










AGRADECIMENTOS 
 

À minha mãe, Olinda, pela educação, dedicação e amor incondicional. 

Seu apoio é e sempre será essencial em todos os aspectos da minha vida. 

Ao Rodrigo, meu companheiro da vida, amigo e marido. Seu apoio e 

seu amor são fundamentais em minha vida. Sua paciência, ajuda e cuidado 

só me fazem progredir. 

Ao meu irmão, Edinei, que mesmo estando tão distante, sempre está 

me apoiando, me ajudando e cuidando de mim. Você faz muita falta aqui.  

Á Lilian, minha irmã, pela amizade e companheirismo.  

Ao Vitor, meu orientador, por toda ajuda e dedicação. Seus 

ensinamentos foram fundamentais na realização deste projeto. Todo 

aprendizado que me foi passado, acrescentou completamente meus 

conhecimentos. 

À Fabiane, minha co-orientadora, por todo empenho em me auxiliar 

na realização dos experimentos e análises. Sua ajuda foi primordial para 

realização e conclusão do projeto. 

Ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de Alimentos, Setor 

de Tecnologia, da Universidade Federal do Paraná, pelo apoio recebido. 

À Profª Drª Agnes de Paula Scheer e Prof. Dr. Marcelo Kaminski 

Lenzi por aceitarem fazer parte da banca e contribuírem para o projeto. 

Aos técnicos e amigos Jorge, Danielle, Scheila, Andreia e Patrícia, 

pelo auxílio na realização das análises e experimentos. 

À Danielli, Isabel, Aline, Luíza, Joel e todos os amigos do EMULTEC, 

a ajuda e amizade de vocês foi fundamental durante o período do mestrado. 

Ao EMULTEC por toda estrutura fornecida. 

Ao Centro de microscopia Eletrônica da UFPR, pelas análises 

realizadas. 

À Central Analítica do Programa de Pós Graduação em Ciências 

Farmacêuticas, por seu responsáveis se disponibilizarem a realizar às 

análises de FTIR. 

À Universidade Federal do Paraná. 

À CAPES, pelo incentivo. 

À todos que contribuíram neste projeto.  



O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia







LISTA DE FIGURAS 
 

FIGURA 1 – FÓRMULA GERAL DE UM ÉSTER ........................................................ 5

FIGURA 2 - ESTERIFICAÇÃO DE FISCHER ............................................................. 6

FIGURA 3 – MECANISMO ESTERIFICAÇÃO DE FISCHER ..................................... 7

FIGURA 4 – HIDRÓLISE DE ÉSTER CATALISADA POR ÁCIDO OU POR BASE. ... 8

FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO DO MECANISMO REACIONAL DA REAÇÃO DE 

ESTERIFICAÇÃO ENTRE O ÁCIDO ESTEÁRICO E O METANOL CATALISADA 

POR ZIRCÔNIA SULFATADA. ................................................................................. 10

FIGURA 6 – REPRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DUAS FASES SEPARADO 

POR MEMBRANA ..................................................................................................... 11

FIGURA 7 – ESQUEMA DA MORFOLOGIA DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE 

DIFERENTES MEMBRANAS .................................................................................... 12

FIGURA 8 – POSSIBILIDADES DE OPERAÇÃO DO PROCESSO DE 

PERVAPORAÇÃO .................................................................................................... 15

FIGURA 9 – PERFIL DO POTENCIAL QUÍMICO E CONCENTRAÇÃO PARA O 

COMPONENTE 1 EM UMA MEMBRANA DE PERVAPORAÇÃO ............................ 16

FIGURA 10 – ESTRUTURA DO ALGINATO DE SÓDIO .......................................... 19

FIGURA 11 – R EPRESENTAÇÃO PROCESSO REACIONAL + PV ..................... 21

FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERIFICAÇÃO .................. 26

FIGURA 13 - MECANISMO ESQUEMÁTICO DE LANGMUIR-HINSHELWOOD ..... 31

FIGURA 14. MECANISMO ESQUEMÁTICO DE ELEY-RIDEAL .............................. 32

FIGURA 15. FLUXOGRAMAS DE SÍNTESE DAS MEMBRANAS (a) DENSAS, (b) 

MISTAS. .................................................................................................................... 35

FIGURA 16 - REPRESENTAÇÃO UNIDADE DE PERVAPORAÇÃO (EMULTEC - 

UFPR) ....................................................................................................................... 38

FIGURA 17 - UNIDADE DE PERVAPORAÇÃO (EMULTEC - UFPR) ...................... 39

FIGURA 17 - REPRESENTAÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL ADAPTADO 

PARA O PROCESSO DE REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO ASSISTIDA POR 

PERVAPORAÇÃO .................................................................................................... 42

FIGURA 18 – CONVERSÃO DE ÁCIDO ACÉTICO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE 

REAÇÃO PARA CATÁLISE HOMOGÊNEA ( ) 50°C, ( ) 60°C, ( ) 70°C e ( ) 80°C.45

FIGURA 19 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM OS 

RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO MODELO PARA CONVERSÃO DE ÁCIDO 



ACÉTICO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO PARA CATÁLISE HOMOGÊNEA 

( ) 50°C, ( ) 60°C, ( ) 70°C e ( ) 80°C, ( ) 50°C, (·····) 60°C, ( ) 70°C e ( · ) 

80°C. ......................................................................................................................... 47

FIGURA 20 – CONVERSÃO DE ÁCIDO ACÉTICO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE 

REAÇÃO PARA CATÁLISE HETEROGÊNEA ( ) 50°C, ( ) 60°C, ( ) 70°C e ( ) 

80°C. ......................................................................................................................... 49

FIGURA 21 – DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DO CATALISADOR ZrO2/SO4
-2.50

FIGURA 22 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE DO CATALISADOR ...................... 51

FIGURA 23 – CINÉTICA HETEROGÊNEA 70°C ...................................................... 54

FIGURA 24 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE E SEÇÃO TRANSVERSAL – 

RETICULANTE DMU ................................................................................................ 57

FIGURA 25 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE E SEÇÃO TRANSVERSAL – 

RETICULANTE DMU ................................................................................................ 58

FIGURA 26 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE E SEÇÃO TRANSVERSAL – 

RETICULANTE GA ................................................................................................... 59

FIGURA 27 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg - 6 ......................... 60

FIGURA 28 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 1 ( ) e NaAlg – 5 

(····) ............................................................................................................................ 61

FIGURA 29 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 6 ( ) e NaAlg – 7 

(····) ............................................................................................................................ 61

FIGURA 30 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 1 (····) e NaAlg – 6 

( ) ........................................................................................................................... 62

FIGURA 31 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 5 (····) e NaAlg – 7 

( ) ........................................................................................................................... 62

FIGURA 32 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA O SUPPRTE POROSO ...... 63

FIGURA 33 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA O ALGINATO DE SÓDIO ... 64

FIGURA 34 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA MEMBRANA NaAlg – 6 ( ) 

e NaAlg – 7 (····) ........................................................................................................ 65

FIGURA 35 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA MEMBRANA NaAlg – 1 ( ) 

e NaAlg – 6 (····) ........................................................................................................ 66

FIGURA 36 – CROMATOGRAMA PARA PERMEADO DA MISTURA NO PONTO DE 

EQUILÍBRIO .............................................................................................................. 72

FIGURA 37 – COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS REACIONAIS ..................... 74



FIGURA 38 – CROMATOGRAMA PARA REAÇÃO SEM PERVAPORAÇÃO – 

AMOSTRA 660 MIN .................................................................................................. 76

FIGURA 39 – CROMATOGRAMA PARA REAÇÃO COM PERVAPORAÇÃO – 

AMOSTRA 660 MIN .................................................................................................. 76

FIGURA 40 – CONVERSÕES PARA REAÇÕES COM E SEM PV .......................... 77

FIGURA 41 – CROMATOGRAMA PARA PERMEADO DA REAÇÃO ...................... 78

FIGURA 42 – CROMATOGRAMA PARA AMOSTRA DO PERMEADO DA REAÇÃO 

E DA CÉLULA REACIONAL EM 660 MIN................................................................. 79

 



LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1 - ÉSTERES USADOS COMO AROMAS DE FRUTAS NAS 

INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS ............................................................................ 6

TABELA 2- FORMULAÇÃO DOS FILMES ........................................................ 34

TABELA 3- CONVERSÕES EM DIFERENTES TEMPERATURAS – CINÉTICA 

HOMEGÊNEA .................................................................................................... 46

TABELA 4 - CONVERSÕES DE EQUILÍBRIO E ENTALPIA DE REÇÃO ......... 46

TABELA 5- PARÂMETROS MODELAGEM CINÉTICA HOMOGÊNEA ............. 48

TABELA 6 - PARÂMETROS EQUAÇÃO DE ARRHENIUS – CATÁLISE 

HOMOGÊNEA ................................................................................................... 48

TABELA 7- CONVERSÕES EM DIFERENTES TEMPERATURAS – CINÉTICA 

HETEROGÊNEA ................................................................................................ 49

TABELA 8- PARÂMETROS MODELO ELEMENTAR ........................................ 51

TABELA 9- PARÂMETROS MODELO DE LANGMUIR HINSHELWOOD ......... 52

TABELA 10- PARÂMETROS MODELO ELEY-RIDEAL – N-PENTANOL LIVRE52

TABELA 11- PARÂMETROS MODELO ELEY-RIDEAL – ÁCIDO ACÉTICO 

LIVRE ................................................................................................................. 52

TABELA 12 - PARÂMETROS EQUAÇÃO DE ARRHENIUS – CATÁLISE 

HETEROGÊNEA ................................................................................................ 54

TABELA 13 – ESPESSURA DOS FILMES ........................................................ 55

TABELA 14 – FATOR DE SEPARAÇÃO – T = 20 °C ........................................ 68

TABELA 15 – FATOR DE SEPARAÇÃO – T = 60 °C ........................................ 68

TABELA 16 – FLUXO DE ÁGUA E ETANOL NO PERMEADO – T = 20 °C ...... 69

TABELA 17 – FLUXO DE ÁGUA E ETANOL NO PERMEADO – T = 60 °C ...... 70

TABELA 18 – ALIMENTAÇÃO DA CÉLULA DE PERMEAÇÃO – MISTURA NA 

CONDIÇÃO DE EQUILÍBRIO ............................................................................ 71

TABELA 19 – COMPOSIÇÃO MÁSSICA DO PERMEADO – MISTURA NO 

PONTO DE EQUILÍBRIO ................................................................................... 71

TABELA 20 – FATOR DE SEPARAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA 

MISTURA NO PONTO DE EQUILÍBRIO ............................................................ 72

TABELA 21 – COMPOSIÇÃO MÁSSICA NA CÉLULA REACIONAL - REAÇÕES 

COM E SEM PERVAPORAÇÃO ........................................................................ 75



TABELA 22 – QUANTIFICAÇÃO DO PERMEADO DA REAÇÃO DE 

ESTERIFICAÇÃO ASSISTIDA POR PERVAPORAÇÃO ................................... 77

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ATR – Refletância Total Atenuada 

CME – Centro de Microscopia Eletrônica 

DMU – Dimetilureia 

DTG – Derivada Termogravimétrica 

EMULTEC – Laboratório de Emulsões 

FTIR – Espectroscopia de Absorção no Infravermelho com 

Transformada de Fourier 

GRG - Generalized Reduced Gradient 

HPLC – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura 

PA – Para Análise (grau de pureza química) 

PDMS – Poli (dimetil siloxano) 

PSM – Processos de Separação por Membranas 

PVA – Álcool Polivinílico 

TGA – Análise Termogravimétrica 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

VOC – Compostos Orgânicos Voláteis 

  



LISTA DE SÍMBOLOS 
 

 

