 5.5: Índices de Acidez iniciais para diferentes razões molares de ácido
acético e etanol.
Ácido-Álcool

Índice de Acidez Inicial (mg KOH.g-1)

1:1

528,3

1:3

282,8

5.2.2 AQUECIMENTO POR MICRO-ONDAS

Os resultados obtidos na esterificação do ácido acético com etanol com
aquecimento por irradiação de micro-ondas estão apresentados comparativamente aos
experimentos com aquecimento convencional na TAB. 5.6. Os experimentos foram
realizados utilizando a razão molar inicial de ácido-álcool de 1:1 e 1:3, e 1% de H2SO4.
A temperatura utilizada foi a mesma no sistema de micro-ondas e no de refluxo (79C).

TAB. 5.6: Esterificação do ácido acético com etanol por aquecimento convencional
e por irradiação de micro-ondas (1% de H2SO4, 79ºC)
Conversão (%)
Ácido-

(1:1)

Álcool

(1:3)

t (min)

Convencional

Micro-ondas

Convencional

Micro-ondas

15

57,5

55,1

59,0

63,6

30

61,8

63,1

70,6

76,1

De forma similar ao que foi observado para a esterificação com o metanol, para as
duas razões molares e para os dois tempos de reação estudados, não se observou
diferenças significativas nos valores de conversão de ácido acético para os dois tipos
de aquecimento.
A maior diferença foi observada para o teste com razão molar de 1:3 e 30 min de
reação: 70,6% para a esterificação com o etanol e 76,1% para a reação com o metanol.
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Mesmo esta diferença de 5,5% estaria dentro do que se estima ser o erro experimental
para estas medidas de conversão, da ordem de ± 2 a 3%.

5.3 ISOPROPANOL

5.3.1 AQUECIMENTO CONVENCIONAL

No caso da reação com isopropanol, a cinética da reação de esterificação é mais
lenta e 240 min não foram suficientes para que a reação chegasse ao equilíbrio.
Portanto, nesse caso, o tempo reacional foi aumentado até 420 min. As reações foram
realizadas utilizando a razão molar ácido-álcool de 1:3, 1% de H2SO4 e temperatura de
refluxo de 82,6ºC (FIG. 5.3). A conversão máxima se aproximou de 75,2% (TAB. 5.7).
O valor utilizado como base para os cálculos de conversão foi do Índice de Acidez
medido de amostra coletada antes da adição de catalisador e do início do refluxo,
sendo igual a 233,3 mgKOH.g-1.

FIG. 5.3: Esterificação do ácido acético com isopropanol (aquecimento
convencional, temperatura de refluxo, 1% H2SO4)
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TAB. 5.7: Esterificação do ácido acético com isopropanol (aquecimento
convencional, temperatura de refluxo, 1% H2SO4)
t (min)

Conversão (%)

15

20,6

30

30,4

60

44,2

90

52,3

120

57,9

180

65,9

240

70,1

300

71,7

360

73,9

420

75,2

5.3.2 AQUECIMENTO POR MICRO-ONDAS

Os resultados da esterificação com isopropanol com aquecimento por irradiação de
micro-ondas estão apresentados na TAB. 5.8. Os valores de conversão se mostraram
bem inferiores aos valores obtidos com aquecimento convencional.
Tal resultado pode ser consequência do fato do isopropanol não absorver muito as
micro-ondas, quando comparado ao metanol e etanol. Além disso, o fato da reação no
sistema de refluxo já iniciar na temperatura de ebulição do isopropanol (82,6C), pode
ter influenciado na comparação com a reação no micro-ondas, que começa na
temperatura ambiente. Pelo fato do isopropanol absorver menos as micro-ondas e
consequentemente demorar mais para aquecer, é provável que a temperatura média
no experimento com micro-ondas seja relativamente menor, o que levaria a uma menor
conversão.
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TAB. 5.8: Esterificação do ácido acético com isopropanol (aquecimento por microondas, 83ºC, 1% H2SO4)
Conversão

t (min)

(%)