A – Constante pré-exponencial da equação de Arrhenius 

ai – Atividade da espécie i 

Am – Área da membrana 

CAC – Concentração de ácido acético  

CAC,0 – Concentração inicial de ácido acético 

CAC,EQ – Concentração de ácido acético no equilíbrio 

CAP – Concentração de acetato de pentila  

CAP,EQ – Concentração de acetato de pentila no equilíbrio 

CP – Concentração de n-pentanol  

CP,EQ – Concentração de n-pentanol no equilíbrio 

CW – Concentração de água  

CW,EQ – Concentração de água no equilíbrio 

Ea – Energia de ativação 

F – Razão entre água removida por pervaporação e água gerada na 

esterificação 

J – Fluxo total de permeado 

Ji – Fluxo do componente i no permeado 

k1 – Constante cinética da reação direta de esterificação 

k2 – Constante cinética da reação inversa de esterificação 

KAC – Constante de equilíbrio de adsorção do ácido acético 

KAP – Constante de equilíbrio de adsorção do acetato de pentila 

KEQ – Constante de equilíbrio da reação 

KP – Constante de equilíbrio de adsorção do n-pentanol 

KW – Constante de equilíbrio de adsorção da água 

l – Espessura da membrana 

Li – Coeficiente de Proporcionalidade 

maf – Massa da amostra de membrana após solubilização 

mai – Massa da amostra de membrana antes da solubilização 

mamostra – Massa de amostra  

MNaOH – Concentração molar da solução de hidróxido de sódio 

mp – Massa de permeado 



n – Número de amostras 

NAC – Número de mols do ácido acético 

NAC,0 – Quantidade inicial de mols de ácido acético 

Pi – Coeficiente de permeabilidade da espécie i 

pi
0 – Pressão de saturação do componente i 

pp – Pressão no permeado 

R – Constante universal dos gases 

rAC – Taxa de reação 

T - Temperatura 

t – Tempo 

VNaOH – Volume de solução de hidróxido de sódio 

W – Massa de catalisador 

WS –Solubilidade em água 

XAC – Conversão de ácido acético 

XAC,calc – Conversão de ácido acético predita através de modelagem 

XAC,exp – Conversão de ácido acético obtida experimentalmente 

XEQ – Conversão no equilíbrio 

xA – Fração molar de água na fase líquida 

yA – Fração molar de água na fase vapor 

xi – Fração molar do componente i na fase líquida 

xj – Fração molar do componente j na fase líquida 

yi – Fração molar do componente i na fase vapor 

yj – Fração molar do componente j na fase vapor 

i – Fator de separação para o componente i  

H° - Entalpia de reação 

i – Coeficiente de atividade da espécie i 

 – Fator de efetividade  

 – Proporção entre quantidades iniciais de n-pentanol e ácido acético 

i – Potencial químico da espécie i 

 







1 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Entre os compostos orgânicos encontrados na natureza, os ésteres 

estão entre os mais comuns e são altamente empregados na indústria de 

alimentos como aditivos que conferem aroma e sabor aos alimentos. Estes 

compostos são responsáveis pelos aromas característicos de várias frutas, e 

podem ser obtidos de fontes naturais ou sintetizados. 

Uma das principais formas de sintetizar esses compostos é através 

de reações de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool, 

formando o éster desejado e água como subproduto. Reações de 

esterificação conduzidas por meio de catalisadores ácidos (Lewis ou de 

Brönsted) são denominadas de reações de esterificação de Fischer. Estudos 

mostram que o óxido de zircônia sulfatada é um tipo de catalisador sólido 

classificado como superácido, que possui ação catalítica favorável às 

reações de esterificação. 

As reações de esterificação de Fischer usualmente são favoráveis em 

meios ácidos, entretanto, são reações reversíveis com conversões limitadas 

pelas condições de equilíbrio químico. Com o intuito de elevar a produção 

dos ésteres, buscam-se alternativas de processo para compensar as 

limitações de equilibro, como: emprego de excesso de reagentes; ou a 

remoção dos produtos durante a reação através da adoção de processos 

auxiliares, como o processo de pervaporação, por exemplo. 

A pervaporação é um processo de separação de misturas de líquidos 

miscíveis que utiliza geralmente membranas densas poliméricas, na qual a 

separação se dá através da evaporação parcial de componentes da mistura 

através da membrana. A literatura reporta resultados positivos ao combinar a 

pervaporação com processos de esterificação, e através da remoção da 

água durante a reação, torna-se possível a obtenção de maiores conversões 

dos reagentes. 

Como proposta de projeto de pesquisa, será averiguado o processo 

de intensificação da reação de Fischer, para a síntese do aroma acetato de 

pentila, mediante emprego de processo de pervaporação com membranas 

densas hidrofílicas oriundas de polímeros naturais. Ressalta-se que não 
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foram encontrados trabalhos científicos equivalentes à proposta em estudo 

para síntese de acetato de pentila.  

  O presente texto está dividido da seguinte forma: o primeiro capítulo 

engloba uma introdução ao tema estudado, sua justificativa e a seguir os 

principais objetivos do trabalho. No segundo capítulo consta uma revisão 

mais detalhada sobre o tema, relativa ao processo de esterificação, 

esterificação de Fisher, tipos de catalisadores que podem ser empregados, o 

processo de pervaporação e suas aplicações com o intuito de intensificar o 

processo de esterificação. O terceiro capítulo traz os materiais necessários e 

as metodologias empregadas. O quarto capítulo traz os resultados obtidos e 

por fim uma breve conclusão do trabalho. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar o processo de síntese do 

éster acetato de pentila mediante reação de esterificação de Fisher, 

assistida por pervaporação, empregando membranas à base de polímeros 

naturais. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar a cinética de esterificação entre ácido acético e n-

pentanol via catálise ácida heterogênea e homogênea. 

b) Determinar o mecanismo cinético reacional predominante para 

a síntese de acetato de pentila catalisada por zircônia 

sulfatada.  

c) Sintetizar membranas densas mistas a partir de alginato de 

sódio e copolímeros. 

d) Caracterizar as membranas desenvolvidas, quanto à 

morfologia, estrutura química e estabilidade térmica. 
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e) Avaliar a permeabilidade preferencial à água das membranas 

desenvolvidas durante a pervaporação. 

f) Avaliar o processo de pervaporação da mistura dos 

componentes químicos presentes na reação de Fisher. 

g) Promover a reação de esterificação de Fisher assistida por 

pervaporação com as membranas densas confeccionadas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 AROMATIZANTES ALIMENTÍCIOS 

 

De acordo com o Regulamento Técnico Sobre Aditivos Aromatizantes 

da ANVISA (RES nº 387 de 05/08/1999), aromatizantes são, por definição, 

substâncias ou misturas de substâncias com propriedades odoríferas e ou 

sápidas, capazes de conferir ou intensificar o aroma e ou o sabor dos 

alimentos.  

Os aromas têm por função melhorar a qualidade sensorial dos 

alimentos, sendo o sabor de um alimento diretamente influenciado pelo seu 

aroma. Estes compostos são formados por substâncias químicas, como 

ésteres, ácidos, cetonas, aldeídos, álcoois e terpenos, utilizados em 

quantidades mínimas e não se relacionam com o valor nutricional do 

alimento (SURBURG; PANTEN, 2006). 

Os aromatizantes podem ser classificados em naturais ou sintéticos. 

Os naturais são obtidos por métodos físicos, microbiológicos ou enzimáticos 

a partir de matérias primas naturais e compreendem: óleos essenciais, 

extratos, bálsamos e substâncias aromatizantes naturais isoladas. Os 

aromatizantes sintéticos são compostos quimicamente definidos obtidos por 

processos químicos e compreendem: aromatizantes idênticos ao natural, 

aromatizantes artificiais, misturas de aromatizantes, aromatizantes de 

reação/transformação e aromatizantes de fumaça (ANVISA, 1999).  

Dentre os compostos aromatizantes comumente empregados na 

indústria alimentícia, uma classe em destaque são os ésteres, sendo 

largamente encontrados na natureza. Estes compostos, muitas vezes, estão 

associados a odores agradáveis exalados por flores e frutos. Além disso, 

podem ser encontrados também em gorduras animais e em óleos vegetais, 

triglicerídeos (CAVALCANTE et al., 2015).  

 

2.1.1 Ésteres Aromáticos  

 

Os ésteres (fórmula geral - FIGURA 1) são compostos com ponto de 

ebulição menor que os ácidos carboxílicos com massa molecular 
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semelhante e apresentam baixa polaridade (COSTA et al., 2004). Na 

TABELA 1 encontram-se alguns exemplos de ésteres e seus respectivos 

aromas.  

 
FIGURA 1 – FÓRMULA GERAL DE UM ÉSTER 

 

 
FONTE: a autora (2018) 

 

Muitos ésteres aromáticos naturais estão presentes em óleos 

essenciais de plantas e, de forma geral, esses óleos são misturas complexas 

de substâncias voláteis, mas em muitos casos, os ésteres são os compostos 

principais destas misturas complexas. Os óleos essenciais são obtidos 

através de métodos de extração, os quais variam conforme a localização do 

óleo na planta (folhas, sementes, etc). Os métodos mais comuns de 

extração são: enfleurage, destilação por arraste de vapor d’água, extração 

com solvente orgânico, prensagem e extração por CO2 supercrítico (USJT, 

2001). 

Além de encontrados na natureza, os ésteres podem ser sintetizados 

através de uma reação entre um ânion carboxilato e um haleto de alquila ou 

através da reação de esterificação de Fischer (COSTA et al., 2003). Os 

ésteres derivados dos ácidos carboxílicos podem ser obtidos através da 

reação entre estes ácidos e álcoois na presença de catalisador, levando a 

formação de ésteres e água. A reação de esterificação entre ácidos 

carboxílicos e álcoois constituem típicas reações de equilíbrio, sendo que no 

sentido direto há a produção do éster e água, enquanto que o processo 

reversível consiste na hidrólise dos ésteres (ZHANG et al., 2015). 

A utilização de um dos reagentes em excesso ou a remoção de um 

dos produtos à medida que a reação ocorre minimiza o processo de hidrólise 

do éster, favorecendo a reação no sentido de formação do éster. Quando o 

catalisador é um ácido, essa reação é conhecida por esterificação de 

Fischer, cuja aplicação industrial para síntese de aromas é viável (GARCIA; 

LUCAS; BINATTI, 2015). 
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TABELA 1 - ÉSTERES USADOS COMO AROMAS DE FRUTAS NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS 
 

Éster Estrutura 
Aroma 

Característico

Etanoato de etila 
 

Maçã 

Etanoato de n-octila Laranja 

Butanoato de etila Abacaxi 

Acetato de Isoamila Banana 

Acetato de pentila 
 

Pera 

Etanoato de isobutila Morango 

Propionato de Isobutila 
 

Rum 

FONTE: Costa et al. (2003) 

 

2.2 REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO DE FISCHER 

 

A esterificação de Fischer é um dos principais métodos utilizados para 

produção de ésteres. Essa reação ocorre através do aquecimento de um 

ácido carboxílico e um álcool na presença de um catalisador ácido mineral, 

geralmente (COSTA et al., 2003). A FIGURA 2 ilustra a reação genérica da 

esterificação de Fisher. 

 
FIGURA 2 - ESTERIFICAÇÃO DE FISCHER 

 

 
FONTE: Cavalcante et al. (2015) 
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Na reação de esterificação de Fischer o ácido mineral protona o 

átomo de oxigênio do grupo carbonila, dessa forma, o ácido carboxílico 

protonado torna-se mais reativo ao ataque nucleofílico do álcool gerando um 

intermediário tetraédrico. Em seguida, um segundo intermediário tetraédrico 

é gerado a partir da transferência de um próton de um oxigênio para outro e 

converte o grupo OH em um bom grupo de saída. Então, através da perda 

de um próton, ocorre a regeneração do catalisador ácido, dando origem ao 

éster de interesse e água, conforme mostrado na FIGURA 3 (COSTA et al., 

2003).  

 
FIGURA 3 – MECANISMO ESTERIFICAÇÃO DE FISCHER 

 

 

 
FONTE: Cavalcante et al. (2015) 

 

Vale ressaltar que a esterificação é uma reação reversível, portanto 

durante o processo reacional, de purificação e de armazenagem é 

necessário cuidado, pois a reação de hidrólise do éster, ou seja, a reação 

inversa pode ser catalisada por ácido ou por base, sendo assim, a 

neutralização, que ocorre após o processo reacional, deve ser bem 

controlada (NEVES, 2008). A reação de hidrólise do éster está apresentada 

na FIGURA 4.  
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FIGURA 4 – HIDRÓLISE DE ÉSTER CATALISADA POR ÁCIDO OU POR BASE. 
 