15

10,9

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS ÁLCOOIS, AQUECIMENTO CONVENCIONAL

Na FIG. 5.4. são apresentadas as curvas de esterificação do ácido acético com
metanol, etanol e isopropanol com aquecimento convencional. As condições são de
temperatura de refluxo do álcool, razão molar ácido-álcool inicial de 1:3, 1% de H2SO4.
O metanol apresenta a cinética mais rápida e a maior conversão de equilíbrio entre
os álcoois testados. O etanol apresenta valores intermediários, mas bem próximos
daqueles do metanol, tanto para cinética como para conversão de equilíbrio. O
isopropanol, álcool de cadeia mais longa, apresenta uma cinética mais lenta e uma
conversão e equilíbrio menor.
Cabe ressaltar que no caso da cinética estes resultados são um pouco
surpreendentes, pois os testes foram realizados nas respectivas temperaturas de
refluxo dos álcoois e a temperatura de ebulição do metanol é a menor dos três álcoois.
Mesmo as diferenças de ponto de ebulição sendo significativas, de 13,7 e 17,9ºC para
o etanol e isoprapanol, respectivamente, a reação com o metanol foi claramente mais
rápida do que as outras.
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FIG. 5.4: Esterificações com aquecimento convencional utilizando diferentes álcoois
(respectivas temperaturas de refluxo, 1% de H2SO4).

5.5 TESTE AQUECIMENTO CONVENCIONAL, PRESSÃO AUTÓGENA

Os resultados obtidos para os testes realizados no reator auto-clave e no microondas a 100ºC por 5 minutos, razão molar ácido:álcool de 1:3, 1% de H2SO4, estão
apresentados na TAB. 5.9.

TAB. 5.9: Comparação da esterificação do ácido acético com metanol e etanol no
reator auto-clave e no micro-ondas (razão molar 1:3, 1% de H2SO4)
100ºC/ 5min

Álcool

Conversão (%)

Reator auto-clave

Metanol

88,7

Micro-ondas

Metanol

86,0

Reator auto-clave

Etanol

64,4

Micro-ondas

Etanol

62,1
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Esses testes foram realizados para avaliar o efeito do aumento da temperatura nos
resultados das conversões das reações. Em outras palavras, o objetivo dessa série de
experimentos foi verificar se as micro-ondas teriam algum efeito diferente do
aquecimento convencional nas mesmas condições de temperatura elevada.
Pode-se concluir que os testes realizados no reator auto-clave apresentaram
resultados de conversão bem próximos aos testes realizados no micro-ondas. Sendo
assim, a forma de aquecimento não influenciou na velocidade e na conversão da
reação.

5.6 HIDRÓLISE DO ACETATO DE ETILA

Os experimentos de hidrólise do acetato de etila foram realizados para comparar os
resultados da reação inversa à esterificação do ácido acético com etanol. Como a
esterificação é uma reação exotérmica, a hidrólise é uma reação endortérmica. Nesse
caso, a hipótese levantada foi de que a absorção de calor no caso da reação
endotérmica poderia ajudar no deslocamento do equilíbrio para a formação dos
produtos. Assim, o objetivo foi verificar se esse fato aumentaria a conversão da reação
de hidrólise no micro-ondas, já que os reagentes seriam mais rapidamente aquecidos
que no sistema convencional de refluxo.
A TAB. 5.10 e FIG. 5.5 apresentam os resultados da hidrólise e da esterificação no
aquecimento convencional. Essas reações foram realizadas utilizando acetato de etila
e água destilada na temperatura de refluxo (77,1 ºC), razão equimolar (1:1), utilizando
1% de H2SO4 como catalisador da reação. O tempo reacional escolhido foi de 300 min
devido a esterificação utilizando a razão equimolar de etanol e ácido acético ter sido
realizada nessas condições por fatores previamente explicados.
As mesmas condições reacionais de razões molares iniciais, catalisador e
temperatura foram repetidas no reator de micro-ondas, porém em intervalos de 15, 30 e
45 min.
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TAB. 5.10: Comparação entre esterificação do ácido acético com etanol e hidrólise
do acetato de etila (aquecimento convencional, razão molar 1:1, 1% de H 2SO4, a 77
ºC).
(1:1)

CONVERSÃO (%)

Tempo (min)

Acetato de etila

Etanol

15

2,8

42,5

30

4,4

38,2

60

9,5

34,7

90

21,2

35,2

120

31,8

35,3

180

35,4

34,9

240

35,5

36,9

300

36,6

37,9

FIG. 5.5: Comparação entre esterificação com etanol e hidrólise com acetato de
etila (aquecimento convencional, razão molar 1:1, 1% de H2SO4, a 77 ºC)
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A TAB. 5.11 apresenta a comparação entre os valores obtidos com aquecimento
por irradiação de micro-ondas e aquecimento convencional

TAB. 5.11: Comparação entre a hidrólise do acetato de etila por aquecimento
convencional versus micro-ondas (razão molar 1:1, 1% de H2SO4, a 77 ºC).
Conversão (%)
Tempo (min)

Convencional

Micro-ondas

15

2,8

1,6

30

4,4

6,0

45

-

12,4

60

9,5

-

A comparação dos resultados obtidos com as duas formas de aquecimento indica
que não ocorreram grandes diferenças de conversão (cabe destacar que, como as
conversões são baixas, o erro experimental gera uma aparente maior diferença entre
as medidas). Assim, não se verificou um deslocamento da reação endotérmica pelo
aquecimento por irradiação de micro-ondas.

5.7 TESTE COM BAIXA POTÊNCIA

Foram realizados experimentos de esterificação de ácido acético com metanol,
etanol e isopropanol no reator de micro-ondas utilizando uma potência fixa de 7 W por
10 min. A potência foi escolhida a partir de testes com diferentes valores de potências e
o que mais se adequou foi o experimento utilizando 7 W. As razões molares ácidoálcool foram de 1:3 e utilizou-se 1% de H2SO4 em todas as reações. A potência foi
mantida em um valor baixo para que se pudesse observar melhor como cada álcool
responde à irradiação por micro-ondas. A FIG. 5.6 apresenta as curvas de temperatura
em função do tempo para cada álcool.
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É importante considerar que as reações partiram da temperatura ambiente
(aproximadamente 30C). As temperaturas máximas atingidas para as reações com
metanol, etanol e isopropanol foram de 80, 79 e 65C, respectivamente, sempre após
10 min de reação.
Na parte inicial dos experimentos, até cerca de 3 min, as curvas de aquecimento
seguem o comportamento esperado, com o metanol, álcool mais polar, se aquecendo
mais rapidamente que o etanol, álcool de polaridade intermediária, que por sua vez se
aquece mais rapidamente que o isopropanol, álcool menos polar. No entanto, a partir
daquele tempo a curva de aquecimento do etanol passa a se aproximar da curva do
metanol, com os dois experimentos terminando com praticamente a mesma
temperatura. Este comportamento não esperado, salvo erro experimental, só poderia
ser explicado por uma mudança na taxa de absorção das micro-ondas ao longo do
tempo (e temperatura). Decidiu-se então pesquisar e/ou medir as propriedades
dielétricas dos álcoois ao longo da faixa de temperatura dos experimentos para verificar
se o comportamento observado poderia ser consequência da variação da taxa de
absorção das micro-ondas em função da temperatura do meio reacional.
A curva de aquecimento do isopropanol mantém o comportamento esperado para o
álcool menos polar, sempre bem abaixo das duas outras curvas.
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FIG. 5.6: Esterificação de ácido acético com metanol, etanol e isopropanol no reator de
micro-ondas com potência de 7 W por 10 min (razão molar de 1:3, 1% de H2SO4).