 
FONTE: Cavalcante et al. (2015) 

 

2.2.1 Catalisadores - Utilização em Esterificação 

 

Os catalisadores geralmente utilizados nas reações de esterificação 

são ácidos minerais comuns, como, por exemplo, H2SO4, HF, H3PO4 e HCl. 

Porém, estes catalisadores líquidos apresentam diversas restrições 

(toxicidade, corrosividade, restrições de legislação sanitária e ambientais), e 

a presença destas substâncias nos produtos finais, por mínima que seja, 

torna-se cada vez mais intolerável por legislações mais rígidas. Dessa 

forma, surge a necessidade da implantação de tecnologias mais limpas 

(SERT; ATALAY, 2009).  

A substituição destes catalisadores na forma líquida por sólidos 

ácidos possibilita a introdução de novas tecnologias. A catálise heterogênea 

em relação à catálise homogênea apresenta diversas vantagens, tais como: 

menor toxidez, potencial de regeneração, corrosividade mínima, facilidade 

na separação do catalisador do meio reacional (SERT; ATALAY, 2009). 

Diversas pesquisas apresentadas na literatura relatam o emprego de 

catálise heterogênea nas reações de esterificação. Segundo pesquisas 

realizadas por Tanabe; Holderich (1999), em cada 127 processos de catálise 

ácido-base, 115 utilizam catalisador sólido. Yadav; Thathagar (2002) 

verificaram a utilização de resinas de troca catiônica (Indion-170,Amberlyst-

36, Amberlyst-15, Amberlite IRA 120, 20% DTP/K-10) na esterificação de 

ácido maleico e etanol. Os autores obtiveram maior atividade catalítica para 
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a resina Amberlyst-36, sendo que a resina Indion-170 mostrou excelente 

capacidade para reutilização.  

Sólidos superácidos, contendo sítios ácidos de Lewis e Brönsted, 

possuem potencial tão elevado quanto os ácidos minerais na forma líquida, 

tais como: óxido de tungstênio suportado em zircônia (WO3-ZrO2), óxido de 

titânio sulfatado (SO4
-2-TiO2) e óxido de estanho sulfatado (SO4

-2-SnO2) 

(ARATA, 2009). Dentre estes catalisadores sólidos tidos como superácidos, 

destaca-se a zircônia sulfatada (SO4
2 /ZrO2), com potencial de acidez 

(medido em escala Hammett) da ordem de -16.0, equiparável ao emprego 

de H2SO4 concentrado de -12, na mesma proporção molar (ARATA, 2009; 

SERT; ATALAY, 2009). Diversos estudos de sínteses de compostos 

orgânicos catalisados por zircônia sulfatada reportam ótimos resultados em 

termos de conversão e atividade catalítica, tais como: alquilação de tolueno, 

condensação de orto-fenilenodiamina e diferentes centonas, síntese de 

pentaeritritol diacetais a partir da reação de condensação entre aldeídos e 

cetonas, isomerização de alcanos, esterificação de 2-etil hexanol com 

anidrido ftálico, esterificação de ácido benzoico com metanol (ARATA, 2009, 

JIN ET AL., 2004, SONG; MCINTOSH; KYDD, 2000, THORAT; YADAV; 

YADAV, 1992). 

Sert; Atalay (2009) realizaram estudos acerca da reação de 

esterificação do ácido acético com butanol catalisada por zircônia sulfatada 

para temperaturas variando de 50°C a 70°C. Como resultados cinéticos os 

autores obtiveram conversões médias do ácido acético variando de 40,0% a 

59,2% (conforme a temperatura), durante 180 minutos de reação.  

A reação de esterificação entre o ácido esteárico e o metanol foi 

realizada por Saravanan; Tyagi; Bajaj (2016) utilizando aerogel de zircônia 

sulfatada como catalisador. Os autores obtiveram uma conversão de 88% 

para uma temperatura de 60°C após 7 horas de reação, conforme 

mecanismo reacional proposto pelos autores (FIGURA 5). O catalisador 

apresenta dois tipos de sítios ácidos, sendo eles de Brönsted (H+) e de 

Lewis (Zr+) e em ambos os sítios pode ocorrer a reação. A reação inicia com 

a transferência do H+ do catalisador para o oxigênio da carbonila do ácido 

carboxílico, na sequência ocorre o ataque nucleofílico do álcool, e por fim a 

desprotonação, perda de água e formação do éster. Na reação catalisada 
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pelo sítio ácido de Lewis ocorre a ligação direta entre a Zr+ e a carbonila do 

ácido carboxílico, seguido do ataque nucleofílico do álcool, remoção da água 

e formação do éster. 

 
FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO DO MECANISMO REACIONAL DA REAÇÃO DE 

ESTERIFICAÇÃO ENTRE O ÁCIDO ESTEÁRICO E O METANOL CATALISADA POR 
ZIRCÔNIA SULFATADA. 

 

 
FONTE: Saravanan; Tyagi; Bajaj (2016) 

 

 

Reações de esterificação geralmente são limitadas pelo equilíbrio 

termodinâmico, sendo a formação de água um subproduto que limita a taxa 

da reação direta, favorecendo a hidrólise do éster. Portanto, muitas vezes, 

se obtém baixas conversões nas reações de esterificação devido às 

restrições de equilíbrio químico (CHANDANE; RATHOD; WASEWAR, 2016).  

Para que haja uma maior conversão, se faz necessário deslocar o 

equilíbrio da reação para o lado de formação do éster, uma forma é usando 

um grande excesso de um dos reagentes, porém, isso gera um aumento nos 

custos de separação. Outra forma é a remoção de um dos produtos e isso 

se torna possível através do emprego de processos auxiliares acoplados a 

reação, como os processos de separação por membranas, notadamente a 

pervaporação (RATHOD; WASEWAR; YOO, 2014). 
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2.3 PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS (PSM) 

 

Segundo Habert; Borges; Nobrega (2006), uma membrana pode ser 

definida como uma barreira que separa duas fases e restringe total ou 

parcialmente o transporte de uma ou mais espécies químicas presentes nas 

fases. Na FIGURA 6 está representado o esquema de um PSM.  

 
FIGURA 6 – REPRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DUAS FASES SEPARADO 

POR MEMBRANA 

 
FONTE: Adaptado de Mulder (1996) 

 

As membranas podem ter origem natural, biológica ou sintética. As 

membranas sintéticas podem ser classificadas de acordo com o material que 

as compõem em orgânicas (poliméricas ou líquidas) e inorgânicas 

(cerâmicas ou metálicas) (MULDER, 1996).  

As membranas podem ser classificadas também conforme a 

morfologia, em densas ou porosas. Uma membrana pode ser classificada 

como densa, quando uma das etapas do PSM envolve a dissolução e 

difusão dos componentes através de uma membrana virtualmente livre de 

poros. Para ser considerada porosa, quando o transporte dos componentes 

ocorre em uma fase fluida contínua, a qual preenche os poros (BAKER et al., 

1991). Na FIGURA 7 está representada uma classificação das membranas, 

as partes escuras representam a matriz sólida e as regiões claras, os poros.  
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FIGURA 7 – ESQUEMA DA MORFOLOGIA DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE 

DIFERENTES MEMBRANAS 

 

 
FONTE: Habert; Borges; Nobrega (2006) 

 

As membranas isotrópicas porosas apresentam poros com tamanhos 

similares, enquanto as densas são isentas de poros. As membranas 

anisotrópicas porosas apresentam redução no tamanho dos poros ao longo 

da seção transversal, ao passo que, as densas podem ser integrais, nas 

quais a região densa é constituída do mesmo material que a região porosa, 

ou compostas, onde a região densa é constituída de um material diferente 

da região porosa. (LI et al., 2008). 

Os processos de separação por membranas podem ser diferenciados 

também de acordo com a força motriz que rege o processo. Os processos 

de membranas porosas (microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração) e 

osmose inversa empregam como força motriz o gradiente de pressão, 

variando de 1 a 80 atm, enquanto os  processos de diálise e eletrodiálise 

utilizam, respectivamente, gradientes de concentração e potencial elétrico. A 

pervaporação, por usa vez, a força motriz é a diferença de potencial químico 

entre as fases alimentação e permeado, produzidas usualmente pela 

diferença de pressão parcial dos componentes entre as fases (PABBY; 
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RIZVI; SASTRE, 2009). No QUADRO 1 estão apresentados os PSM 

comerciais, características, força motriz e aplicações. 

 
QUADRO 1 – PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS COMERCIAIS 

Processo Força Motriz Material Retido Material que 
Permeia Aplicações 

Microfiltração 
(MF) 

P 
(0,5 – 2 atm) 

Material em 
suspensão, 
bactérias.  
Massa molar > 
500k Da 
(0,01μm). 

Água e sólidos 
dissolvidos. 

Esterilização 
bacteriana;  
clari cação  
vinhos e cervejas; 
concentração de 
células; 
oxigenação de 
sangue. 

Ultrafiltração 
(UF) 

P 
(1 – 7 atm) 

Colóides, 
Macromoléculas. 
Massa molar > 
5.000 Da. 

Água (solvente), 
sais solúveis de 
baixa massa 
molar. 

Fracionamento 
/concentração de 
proteínas; 
recuperação de 
pigmentos/óleos. 

Nanofiltração 
(NF) 

P 
(5 – 25 atm) 

Moléculas de 
massa molar 
média  
500 < MM < 2.000 
Da. 

Água, sais e 
moléculas de 
baixa massa 
molar. 

Puri cação de 
enzimas; 
bioreatores a 
membrana. 

Osmose 
Inversa (OI) 

P 
(15 – 80 atm) 

Todo material 
solúvel ou em 
suspensão. 

Água (solvente) Dessalinização de 
águas; 
concentração de 
suco de frutas; 
desmineralização 
de águas. 

Diálise (D) C Moléculas de 
massa molar > 
5.000 Da. 

Íons e orgânicos 
de baixa  massa 
molar. 

Hemodiálise;   rim 
arti cial; 
recuperação de 
NaOH. 

Eletrodiálise 
(ED) 

E Macromoléculas e 
compostos não 
iônicos 

Íons. Concentração 
soluções salinas; 
puri cação de 
águas. 

Permeação de 
Gases (PG) 

P  C Gás menos 
permeável. 

Gás mais 
permeável. 

Recuperação de 
hidrogênio; 
separação 
CO2/CH4; 
fracionamento do 
ar. 

Pervaporação 
(PV) 

Pressão de 
vapor 

Líquido menos 
permeável 

Líquido mais 
permeável 

Desidratação de 
álcoois; 
eliminação de 
VOC da água. 

FONTE: Habert; Borges; Nobrega (2006) 

 

2.3.1 Pervaporação 

 

O termo pervaporação provém dos processos de permeação através 

da membrana seguido da evaporação do permeado. Esse termo foi criado 
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por Kober P. A. e foi empregado pela primeira vez em 1917 através de um 

experimento onde uma mistura de tolueno e água era confinada em um 

recipiente confeccionado por uma membrana de “collodium”, e após a 

exposição do conjunto a uma ventilação forçada, ocorria uma passagem 

preferencial da água através da membrana (NOBREGA; GARCIA; HABERT, 

1991). 

Na década de 60 os estudos sobre essa técnica de separação foram 

resgatados e trabalhos foram realizados para verificação da permeabilidade 

(solubilidade e difusão) de líquidos orgânicos, puros ou presentes em 

misturas, através de filmes poliméricos comerciais e desenvolvidos em 

laboratório.  Porém, durante os anos 70, a aplicação comercial da técnica de 

pervaporação foi impedida devido à inexistência de membranas adequadas 

para separações específicas, diferentemente do que já havia sido 

conseguido por outros processos de separação por membranas (HABERT; 

BORGES; NOBREGA, 2006). 

Na década de 80 pesquisas foram direcionadas para o processo de 

pervaporação para separação de misturas etanol/água. Com o objetivo de 

obter a desidratação do etanol, pesquisas foram voltadas para o 

desenvolvimento de membranas hidrofílicas, as quais permitissem a 

passagem preferencial da água (MULDER, 1996). 

A pervaporação é um processo de separação por membranas 

adotadas para o processamento de mistura de líquidos miscíveis, na qual, 

através de uma membrana densa ocorre vaporização parcial desta mistura. 