5.8 PARÂMETROS DIELÉTRICOS

Os parâmetros dielétricos dos álcoois serão brevemente discutidos nesse tópico
para ajudar no entendimento das reações com os diferentes álcoois.
Nesse trabalho foram medidos os parâmetros dielétricos do isopropanol para
serem comparados com os do metanol e etanol, previamente estudados por Campos
(2012). Para tanto, foram utilizadas as mesmas faixas de temperatura e formas de
medidas. Além disso, Campos (2012) também estudou o comportamento do ácido
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sulfúrico, que também será apresentado, já que este foi o catalisador padrão das
reações no presente trabalho.
Na FIG. 5.7 são apresentados os valores da parte real da permissividade relativa
complexa ou constante dielétrica (Ɛ’) do isopropanol na frequência de 2,45 GHz em um
intervalo de temperatura de 10 a 70ºC, com medidas a cada 10ºC. Na FIG. 5.8 são
apresentados os valores da parte imaginária ou fator de perda efetivo (Ɛ”ef) da
permissividade relativa complexa nas mesmas condições.

FIG. 5.7: Constante dielétrica (Ɛ’) do isopropanol na frequência de 2,45 GHz e faixa
de temperatura de 10 a 70ºC.
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FIG. 5.8: Fator de perda efetivo (Ɛ”ef) do isopropanol na frequência de 2,45 GHz e
faixa de temperatura de 10 a 70ºC.

Na TAB. 5.12 e TAB. 5.13 estão resumidos os resultados do trabalho de Campos
(2012) e do presente estudo para os valores das constantes dielétricas (Ɛ’) e fator de
perda (Ɛ”) para o metanol, etanol, ácido sulfúrico e isopropanol na frequência de 2,45
GHz e faixa de temperatura de 10 a 70C, respectivamente.
TAB. 5.12: Constantes dielétricas (Ɛ’) para o metanol, etanol, ácido sulfúrico e
isopropanol na frequência de 2,45 GHz e faixa de temperatura de 10-70C.
Ɛ'

f = 2.45 GHz
T (°C)

Metanol*

Etanol*

H2SO4*

Isopropanol

10

21,7666

7,2823

24,1657

3,8767

20

22,6951

7,8741

27,0324

4,2359

30

24,025

8,9142

29,1005

4,7882
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40

24,8692

10,3645

28,6248

5,5165

50

24,9263

11,8065

30,8706

7,2737

60

24,6535

13,6359

31,5069

8,3233

70

--

14,6887

31,4246

9,5000

*Valores de CAMPOS, 2012.
TAB. 5.13: Fator de perda (Ɛ”) para o metanol, etanol, ácido sulfúrico e isopropanol
na frequência de 2,45 GHz e faixa de temperatura de 10 a 70C
Ɛ"

f = 2.45 GHz
T (°C)

Metanol*

Etanol*

H2SO4*

Isopropanol

10

15.463

6.7767

80.7294

2.3353

20

14.4361

7.4115

94.1741

2.9686

30

12.5284

8.0003

112.2337

3.7607

40

10.7571

8.8106

127.3754

4.5115

50

9.3776

8.8912

136.3725

5.3321

60

7.6459

8.1144

164.619

5.2508

70

--

7.3169

192.215

4.7281

*Valores de CAMPOS, 2012.
Na FIG. 5.9 estão representados graficamente os valores de Ɛ" para metanol,
etanol, ácido sulfúrico e isopropanol na frequência de 2,45 GHz e faixa de temperatura
de 10 a 70C. Na FIG. 5.10 estão apresentados apenas os valores dos álcoois para
melhor observação.
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FIG. 5.9: Fator de perda (Ɛ”) para o metanol, etanol, ácido sulfúrico e isopropanol
na frequência de 2.45GHz e faixa de temperatura de 10-70C.

FIG. 5.10: Fator de perda (Ɛ”) para o metanol, etanol e isopropanol na frequência
de 2.45GHz e faixa de temperatura de 10-70C.
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O fator de perda (Ɛ”) varia com a temperatura de forma diferente para as
substâncias. Os dados da TAB. 5.13 mostram que, na faixa de temperatura estudada, o
fator de perda diminui para o metanol, cresce para o ácido súlfurico e passa por um
máximo para o etanol e para o isopropanol. Estas variações explicam o resultado
inesperado observado nas curvas de aquecimento dos álcoois da FIG. 5.6. O etanol
passa a se aquecer mais rapidamente que o metanol a partir de 50ºC porque seu fator
de perda passa a ser maior.
A EQ. 2.4, reproduzida abaixo, permite melhor entender esta mudança de
comportamento, uma vez que a potência dissipada é diretamente proporcional ao valor
do fator de perda (Ɛ”) do meio.

(EQ. 2.4)
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6. CONCLUSÃO

Os resultados da reação de esterificação do ácido acético com metanol, etanol e
isopropanol indicaram, como esperado, que a razão molar, o emprego de catalisadores
ácidos e o aumento da temperatura afetam diferetamente as conversões das reações.
Nas esterificações realizadas no sistema convencional para o metanol, pode-se
concluir que o uso de excesso do álcool desloca o equilíbrio da reação para a produção
de produtos, aumentando assim, os valores de conversão da reação. Assim, a razão
molar inicial 1:3 de ácido-álcool foi escolhida como a condição padrão para as demais
reações para se trabalhar numa faixa mais ampla de conversões e para se melhor
avaliar a absorção de radiação de micro-ondas pelos álcoois.
O ácido sulfúrico concentrado funciona melhor como catalisador que a resina
comercial Amberlyst 35, favorecendo o aumento da velocidade das reações. O
aumento da quantidade de ácido sulfúrico também interfere na cinética da reação, e a
mudança de 1 para 2% é o suficiente para provocar mudanças significativas desde o
início da reação.
Na comparação entre os álcoois, o metanol apresenta a cinética mais rápida e a
maior conversão de equilíbrio. O etanol apresenta valores intermediários, porém, muito
próximos aos do metanol. O isopropanol, álcool de cadeia mais longa, apresenta uma
cinética mais lenta e uma conversão de equilíbrio menor.
A comparação dos resultados obtidos para as reações realizadas no sistema de
aquecimento convencional e no reator de micro-ondas, indica que não há diferença
significativa entre os dois sistemas. Testes complementares em reator auto-clave
permitiram confirmar que, mesmo para temperaturas acima do ponto de ebulição do
álcool, as duas formas de aquecimento levam a conversões praticamente iguais.
A conclusão acima parece obvia, mas não é. A literatura é farta de exemplos onde
os autores, equivocadamente, comparam resultados nos dois sistemas de aquecimento
usando condições diferentes, principalmente, temperaturas de reação diferentes.
Nestes estudos, quase que invariavelmente, os resultados com o aquecimento por
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irradiação por micro-ondas são melhores porque o uso de vials fechados permite o
emprego de temperaturas de reação mais elevadas, que levam a conversões mais
elevadas, em menos tempo. Para uma comparação válida, é fundamental que todos os
parâmetros reacionais, e em particular a temperatura, sejam os mesmos para os dois
sistemas.
Nos experimentos no reator de micro-ondas realizados com baixa potência fixa de
7 W, as curvas de aquecimento seguem um comportamento, a primeira vista, não
esperado, pois o etanol, álcool de polaridade intermediária, atinge uma temperatura
final praticamente igual à do metanol, álcool mais polar. Este comportamento pode ser
explicado pela variação das propriedades dielétricas dos álcoois com a temperatura. O
fator de perda (Ɛ”) do etanol aumenta com a temperatura, enquanto que para o metanol
esta variação é inversa. Assim, o metanol começa, na temperatura ambiente, a se
aquecer mais rápido, mas depois de 50ºC o etanol passa a absorver mais radiação de
micro-ondas e a se aquecer mais rápido.
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7.

SUGESTÕES

Realizar experimentos utilizando álcoois de cadeias maiores para estudar o
comportamento por aquecimento convencional e irradiação micro-ondas.
Fazer medidas dielétricas do ácido acético e dos respectivos acetatos em
diferentes temperaturas para avaliar seus perfis de aquecimento.
Realizar experimentos com menor quantidade de ácido súlfurico (que absorve
muito e pode nivelar as variações de temperatura) para melhor avaliar a influência da
absorção de radiação micro-ondas pelos reagentes e produtos.
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