A mistura líquida é colocada em contato com um dos lados da membrana, se 

difunde e é vaporizada do outro lado. (BASILE; FIGOLI; KHAYET, 2015).  

Durante o processo de pervaporação ocorre a mudança de fase do 

permeado, sendo este removido na forma de vapor. Em relação aos demais 

processos de separação por membranas, há a necessidade do calor latente 

de vaporização (NOBLE; STERN, 1995).  

A força motriz que rege este tipo de separação é o gradiente de 

potencial químico, alcançado através da redução da pressão parcial do 

componente no lado permeado. Existem diversos métodos de obtenção da 

diferença de pressão parcial, dentre elas estão: aplicação de vácuo ao 

permeado, fluxo de gás inerte não condensável no lado permeado ou 
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através de um gradiente de temperatura entre a alimentação e o permeado 

(PABBY; RIZVI; SASTRE, 2009). A FIGURA 8 mostra estas três formas de 

operar o sistema de pervaporação. 

É usual em processos de desidratação de solventes orgânicos, adotar 

a técnica de pervaporação combinada com processos clássicos, como a 

destilação. (CHEN et al., 1999). 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos acerca do processo de 

separação por pervaporação, principalmente em relação à separação de 

misturas azeotrópicas, obtenção e purificação de aromas e otimização do 

fluxo de permeado que, por ser geralmente baixo, prejudica a utilização 

desta técnica (BASILE; FIGOLI; KHAYET, 2015).  

 
FIGURA 8 – POSSIBILIDADES DE OPERAÇÃO DO PROCESSO DE PERVAPORAÇÃO 

A) APLICAÇÃO DE VÁCUO, B) FLUXO DE GÁS INERTE, C) GRADIENTE DE 
TEMPERATURA. 

 

 
FONTE: Adaptado de Habert; Borges; Nobrega (2006)  
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O modelo teórico mais empregado para descrição dos fenômenos de 

transporte pelas membranas durante o processo de pervaporação é o 

modelo solução-difusão. Este modelo pode ser delineado por meio de três 

passos sucessivos (WEE; TYE; BHATIA, 2008):  

1. Sorção seletiva das espécies presentes na mistura líquida na 

interface membrana/líquido. 

2. Difusão dos componentes sorvidos através da membrana devido 

ao gradiente de concentração (gradiente de potencial químico). 

3. Dessorção do permeado vaporizado da interface 

membrana/permeado. 

O processo de difusão intramembrana é promovido mediante 

gradiente de potencial químico entre as interfaces da alimentação e do 

permeado, conforme ilustrado na FIGURA 9. Este gradiente é, na maioria 

dos casos, promovido mediante emprego de vácuo no lado do permeado, 

conforme mostrado na FIGURA 8 A, de maneira a reduzir a pressão parcial 

dos componentes na fase de permeado, e com isso, gerar o devido 

gradiente de potencial químico que possibilite o processo de separação. A 

pressão parcial dos componentes no lado do permeado deve ser mantida 

menor do que na interface da membrana. (GEORGE; THOMAS, 2001). 

 
FIGURA 9 – PERFIL DO POTENCIAL QUÍMICO E CONCENTRAÇÃO PARA O 

COMPONENTE 1 EM UMA MEMBRANA DE PERVAPORAÇÃO 
 

 
FONTE: Adaptado de Habert; Borges; Nobrega (2006) 
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Segundo Mulder (1996), o fluxo de um componente através da 

membrana pode ser determinado através da Equação (1). 

 

 (1) 

 

Onde  é o fluxo do componente i,  é o coeficiente de 

proporcionalidade e  é o potencial químico. O potencial químico é obtido 

através da Equação (2). 

 

 (2) 

 

Sendo calculado através da Equação (3) 

 

 (3) 

 

 representa a pressão de saturação do componente i e  sua 

pressão de vapor. 

Derivando a Equação (2), obtém-se a Equação (4). 

 

 (4) 

 

Substituindo a Equação (4) na Equação (1), obtém-se a Equação (5). 

 

 (5) 

 

Onde pode ser aproximado por , sendo  é a 

espessura da membrana, , e é o coeficiente de permeabilidade, . 

O fluxo pode ser então representado pela Equação (6). 

 

 (6) 
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A fase vapor pode ser considerada ideal devido às baixas pressões 

aplicadas no lado permeado. Portanto a Equação (6) pode ser reescrita 

como Equação (7). 

 

 (7) 

 

Sendo , a fração molar do componente i na fase líquida,  a 

pressão de saturação do componente puro,  é a fração molar do 

componente i na fase vapor,   é o coeficiente de atividade e  é a pressão 

no permeado. 

Como as características da membrana interferem diretamente no 

desempenho dos processos de pervaporação, a síntese de membranas 

densas aplicáveis a pervaporação é de extrema importância para que o 

processo ocorra com êxito conferindo propriedades tais como: alta 

permeabilidade, boa seletividade e resistências mecânica, química e térmica 

adequadas (TABERNER; CUNHA, 2010). 

 

2.3.2 Síntese de Membranas Densas 

 

Membranas densas utilizadas nos processos de pervaporação são 

usualmente confeccionadas a partir de polímeros orgânicos, tais como o 

álcool polivinílico (PVA), ácido poliacrílico (PAA), acetato de celulose, 

polidimetil siloxano (PDMS), poliuretana (PU), entre outros (NOBREGA; 

GARCIA; HABERT, 1991; FENG; XENG, 1997). Na busca por processos 

mais eficientes, diversos estudos reportam o emprego de novos polímeros 

sintéticos e naturais, misturas de polímeros e novas técnicas para sínteses 

de membranas empregando aditivos, tais como agentes reticulantes e 

plastificantes (FENG; XENG, 1997; GIMENES; LIU; FENG, 2007). 

Dentre os polímeros naturais que podem ser utilizados na produção 

de filmes densos, destaca-se o alginato de sódio, cuja estrutura está 

apresentada na FIGURA 10. Este copolímero pode ser extraído de algas 

marrons ou bactérias e sua principal característica está na capacidade de 
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formação de géis quando os íons sódio são substituídos por cátions di e 

trivalentes, como por exemplo, Fe3+, Cu2+ e Ca2+. (LISBOA, 2011). 

 
FIGURA 10 – ESTRUTURA DO ALGINATO DE SÓDIO 

 

 
FONTE: Panikkar; Brasch (1997) 

 

O alginato de sódio pode ser utilizado em diversas áreas devido à sua 

capacidade em formar gel, biodegradabilidade, biocompatibilidade e 

ausência de toxidez. Na área farmacêutica, por exemplo, pode ser utilizado 

em encapsulação e liberação de princípios ativos, na área de alimentos, 

como revestimento e embalagens. O alginato de sódio pode ser empregado 

também na produção de cosméticos (LISBOA, 2011). Em tecnologias 

industriais, há trabalhos reportando o emprego do alginato de sódio no 

desenvolvimento de biomateriais seletivos, como a pervaporação (ADOOR 

ET AL., 2008). 

As membranas densas geralmente apresentam limitações de 

transferência de massa difusiva, sendo a espessura do filme um dos 

aspectos relevantes para tal restrição. Uma forma de aumentar o fluxo de 

permeado é a partir da redução da espessura da camada de filme densa 

seletiva através da utilização de membranas densas assimétricas (FIGURA 

7). Estas membranas são formadas por uma fina camada densa suportada 

por um material poroso o qual não oferece resistência ao transporte. Assim, 

o fluxo de permeado aumenta por diminuir significativamente a espessura do 

filme, porém, a seletividade da membrana é mantida devido à presença do 

filme denso (LI et al., 2003). 
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A principal técnica empregada para fabricação desse tipo de 

membrana assimétrica é denominada espalhamento (casting), a qual 

consiste em verter uma solução diluída do polímero sobre o suporte e em 

seguida realiza-se uma evaporação controlada do solvente (MULDER, 

1996).  

Membranas de sericina e PVA reticuladas por dimetilureia foram 

produzidas por Gimenes; Liu; Feng (2007), através do método de 

espalhamento, para utilização na separação de misturas de água e etanol 

por pervaporação e alcançaram um fator de separação entre 145 e 172, o 

que demonstra elevada seletividade dos filmes produzidos em relação à 

água. Karp; Hamerski; Silva (2017), através do método de espalhamento 

produziram membranas de fibroína e PVA (reticuladas por dimetilureia) para 

ensaios de desidratação de etanol por pervaporação e obtiveram um fator de 

separação de 23,7, em relação à água.  

Adoor et al. (2008) confeccionaram filmes de alginato de sódio e 

filmes com partículas de zeólita beta incorporadas ao alginato de sódio, 

através do método de espalhamento empregando glutaraldeído como agente 

reticulante. As membranas foram desenvolvidas para a intensificação da 

reação de esterificação entre o etanol e o ácido acético através da 

pervaporação. Os autores obtiveram um aumento considerável na conversão 

e uma redução no tempo de reação, ao remover a água formada durante o 

processo reacional através da pervaporação. Para a reação sem 

pervaporação, foi obtida uma conversão de 81% em 18 horas de reação, 

enquanto com pervaporação, foi obtido um valor máximo de 89,5% de 

conversão após 8 horas. 

 

2.3.3 Aplicações da Pervaporação em Reações de Esterificação 

 

Dentro do contexto exposto, a pervaporação apresenta-se como 

potencial tecnológico para otimização das reações de esterificação, 

mediante a remoção seletiva de um dos produtos formados durante a 

reação, ocasionando um deslocamento contínuo do equilíbrio da reação no 

sentido de formação do éster (BASILE; FIGOLI; KHAYET, 2015). 
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A FIGURA 11 ilustra o funcionamento de um processo reacional 

assistido por pervaporação. Concomitantemente a formação dos produtos, 

ocorre a remoção de um deles. Como na esterificação o produto de 

interesse é o éster formado, a remoção da água através da pervaporação se 

torna vantajosa, de forma a deslocar o equilíbrio da reação no sentido de 

formação do éster (LIM et al., 2002). 

 
FIGURA 11 – R EPRESENTAÇÃO PROCESSO REACIONAL + PV 

 

 
FONTE: Adaptado de Sert; Atalay (2014) 

NOTAS: (1) Camisa de aquecimento, (2) agitador, (3) célula reacional, (4) 

membrana, (5) trap, (6) válvula, (7) bomba de vácuo  

 

Chandane; Rathod; Wasewar (2016) avaliaram possíveis melhorias 

na conversão da reação de esterificação do ácido propanoico com álcool 

isobutílico, para produção de propanoato de isobutila,  através da utilização 

do processo de pervaporação, com reação e separação ocorrendo 

simultaneamente. Neste estudo foi utilizada uma membrana polimérica 

hidrofílica de álcool polivinílico polietersulfona (PVA-PES). Os resultados 

foram positivos e foi verificado um aumento da conversão quando utilizada a 

pervaporação. 

Outro trabalho, visando o estudo da reação de esterificação do ácido 

acrílico e n-butanol para produção de acrilato de n-butila combinado com o 
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processo de pervaporação, foi publicado por Sert; Atalay (2014). Os autores 

utilizaram uma membrana polimérica comercial Pervap 2201. Através de 

uma reação catalítica heterogênea, catalisador Amberlyst 131, foi obtida 

uma conversão máxima de ácido de 96,3% com a associação do processo 

de esterificação com a pervaporação, em comparação com uma conversão 

máxima de 70% sem a pervaporação. Ou seja, a remoção contínua da água 

durante o processo reacional por meio da pervaporação mostrou-se efetivo 

para a obtenção de elevadas conversões do éster.  

Zhang et al. (2015) publicaram um estudo sobre a reação de 

esterificação entre o ácido propanoico e o etanol, para produção de 

propanoato de etila, assistida por pervaporação para remoção de água, 

utilizando uma membrana comercial de zeólita T-Type. Neste estudo, em um 

tempo de 5 horas de reação, a conversão de ácido passou de 82,6%, sem 

pervaporação, para 90,8%, com pervaporação. A máxima conversão obtida 

foi de 99,8% para um tempo de 10 horas de reação. Esse aumento de 

conversão, propiciado pela remoção da água através do processo de 

pervaporação, mostra um ganho significativo no processo. 

Rathod; Wasewar; Yoo (2014) avaliaram o emprego da pervaporação, 

utilizando membranas de PVA, em conjunto com a reação do ácido 

propanoico com o álcool isopropílico para produção de propanoato de 

isopropila. Os autores observaram um aumento significativo de 66% para 87 

% na conversão do ácido propanoico, sem e com a pervaporação, 

respectivamente. O que mostra também a importância da remoção de um 

dos produtos para que haja o deslocamento da reação. 

Bhat; Aminabhavi (2008) avaliaram o processo de remoção da água, 

por pervaporação, utilizando membranas mistas produzidas a partir de 

alginato de sódio, na intensificação do processo reacional de síntese de 

acetato de etila, por meio da esterificação de ácido acético e etanol. Os 

autores obtiveram conversões do ácido superiores a 90% ao remover a água 

do sistema. As membranas mistas utilizadas mostraram elevada afinidade 

com a água em relação aos compostos orgânicos, obtendo valores de até 

99,33% de água no permeado.  
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2.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

As reações de esterificação de Fischer para síntese de aromas 

frutados são amplamente empregadas a nível industrial, assim como há 

diversos registros em literatura de estudos de sínteses mediante catálise 

homogênea e heterogênea. Outros trabalhos reportam o uso específico do 

catalisador SO4
-2-ZrO2 em síntese de diversos ésteres, desde os compostos 

de baixa massa molar como o acetato de serc-butila, até a síntese de 

biocombustíveis, como o estearato de metila. De forma análoga, alguns 

estudos reportam o potencial dos processos intensificados de reação de 

esterificação de Fischer assistida por pervaporação, adotando diversas 

membranas comerciais para a remoção contínua de água durante o 

processo reacional.      

Destaca-se, no presente trabalho, ao caráter inédito do estudo da 

síntese de acetato de pentila catalisada por SO4
-2-ZrO2, assim como a 

proposta de intensificação desta reação com o emprego da pervaporação. 

Ademais, não foi evidenciado na literatura científica o emprego de 

membranas densas derivadas de polímeros naturais nos processos de 

intensificação de reações de esterificação por pervaporação. 

Portanto, este trabalho apresenta uma nova proposta tecnológica, 

inserindo um processo tecnologicamente limpo associado à reação de 

esterificação de Fischer catalisada por sólido superácidos empregando 

biomateriais seletivos à permeação de água.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 MATERIAL 

 

Todos os reagentes empregados foram utilizados na forma comercial. 

Para realização da reação de esterificação de Fischer e determinação 

da concentração residual de ácido carboxílico presente nas  amostras foram 

utilizados os reagentes: ácido acético (99,8% P.A. Sigma-Aldrich, 

Alemanha), n-pentanol ( 99% P.A. Sigma-Aldrich, Alemanha), acetato de 

pentila ( 99% P.A. Sigma-Aldrich, Alemanha), catalisador sólido superácido 

zircônia sulfatada  (ZrO2/SO4
-2, sintetizado e fornecido pelo Laboratório de 

Práticas Experimentais, LPE I, do Departamento de Engenharia Química da 

UFPR), catalisador homogêneo ácido sulfúrico (95-99% P.A. Vetec), água 

destilada, solução aquosa de hidróxido de sódio 0,1M, indicador fenolftaleína 

e papel filtro quantitativo.  

Para as sínteses das membranas foram utilizados o polímero Alginato 

de sódio (Sigma-Aldrich, Alemanha), e como agentes reticulantes: 

Dimetilureia (DMU) (>99%, Sigma-Aldrich, Alemanha) e Glutaraldeído (GA) 

(Solução 25% P.S. Alphatec). Para as membranas mistas, além dos 

materiais já citados, zircônia sulfatada também foi utilizada. Como suporte 

poroso para os filmes foi empregado papel filtro quantitativo de acetato de 

celulose tratado com silicone (Whatman 1 PS No 2200 125). 

Nos ensaios de pervaporação para identificação da permeação 

preferencial à água, foram empregados água destilada e etanol comercial 

com graduação 94 ºGL (Alphatec). 

Para quantificação da água nos ensaios de pervaporação foi 

empregado o método de Karl-Fischer volumétrico (PerkinElmer), utilizando 

metanol seco (Panreac) como solvente e reagente de titulação Aquametric 

Composite 5 RV (Panreac). 

Para quantificação do éster acetato de pentila, foi empregada a 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC - High performance liquid 

chromatography). Como fase móvel foram utilizados água ultrapura, 

acetonitrila (Panreac, 99 %) e ácido fórmico (Vetec, 85 %).   
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO CATALISADOR 

 

A distribuição granulométrica das partículas de zircônia sulfatada 

foram obtidas por análise granulométrica a laser em um granulômetro 

CILAS, modelo 1064, realizada no Laboratório de Análise de Minerais e 

Rochas da UFPR (LAMIR UFPR) 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV - Tescan 

Veja 3, LMU) foram realizadas no Centro de Microscopia Eletrônica da 

UFPR (CME-UFPR), com o objetivo de examinar as características 

morfológicas superficiais do catalisador. As amostras foram secas em estufa 

de circulação de ar a 105 °C (Laboratório de Práticas Experimentais do 

Departamento de Engenharia Química), fixadas com fita de cobre nos 

suportes e metalizadas com ouro (Balzers Union, modelo FL 9496). As 

imagens foram capturadas em várias aproximações, utilizando voltagem de 

aceleração de 10 kV.  

 

3.3 REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 

 

As reações de esterificação do ácido acético com o n-pentanol 

(proporção molar n-pentanol: ácido acético 3:1) foram realizadas mediante 

catálise heterogênea empregando óxido de zircônia sulfatada (ZrO2-SO4) 

como catalisador, conduzidas nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80 °C em 

sistema isotérmico, mantido através de um banho ultratermostático (Quimis). 

De forma complementar, para fins de avaliação da conversão de equilíbrio, 

foram realizadas reações de esterificação do ácido acético com n-pentanol 

empregando ácido sulfúrico como catalisador homogêneo (porcentagem 

mássica de catalisador de 1%), nas mesmas condições descritas nas 

reações com catálise heterogênea. 

 Os ensaios cinéticos foram realizados em um tempo total de 24 

horas. Primeiramente, em uma balança analítica, os reagentes foram 

pesados de forma a obter a proporção desejada entre eles, em seguida, 

pesou-se o catalisador, as quantidades foram escolhidas de forma a utilizar 

o maior volume útil possível do reator.  
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O ácido acético e o n-pentanol foram adicionados às células 

reacionais de vidro encamisadas (40 mL de volume reacional), o banho 

ultratermostático (Quimis) foi então ligado para que os regentes atingissem a 

temperatura desejada e a agitação foi mantida através de agitadores 

magnéticos (Fisatom, modelo 752A).  Ao atingir a temperatura desejada, o 

catalisador foi adicionado e o tempo de reação começou a ser contabilizado. 

Um esquema da unidade utilizada para realização do processo de 

esterificação está representado na FIGURA 12. 

 
FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERIFICAÇÃO 

 
FONTE: a autora (2018) 

 NOTAS: 1- banho ultratermostático, 2 e 3 – agitadores magnéticos,  
4 e 5 – células reacionais.  

 

As amostras foram retiradas em intervalos de tempo regulares com 

uma micropipeta automática, sendo coletado um volume de 400 L por 

amostra, desse modo os volumes de amostras retiradas do reator não 

causaram uma variação significativa no volume reacional. Para catálise 

heterogênea, imediatamente após a coleta, as amostra foram filtradas em 

papel filtro quantitativo (com o intuito de remover o catalisador contido na 

alíquota amostrada), armazenadas em frascos de vidro e pesadas em 

balança analítica. No caso da catálise homogênea assim que foram 

coletadas, as amostras seguiram para pesagem e imediatamente adicionou-

se água para interromper o processo reacional.  
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Para determinação da concentração de ácido acético residual foi 

adotado o processo de titulação. Solução de fenolftaleína 1,0% m/v foi 

empregada como indicador e uma solução padrão de NaOH 0,1M foi 

utilizada para realizar a titulação empregando-se uma bureta digital (Titrette). 

A acidez da amostra pode ser calculada através da Equação (8). 
 

 (8) 

 

Onde  é o volume de solução de hidróxido de sódio titulado em 

mL,  é a concentração molar, em mol L-1 da solução de hidróxido de 

sódio  e  é a massa de amostra medida em gramas. 

A partir da determinação da acidez residual, determinou-se a 

conversão do ácido acético no reator, e por relação estequiométrica, 

quantificaram-se todas as demais espécies químicas que participaram da 

reação de esterificação. 

Através dos valores das conversões no equilíbrio obtidas 

experimentalmente via catálise homogênea, após 24 horas de reação, foi 

possível calcular as constantes de equilíbrio para as quatro temperaturas 

através da Equação (9). 

 

=  (9) 

 

Onde  é a constante de equilíbrio, , , e são as 

concentrações no equilíbrio de água, acetato de pentila, ácido acético e n-

pentanol, respectivamente,  é a conversão no equilíbrio e  é a razão 

entre as concentrações de n-pentanol e ácido acético. 

Através da equação de Van’t Hoff, representada por meio da Equação 

(10), foi calculado o valor da entalpia de reação. 

 

 (10) 
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Onde  é a entalpia de reação,  é a constante de equilíbrio,  é 

a temperatura e  é a constante universal dos gases. 

 

3.4 MODELAGEM MATEMÁTICA – CATÁLISE HOMOGÊNEA 

 

Para realizar a modelagem, adotou-se um modelo cinético elementar 

de segunda ordem reversível. A expressão da taxa para reação homogênea 

pode ser expressa através da Equação (11) 

 

(11) 

 

Onde , ,  e  são as concentrações de ácido acético, n-

pentanol, acetato de pentila e água, respectivamente,  e  são as 

constantes cinéticas das reações direta e inversa, respectivamente, e  é a 

constante de equilíbrio da reação. Considerando-se que os produtos acetato 

de pentila e água não estão presentes no início da reação e o volume 

reacional permanece constante. A Equação (11) pode ser rearranjada em 

termos de conversão do ácido acético (Equação (12)), e a taxa da reação 

pode ser representada pela Equação (13). 

 

(12) 

 

(13) 

 

Onde é a concentração inicial de ácido acético,  é a conversão 

de ácido acético e  é razão entre as quantidades iniciais de n-pentanol e 

ácido acético. O método matemático de Runge-Kutta de 2° ordem foi 

utilizado para a solução da Equação (13), conforme a estimativa 

paramétrica.  
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Os erros entre os valores preditos e os valores experimentais foram 

calculados por três métodos: diferenças quadradas –  (Equação (14)), 

erros médios –  (Equação (15)) e Média Percentual Absoluta do Erro – 

 (Equação (16)). Com o objetivo de minimizar as diferenças entre os 

valores calculados através dos modelos e os valores experimentais, foi 

empregado o método GRG não linear.  

 

 (14) 

 
(15) 

 
(16) 

 

Onde e são os valores preditos através dos modelos e 

obtidos experimentalmente, respectivamente, e  é o número de amostras.  

A partir das constantes cinéticas obtidas através do modelo 

matemático, foi possível determinar as energias de ativação das reações 

direta e inversa com o auxílio da Equação de Arrhenius (Equação (17)). 

 

 (17) 

 (18) 

 
Onde  é a constante cinética, é a constante pré-exponencial (depende da 

área de contato),  é a energia de ativação, a constante dos gases e a 

temperatura em K. Aplicando-se o logaritmo natural, a Equação de Arrhenius 

se transforma na Equação (18) e expressando o logaritmo natural da 

constante cinética em função de no plano cartesiano, foi possível 

determinar as energias de ativação, já que  é a inclinação da reta 

obtida. 
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3.5 MODELAGEM MATEMÁTICA – CATÁLISE HETEROGÊNEA 

 

O balanço molar, para uma reação catalítica heterogênea operada em 

sistema de batelada, pode ser representado pela Equação (19) (FOGLER, 

2009), a qual correlaciona a variação da fração molar do ácido acético com o 

tempo de reação. 

 

 (19) 

 

Onde  é a fração molar do ácido acético,  é o tempo,  é a massa 

de catalisador,  é o número de mols inicial de ácido acético e  é a taxa 

de reação.  

Quatro modelos matemáticos (Elementar, Langmuir-Hinshelwood sítio 

duplo, Eley-Rideal com ácido acético livre, e Eley-Rideal com n-pentanol 

livre) foram avaliados para a estimativa do mecanismo reacional e descrição 

da equação da taxa de reação. O método matemático de Runge-Kutta de 2° 

ordem foi utilizado para a solução da Equação (19), conforme o modelo 

avaliado e a estimativa paramétrica. 

O primeiro mecanismo avaliado foi o modelo elementar, onde a taxa 

de reação pode ser obtida através da Equação (20). 

 

 (20) 

 

Sendo  e  constantes cinéticas das reações direta e inversa, 

respectivamente, , a concentração inicial de ácido acético e , a 

proporção entre as quantidades iniciais  de n-pentanol e ácido acético. 

O primeiro modelo de reação heterogênea avaliado que considera os 

efeitos de superfície catalítica foi o de Langmuir-Hinshelwood (LH) de sítio 

duplo. Esse mecanismo considera que, inicialmente, ocorre a adsorção das 

moléculas de reagentes (n-pentanol e ácido acético) na superfície 

catalisadora; na sequência ocorre a reação química entre os reagentes 

adsorvidos formando os produtos (acetato de pentila e água); e por fim se dá 

a dessorção dos produtos formados. O mecanismo de Langmuir-
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Hinshelwood está representado na FIGURA 13. A etapa limitante do 

processo é considerada a reação química. Sendo assim, a taxa de reação 

para este modelo pode ser expressa pela Equação (21). 

 

  (21) 

 
Onde  e  são constantes cinéticas das reações direta e inversa, 

respectivamente, , ,  e  são constantes de equilíbrio de adsorção 

do ácido acético, n-pentanol, acetato de pentila e da água, respectivamente. 

 
FIGURA 13 - MECANISMO ESQUEMÁTICO DE LANGMUIR-HINSHELWOOD 

 

 
FONTE: Hagen, 2006 (modificado pela autora, 2017) 

 

De maneira adicional, foram avaliados mecanismos reacionais 

estabelecidos a partir dos modelos cinéticos de Eley-Rideal. Estes modelos 

consideram o processo de adsorção em sítio único e a reação da superfície 

mediante o complexo reagente-catalisador e uma espécie química reagente 

livre e não adsorvida. Primeiramente ocorre a adsorção das moléculas de 

um dos reagentes, em um caso, considera-se o n-pentanol livre (ER-P), ou 

seja, apenas o ácido acético é adsorvido na superfície catalisadora, no outro 

caso considera-se o ácido acético livre (ER-AC); na sequência acontece a 
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reação química entre o reagente adsorvido e o reagente que se encontra 

livre formando os produtos acetato de pentila e água; e por fim, dá-se a 

dessorção do produto formado. 

O mecanismo de Eley-Rideal está representado na FIGURA 14. A 

etapa limitante do processo é a reação química. A taxa de reação para este 

modelo considerando o n-pentanol livre é expressa pela Equação (22) e 

considerando o ácido acético livre pela Equação (23) 

 

 

 

(22) 

 (23) 

 
 

FIGURA 14. MECANISMO ESQUEMÁTICO DE ELEY-RIDEAL  
 

 
FONTE: Hagen (2006) (modificado pela autora, 2017) 

 
 

Assim como na modelagem da cinética homogênea, os erros entre os 

valores preditos e os valores experimentais foram calculados pelos mesmos 

três métodos:  (Equação (14)),  (Equação (15)) e  (Equação 

(16)). Com o objetivo de minimizar as diferenças entre os valores calculados 
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através dos modelos e os valores experimentais, foi empregado o método 

GRG não linear. 

 

3.6 SÍNTESE DAS MEMBRANAS 

 

Quando há interesse em combinar o processo de pervaporação com 

reações de esterificação com o intuito de remoção da água, as membranas a 

serem utilizadas devem apresentar natureza hidrofílica (BASILE; FIGOLI; 

KHAYET, 2015; FERNANDES et al., 2010). Neste trabalho, as membranas 

densas empregadas foram produzidas a partir do polímero natural alginato 

de sódio, seguindo a metodologia de espalhamento, proposta por Adoor et 

al. (2008). Membranas densas de alginato de sódio e membranas mistas de 

alginato de sódio e zircônia sulfatada foram desenvolvidas com diferentes 

concentrações, e reticuladas com dimetiluréia (DMU) e glutaraldeído (GA).  

O alginato de sódio tem por objetivo fornecer afinidade química do 

filme com a água e resistência mecânica, enquanto a DMU e o GA são 

necessários para que haja a reticulação do polímero. Embora o polímero 

seja altamente hidrofílico, apresenta elevado grau de intumescimento na 

presença de solventes hidrofílicos, e isso faz com que a seletividade do filme 

diminua durante os processos de separação. Com o objetivo de reduzir este 

efeito, membranas mistas foram elaboradas através da adição de zircônia 

sulfatada à solução polimérica durante o processo de confecção dos filmes.  

Bhat; Aminabhavi (2009) e Adoor et al. (2008) confeccionaram 

membranas mistas de alginato de sódio e zeólita, para utilização em reações 

de esterificação assistidas por pervaporação, e obtiveram melhoras 

significativas na seletividade dos filmes com a adição de zeólita nos filmes. 

 A TABELA 2 mostra as formulações das membranas. 
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TABELA 2- FORMULAÇÃO DOS FILMES 
 

Formulação Zircônia Reticulante 

NaAlg-1 0% DMU 

NaAlg-2 2,5% DMU 

NaAlg-3 5,0% DMU 

NaAlg-4 7,5% DMU 

NaAlg-5 10% DMU 

NaAlg-6 0% GA 

NaAlg-7 10% GA 
FONTE: a autora (2018) 

 

O alginato de sódio foi inicialmente dissolvido em água destilada sob 

constante agitação, formando uma solução com concentração de 5% (m/v). 

Diferentes quantidades de zircônia sulfatada, conforme composição 

desejada do filme, foram dispersas em uma pequena quantidade de água 

destilada e mantidas em banho ultrassom (Sanders, Modelo Soniclean 6, 

Série DF6 000498) por 1 hora. Em seguida foi adicionada a solução de 

alginato de sódio e mantida agitada por 24 horas, por agitador magnético 

(Fisatom, modelo 752A). A mistura foi então vertida em placas de acrílico 

quadradas de 144 cm² e sobre ela foi colocado o suporte poroso, deixando 

secar em temperatura ambiente. Após a secagem as membranas foram 

removidas das placas e imersas em um banho de solução aquosa 

reticulante, mantidas entre 12 e 14 horas, contendo acetona/água (75:25) e 

1% de DMU ou GA e 1% de HCl concentrado. 

 A acetona, por ser um não solvente, impede a dissolução inicial do 

filme e a água presente na mistura possibilita o intumescimento do filme, o 

que facilita a entrada do reticulante para estabelecer uma interligação. Após 

o tempo de reticulação, as membranas reticuladas foram retiradas do banho, 

lavadas repetidamente com água destilada e secas novamente em 

temperatura ambiente. As membranas densas confeccionadas somente com 

alginato de sódio foram produzidas de forma análoga às membranas mistas, 

porém sem a adição da zircônia. Os fluxogramas do processo de síntese das 

membranas estão representados na FIGURA 15. 
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FIGURA 15. FLUXOGRAMAS DE SÍNTESE DAS MEMBRANAS (a) DENSAS, (b) MISTAS. 
a) 

 
 

b) 

 

FONTE: a autora (2018) 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS 

 

Os filmes foram caracterizados através do aspecto visual, a fim de 

detectar imperfeições, para que sejam utilizados apenas filmes homogêneos, 

tiveram também suas características químicas e morfológicas definidas, 

além da estabilidade térmica avaliada. 
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3.7.1 Avaliação física  

 

O aspecto físico das membranas foi avaliado primeiramente de forma 

visual e tátil. Com isso, filmes não homogêneos, com a presença de bolhas 

ou rachaduras visíveis, mal aderidos ao suporte poroso, ou que por alguma 

outra característica ficasse fora dos padrões desejáveis, não foram utilizados 

nos ensaios de pervaporação. 

 

3.7.2 Espessura 

 

Um micrômetro digital, com resolução de 0,001 mm (Mitutoyo, Japão), 

foi utilizado para medir a espessura das membranas. A espessura apenas 

do suporte poroso foi medida, com a finalidade de obter apenas a espessura 

das camadas densas e mistas, descontando-se assim a espessura do 

suporte. Cada membrana foi medida dez vezes em regiões distintas, destas 

dez, sete foram realizadas a aproximadamente 1,5 cm da borda e três a 

aproximadamente 3,5 cm da borda. Dessa forma, foi percorrida parte 

significativa da área da membrana. A média aritmética entre as medidas 

adquiridas foi considerada a espessura média das membranas. 

 

3.7.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV - Tescan 

Veja 3, LMU) foram realizadas no Centro de Microscopia Eletrônica da 

UFPR (CME-UFPR), com o objetivo de examinar as características da 

superfície das membranas e da seção transversal. Os filmes foram 

criofraturados por imersão em nitrogênio líquido para evitar a modificação 

dos filmes, as amostras foram então fixadas com fita de carbono nos 

suportes e metalizadas com ouro (Balzers Union, modelo FL 9496). As 

imagens foram capturadas em várias aproximações, utilizando voltagem de 

aceleração de 10 kV. 
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3.7.4 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho 

 

As membranas foram analisadas via espectroscopia de absorção no 

infravermelho com transformada de Fourier na Central Analítica do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFPR. Foi 

utilizado o equipamento Nicolet iS10, Thermo Scientific, com acessório de 

refletância total atenuada (ATR), equipado com um cristal de carbono. A 

faixa espectral analisada foi de 600 a 4000 cm-1, com resolução de 4 cm-1. 

 

3.7.5 Análise Termogravimétrica 

 

A estabilidade e degradação térmica dos filmes foram avaliadas via 

análise termogravimétrica (TGA, PerkinElmer, modelo 4000, EUA) na 

Central Analítica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Alimentos da UFPR. Além das amostras das membranas, a análise foi 

realizada para o suporte poroso e também para o alginato de sódio puro, 

ainda na forma de pó. Amostras com, no máximo, 10 mg foram aquecidas, a 

uma taxa de 10 °C por minuto, da temperatura ambiente até 750 °C. O gás 

de purga utilizado foi o nitrogênio, a uma vazão de 20 mL por minuto, de 

forma a evitar reações oxidativas indesejáveis. Através da derivação da 

curva de TGA, foi obtida a curva DTG (derivada termogravimétrica). 

 

3.8 PERVAPORAÇÃO  

 

Os ensaios de pervaporação foram realizados na unidade 

experimental disponível no Laboratório de Emulsões (EMULTEC - Usinas B) 

da Universidade Federal do Paraná. 

A unidade consiste de uma célula de permeação do tipo placa e 

quadro, um tanque de alimentação encamisado com capacidade de 4L, um 

banho termostático (Quimis), uma bomba de diafragma (Seaflo, modelo: 

SFDP2-014-100-22) com controle de vazão realizado por um controlador de 

velocidade (Motron, modelo: CVE 8701 F) responsável por conduzir a 

alimentação até o módulo de pervaporação, uma bomba de vácuo (Edwards, 

modelo RV12, Reino Unido), um vacuômetro digital (Modelo VDR-920, 
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Instrutherm, Brasil), o controle fino do vácuo aplicado é feito mediante uma 

válvula agulha e, para coleta do permeado, é utilizado um cold trap (modelo 

Corning, EUA) imerso em nitrogênio líquido (-196°C). Todos os tanques, 

tubulações e demais equipamentos são construídos em aço carbono AISI 

316. Na FIGURA 16 e na FIGURA 17 está ilustrada a unidade experimental 

de pervaporação. 

 
FIGURA 16 - REPRESENTAÇÃO UNIDADE DE PERVAPORAÇÃO (EMULTEC - UFPR) 

 

 
FONTE: a autora (2018) 

NOTAS: 1) banho ultratermostático 2) tanque de alimentação 3) bomba de alimentação 4) 
módulo de membrana 5) sensor digital de pressão 6) válvula agulha 7) cold trap 8) bomba 

de vácuo. 
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FIGURA 17 - UNIDADE DE PERVAPORAÇÃO (EMULTEC - UFPR) 
 

 
FONTE: Hernandes (2015) 

 

O fluxo total de permeado foi controlado durante o processo de 

pervaporação e foi calculado através da Equação (24). 
 

(24) 

 

Sendo  o fluxo total de permeado,  a massa de permeado (em 

estado estacionário),  a área da membrana e o tempo. Para o cálculo do 

fluxo parcial de cada componente no permeado basta multiplicar o fluxo total 

pela fração deste componente na mistura. 

 

3.8.1 Membrana 

 

Devido ao tamanho da célula de permeação, as membranas são 

confeccionadas com um diâmetro de aproximadamente 8 cm, resultando em 

uma área útil de permeação de aproximadamente 50 cm². Antes da 

utilização das membranas nos ensaios de pervaporação, o procedimento de 
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condicionamento da membrana é imprescindível, o qual consiste em 

armazenar a membrana totalmente submersa em água destilada, por um 

tempo mínimo de 24 horas. Esse procedimento possibilita o pré-

intumescimento da membrana, o qual evita a ruptura dos filmes e facilita a 

obtenção do regime estacionário durante o processo de pervaporação 

(GIMENES; LIU; FENG, 2007). 

 

3.8.2 Ensaios com Água e Etanol 

 

Os ensaios com água e etanol foram realizados com o objetivo de 

avaliar a hidrofilicidade das membranas e, assim, escolher o filme que 

apresentava o maior fator de separação favorável à permeação de água, 

para então ser utilizado no processo de intensificação da reação de síntese 

do acetato de pentila. Estes ensaios foram realizados com as sete diferentes 

formulações de filmes, alterando temperatura de alimentação da solução (de 

20 a 60 °C) e a pressão na linha de permeado (1200 a 6666 Pa), a fim de 

avaliar o efeito destes parâmetros.  

Em todos os casos foi considerado o regime permanente do 

processo. Sendo a quantidade de permeado coletada muito pequena em 

relação a quantidade de solução no tanque de alimentação, a concentração 

na alimentação foi considerada constante ao longo da operação, e a 

corrente de retentado foi retornada ao tanque de alimentação. 

Assim que as soluções de alimentação e do banho ultratermostático 

estavam circulando no sistema e nas condições pré-estabelecidas do 

processo, a bomba de vácuo pode ser acionada para início do processo de 

pervaporação. O permeado foi coletado na forma de condensado no cold

trap (imerso em nitrogênio líquido) previamente pesado em balança analítica 

e após a coleta do permeado, nova pesagem foi realizada para 

determinação da massa de permeado. Estas amostras foram então 

armazenadas e para posterior análise. O tempo de ensaio foi definido de 

forma a se obter uma quantidade suficiente de amostra para quantificação e 

futura análise. 

Quatro amostras de permeado foram coletadas por ensaio, sendo a 

primeira amostragem descartada, pois esse período é necessário para que a 
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operação atinja uma condição de regime permanente. Cada ensaio 

experimental teve duração mínima de 4 horas. Também foram coletadas 

amostras da alimentação no início e no término dos ensaios para posterior 

análise. As amostras coletadas foram analisadas através do método de Karl 

– Fischer volumétrico para determinação do percentual de água. O fator de 

separação ( ) da membrana foi calculado através da Equação (25). 

 

(25) 

 

Onde  e  são as frações dos componentes  e  no permeado e  e 

 são as frações de  e na alimentação. 

 

3.8.3 Ensaio com a Mistura Reacional no Ponto de Equilíbrio 

 

Para avaliar o comportamento da membrana, quando exposta aos 

componentes da reação de esterificação em estudo, foi realizado um ensaio 

de pervaporação com a mistura n-pentanol, ácido acético, acetato de pentila 

e água, na condição de equilíbrio. Devido ao tanque da unidade de 

pervaporação apresentar um volume significativamente grande (4 L), ficaria 

inviável utilizá-lo para realizar o ensaio na condição de equilíbrio, devido a 

elevada quantidade de reagentes requerida, por esse motivo, foi necessário 

realizar uma adaptação da unidade. Essa adaptação consistiu em vedar a 

entrada de alimentação e a saída de retentado da célula de permeação 

(volume 180 mL), através de tampões de borracha revestidos por teflon, 

estando à célula submersa em um banho de aquecimento com agitação para 

manutenção da temperatura desejada.  

Após a pesagem, em balança analítica, dos componentes da mistura, 

eles foram introduzidos diretamente na célula e através de um agitador 

mecânico (IKA, RW 20 digital) foi mantida a agitação dentro da célula 

reacional. Ao atingir a temperatura pré-estabelecida, a bomba de vácuo foi 

acionada e iniciou-se o processo de pervaporação, repetindo os mesmos 

passos que foram realizados para coleta do permeado nos ensaios com a 
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solução de água e etanol. Na FIGURA 18 está representada a unidade de 

pervaporação após a adaptação. 

 
FIGURA 18 - REPRESENTAÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL ADAPTADO PARA O 

PROCESSO DE REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO ASSISTIDA POR PERVAPORAÇÃO 
 

 
FONTE: a autora (2018) 

NOTAS: 1) banho de aquecimento com agitação 2) agitador mecânico 3) célula de 
permeação 4) válvula agulha 5) sensor digital de pressão 6) cold trap 7) bomba de vácuo. 

 

As amostras coletadas também foram analisadas através do método 

de Karl – Fischer para determinação do percentual de água. A acidez das 

amostras foi determinada mediante titulação, assim como foi feito nos 

ensaios cinéticos. E a porcentagem de éster foi determinada por HPLC. O 

fator de separação para o caso dessa mistura multicomponente pode ser 

calculada através da Equação (26). 

 

(26) 

 

3.9 PROCESSO DE INTENSIFICAÇÃO 

 

Com o intuito de aumentar a conversão do ácido acético na reação de 

esterificação catalítica heterogênea, e também reduzir os tempos 

necessários para atingir maiores conversões, foi associado ao reator de 
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batelada o sistema de pervaporação. O sistema empregado para o estudo 

do processo intensificado foi o mesmo descrito no tópico 3.8.3, ilustrado na 

FIGURA 18. A temperatura de reação foi de 60°C, agitação de 700 rpm, 

proporção molar n-pentanol: ácido acético 3:1 e proporção de catalisador de 

10%. 

Inicialmente, foi realizada a cinética de esterificação, durante um 

intervalo de 12 horas, sem o processo de pervaporação. Este ensaio foi 

conduzido de maneira a avaliar se o sistema utilizado reproduz o mesmo 

comportamento cinético avaliado no tópico 3.3. Os reagentes e o catalisador 

foram devidamente pesados, de forma a ocupar em torno de 2/3 do volume 

da célula, assegurando que não haja derramamento de reagentes e 

produtos durante o processo reacional. O ácido acético e o n-pentanol foram 

inseridos na célula reacional, a agitação foi iniciada e o banho de 

aquecimento com agitação foi ligado, assim que a temperatura desejada foi 

atingida, o catalisador foi adicionado e o tempo de reação começou a ser 

contabilizado.  

A reação de esterificação assistida por pervaporação foi conduzida 

seguindo a mesma metodologia adotada no ensaio anterior, exceto que o 

sistema de pervaporação foi acionado após 20 minutos iniciais da reação. A 

primeira amostra de permeado foi descartada após uma hora de 

funcionamento da pervaporação, para remoção da água contida na 

membrana oriunda do pré-intumescimento. As amostras subsequentes 

foram coletadas de maneira regular garantindo que as mesmas contivessem 

somente as frações retiradas do meio reacional.   

As amostras do meio reacional, para ambos os ensaios, foram 

retiradas em intervalos de tempo regulares com uma seringa, sendo 

coletado um volume de aproximadamente 1,5 mL por amostra. Desse modo 

os volumes de amostras retiradas da célula não causam uma variação 

significativa no volume reacional. Imediatamente após a coleta, as amostra 

foram filtradas em papel filtro quantitativo, com o intuito de remover o 

catalisador contido na alíquota amostrada, armazenadas em frascos de vidro 

e pesadas em balança analítica.  

As amostras coletadas do permeado e do meio reacional foram 

analisadas através do método de Karl – Fischer para determinação do 



44 

 

percentual de água. A acidez foi determinada mediante titulação, segundo 

metodologia descrita no tópico 3.3. O teor de éster foi determinado por 

cromatografia liquida de alta eficiência, conforme metodologia apresentada a 

seguir no item 3.10. 

 

3.10 DETERMINAÇÃO DO ACETATO DE PENTILA POR 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

 

A determinação do éster acetato de pentila foi realizada por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Utilizou-se um cromatógrafo 

modelo 1200 series (Agilent), cujo módulo é composto de uma bomba 

quaternária, amostrador automático e detector com arranjo de diodos (DAD). 

A análise foi conduzida a 229 nm, a partir da injeção de 10 L de amostra, 

em uma coluna ZORBAX Eclipse XDB C18 (Agilent) de comprimento 150 

mm, diâmetro 4,6 mm e partículas de 5 m. 

O modo de eluição isocrático, foi empregado para a mistura da fase 

móvel A e B na proporção de 20 % e 80 %, respectivamente. A fase móvel A 

é composta por uma solução contendo, em proporções volumétricas, 95 % 

de água ultrapura, 3 % acetonitrila (Panreac, 99 %) e 2 % de ácido fórmico 

(Vetec, 85 %). Enquanto a fase B foi composta integralmente de acetonitrila 

(Panreac, 99 %). A vazão de fase móvel foi de 0,9 mL min-1 e o tempo total 

de corrida, para cada amostra, foi de 5 min. 

A identificação do éster foi baseada na comparação entre os tempos 

de retenção dos compostos das amostras com a do padrão de referência 

acetato de pentila (Sigma-Aldrich, 99 %). 

A quantificação foi realizada por calibração externa, utilizando como 

referência uma curva de calibração linear com seis diferentes concentrações 

conhecidas do padrão de acetato de pentila, descrito anteriormente. As 

concentrações das soluções utilizadas para a obtenção da curva de 

calibração variaram de, aproximadamente, 5 mg mL-1 a 100 mg mL-1. 

As amostras foram diluídas com acetonitrila na proporção volumétrica 

1:1, de maneira que a respectiva área do acetato de pentila da amostra 

permanecesse dentro do intervalo da curva de calibração. As alíquotas de 
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amostras foram pesadas e os resultados expressos em porcentagem 

mássica de acetato de pentila. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 ESTUDO CINÉTICO - REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO VIA CATÁLISE 

HOMOGÊNEA 

 

Os resultados experimentais para a conversão do ácido acético via 

rota catalítica homogênea em função do tempo de reação estão 

representados na FIGURA 19, para diferentes temperaturas.  A taxa de 

conversão do ácido acético aumenta com o aumento da temperatura. Na 

temperatura mais baixa (50 °C), a reação atinge o equilíbrio após 1200 

minutos, aproximadamente, enquanto a 80 °C, no tempo 400 minutos a 

reação já está muito próxima à condição de equilíbrio. Ou seja, o aumento 

da temperatura ocasionou uma redução significativa no tempo requerido 

para o alcance do equilíbrio.  

 
FIGURA 19 – CONVERSÃO DE ÁCIDO ACÉTICO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO 

PARA CATÁLISE HOMOGÊNEA ( ) 50°C, ( ) 60°C, ( ) 70°C e ( ) 80°C. 
 

 
FONTE: a autora (2018) 
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Observa-se que o comportamento cinético cresce rapidamente nas 

primeiras 3 horas de reação, e à medida que a reação se estende, com a 

formação dos produtos, diminui a disponibilidade de reagentes e, com isso, a 

velocidade de reação diminuiu. 

Na TABELA 3 estão os valores obtidos de conversão para os tempos 

de 60 e 720 minutos de reação nas quatro temperaturas em que os ensaios 

foram realizados, mostrando também essa influência do aumento da 

temperatura na conversão do reagente limitante, principalmente no início da 

reação. 

 
TABELA 3- CONVERSÕES EM DIFERENTES TEMPERATURAS – CINÉTICA HOMEGÊNEA 
 

Conversão % 
Tempo (min) 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

60 39,03 52,93 66,28 76,62 
720 82,57 85,98 87,13 87,64 

FONTE: A autora (2018) 

 

A TABELA 4 mostra os valores das conversões de equilíbrio do ácido 

acético, das constantes de equilíbrio, calculadas através da Equação (9), 

para as reações nas diferentes temperaturas e o valor da entalpia de reação, 

calculado por meio da Equação (10). 

 
TABELA 4 - CONVERSÕES DE EQUILÍBRIO E ENTALPIA DE REÇÃO 
Temperatura (°C) XEQ KEQ H° (kJ/mol) 

50 0,863 2,585 

+7,049 
60 0,871 2,814 
70 0,877 2,990 
80 0,883 3,230 

FONTE: A autora (2018) 

 

A conversão de equilíbrio e a constante de equilíbrio apresentaram 

um pequeno aumento com o aumento da temperatura, o que demonstra que 

o equilíbrio da reação é pouco dependente da temperatura e favorável a 

formação de éster, característica de reações reversíveis endotérmicas. A 

entalpia de reação demonstra que a reação é ligeiramente endotérmica na 

faixa de temperatura avaliada.  
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4.1.1 Modelo Cinético – Catálise Homogênea 

 

A FIGURA 20 apresenta a comparação dos valores experimentais da 

conversão do ácido acético com os valores preditos através do modelo 

cinético. Verifica-se que a temperatura é um fator relevante na reação e um 

aumento gera também aumento na conversão do ácido acético. O modelo 

cinético elementar de segunda ordem apresentou uma ótima predição dos 

dados experimentais, e se ajustou melhor aos dados experimentais em 

tempos maiores de reação. 

 
FIGURA 20 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM OS 

RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO MODELO PARA CONVERSÃO DE ÁCIDO 
ACÉTICO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO PARA CATÁLISE HOMOGÊNEA ( ) 
50°C, ( ) 60°C, ( ) 70°C e ( ) 80°C, ( ) 50°C, (·····) 60°C, ( ) 70°C e ( · ) 80°C. 

 

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: SÍMBOLOS REPRESENTAM OS DADOS EXPERIMENTAIS E LINHAS REPRESENTAM OS 
RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS MODELOS. 

 

Na TABELA 5 estão apresentados os valores dos parâmetros do 

modelo cinético e os valores dos erros.  
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TABELA 5- PARÂMETROS MODELAGEM CINÉTICA HOMOGÊNEA 
 

Parâmetros 
Temperatura (°C) 

50 60 70 80 

k1 (L / mol g min) 3,25E-03 1,75E-03 3,25E-03 5,24E-03 

SQM 3,77E-02 2,72E-02 1,41E-02 9,65E-03 
EM 3,10% 2,66% 1,71% 1,86% 

MAPE 7,54% 5,03% 2,76% 3,09% 
FONTE: a autora (2018). 

 

O modelo cinético elementar de segunda ordem apresentou uma boa 

predição dos dados experimentais, e se ajustou melhor aos dados 

experimentais em tempos maiores de reação. 

Na TABELA 6 encontram-se os valores das constantes pré-

exponenciais e das energias de ativação dos dois sentidos da reação de 

esterificação obtidos através da Equação (18). 

 
TABELA 6 - PARÂMETROS EQUAÇÃO DE ARRHENIUS – CATÁLISE HOMOGÊNEA 
 

Sentido da Reação Direto Inverso 

A (L / mol g min) 2,16E+06 1,34E+05 
Ea (kJ/mol) 58,11 53,23 

FONTE: a autora (2018). 
 

A energia de ativação representa a influência da temperatura no 

processo reacional. A partir dos resultados obtidos, verifica-se um valor um 

pouco maior de energia de ativação para a reação no sentido de formação 

do éster, sendo assim, a mudança de temperatura tem maior influência 

neste sentido da reação. 

 

4.2 ESTUDO CINÉTICO - REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO VIA CATÁLISE 

HETEROGÊNEA  

 

A FIGURA 21 mostra a conversão do ácido acético, em função do 

tempo de reação para os ensaios cinéticos realizados nas quatro diferentes 

temperaturas.  
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FIGURA 21 – CONVERSÃO DE ÁCIDO ACÉTICO EM FUNÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO 
PARA CATÁLISE HETEROGÊNEA ( ) 50°C, ( ) 60°C, ( ) 70°C e ( ) 80°C. 

 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

 

É possível perceber que o comportamento cinético cresce 

rapidamente nas primeiras 6 horas de reação, e à medida que ocorre a 

formação dos produtos, diminui a disponibilidade de reagentes e com isso a 

velocidade de reação diminuiu. Após 24 horas verifica-se que a reação ainda 

não atingiu o equilíbrio, porém a variação da conversão torna-se cada vez 

menor. A partir da FIGURA 21 é possível observar que a temperatura foi um 

fator relevante, e seu aumento gera um aumento da conversão do ácido 

acético. Na TABELA 7 estão os valores obtidos de conversão para os 

tempos de 6 e 24 horas de reação nas quatro temperaturas em que os 

ensaios foram realizados, mostrando também essa influência do aumento da 

temperatura na conversão do reagente limitante. 

 
TABELA 7- CONVERSÕES EM DIFERENTES TEMPERATURAS – CINÉTICA 
HETEROGÊNEA 
 

Conversão % 
Tempo (min) 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 

360 31,80 47,56 60,08 72,62 
1440 62,41 74,55 83,68 87,71 

FONTE: a autora (2018). 
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A partir da análise granulométrica e microscopia eletrônica de 

varredura (FIGURA 22 e FIGURA 23, respectivamente) observa-se que as 

partículas de catalisador apresentaram: morfologia regular densa, com 

ausência de poros; diâmetro hidráulico variando de 0,5 a 176 m, resultando 

em um diâmetro hidráulico médio volumétrico de 22 m. Considerando as 

condições de agitação (500 rpm) e o tamanho de partícula empregado, os 

efeitos resistivos devido as transferências de massa intrapartícula e externo 

podem ser desprezados. Srilatha et al. (2014) estudaram a reação de 

esterificação de ácido palmítico com metanol, catalisada por óxido de 

zircônia acidificada com 12-fosfotúngstico em reatores em batelada, e 

concluíram que as reações conduzidas com agitação acima de 400 rpm, e 

partículas de catalisador de tamanho médio menores que 90 m 

apresentaram comportamento cinético livre da influência dos efeitos 

resistivos das transferências de massa intrapartícula e externa.  

 
FIGURA 22 – DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DO CATALISADOR ZrO2/SO4

-2.  

 
FONTE: a autora (2018).   
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FIGURA 23 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE DO CATALISADOR 

 
FONTE: a autora (2018).   

 

4.2.1 Modelos Cinéticos – Catálise Heterogênea 

 

As constantes cinéticas, constantes de equilíbrio de adsorção dos 

compostos e os parâmetros de que correlacionam os erros comparativos 

entre os valores experimentais e os preditos através da modelagem 

matemática, estão apresentados nas TABELAS 8 a 11. 

 
TABELA 8- PARÂMETROS MODELO ELEMENTAR 

Parâmetros 
Temperatura (°C) 

50 60 70 80 
k1 (L / mol g min) 4,56E-05 8,23E-05 1,44E-04 2,60E-04 

SQM 1,91E-02 3,03E-02 2,13E-02 2,29E-02 

EM 3,23% 4,46% 3,37% 2,93% 

MAPE 20,79% 18,56% 11,00% 9,13% 
FONTE: a autora (2018) 
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TABELA 9- PARÂMETROS MODELO DE LANGMUIR HINSHELWOOD 
 

Parâmetros 
Temperatura (°C) 

50 60 70 80 
k1 (L / mol g min) 2,52E-03 3,89E-03 5,32E-03 8,44E-03 

KAC (L / mol) 2,38E-01 1,79E-01 1,47E-01 1,09E-01 

KP (L / mol) 6,05E-02 4,79E-02 3,91E-02 3,04E-02 

KAP (L / mol) 6,27E-01 5,66E-01 4,25E-01 3,93E-01 

KW (L / mol) 6,12E-01 5,53E-01 4,19E-01 3,88E-01 
SQM 1,41E-03 6,75E-04 3,70E-04 3,44E-03 
EM 0,77% 0,58% 0,42% 1,17% 

MAPE 6,87% 2,62% 1,87% 4,00% 
FONTE: a autora (2018) 

 
TABELA 10- PARÂMETROS MODELO ELEY-RIDEAL – N-PENTANOL LIVRE 

 

Parâmetros 
Temperatura (°C) 

50 60 70 80 
k1 (L / mol g min) 7,67E-04 1,28E-03 1,84E-03 2,88E-03 

KAC (L / mol) 2,20E-02 2,28E-02 1,99E-02 1,96E-02 

KAP (L / mol) 2,26 1,59 0,89 0,64 

SQM 3,70E-03 1,11E-03 1,26E-03 6,29E-03 

EM 1,07% 0,65% 0,72% 1,15% 
MAPE 4,84% 2,32% 1,90% 3,42% 

FONTE: a autora (2018) 

 
 

TABELA 11- PARÂMETROS MODELO ELEY-RIDEAL – ÁCIDO ACÉTICO LIVRE 
 

Parâmetros 
Temperatura (°C) 

50 60 70 80 
k1 (L / mol g min) 6,08E-04 1,25E-03 1,97E-03 4,00E-03 

KP (L / mol) 8,00E-05 7,99E-05 7,98E-05 7,97E-05 
KAP (L / mol) 1,29 1,50 1,11 1,30 

SQM 1,19E-03 8,17E-04 7,10E-04 3,16E-03 
EM 0,69% 0,68% 0,60% 1,08% 

MAPE 5,86% 2,57% 2,56% 4,07% 
FONTE: a autora (2018) 

 

Os resultados obtidos sugerem que a reação de esterificação ocorre 

por mecanismos reacionais que correlacionam os fenômenos de superfície 

do catalisado, preferencialmente entre uma molécula adsorvida e uma 

molécula livre, com adsorção preferencial do ácido acético no sítio ativo do 
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óxido de zircônia sulfatada. A modelagem considerando o modelo de Eley-

Rideal com o n-pentanol livre resultou em menores erros (MAPE variando de 

1,90 a 4,84% e EM variando de 0,65% a 1,15%) e de desvios (SQM 

variando de 1,11 10-3 a 6,29 10-3).  

Contudo, devido ao excesso de n-pentanol presente na célula 

reacional, existe um favorecimento de adsorção do álcool no sítio catalítico, 

podendo haver uma competição de adsorção. Saravanan et al. (2016) 

observaram o mesmo comportamento para reação de esterificação do ácido 

esteárico com metanol catalisada por zircônia sulfatada e propuseram um 

mecanismo cinético que  consiste na reação de esterificação catalisada por 

ácido de Lewis e Brönsted, na qual o ácido de Lewis consiste na ligação 

direta do grupamento carboxila do ácido carboxílico com o sítio ácido Zr+, 

seguido de um ataque nucleofílico do oxigênio do álcool, ocorrendo a 

desprotonação, perda de água e formação do éster. Enquanto o mecanismo 

catalisado por ácido de Brönsted consiste na transferência do H+ do sítio 

ácido do catalisador para a carbonila do ácido acético, seguido de um 

ataque nucleofílico do oxigênio do álcool, ocorrendo a desprotonação, perda 

de água e formação do éster.  

Na FIGURA 24 estão apresentados os dados obtidos através da 

modelagem cinética para catálise heterogênea, na temperatura de 70° C, 

considerando o modelo de Eley-Rideal com n-pentanol livre e o intervalo de 

confiança com 95% de certeza. 
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FIGURA 24 – CINÉTICA HETEROGÊNEA 70°C ( ) MODELO CINÉTICO ER 

COM N-PENTANOL LIVRE, ( ) DADOS EXPERIMENTAIS 

 

 
FONTE: a autora (2018) 

 

É possível perceber que os dados obtidos através da modelagem, 

para o modelo considerado mais adequado, representam de forma 

apropriada o comportamento experimental. 

A TABELA 12 apresenta os valores das constantes pré-exponenciais 

e das energias de ativação dos dois sentidos da reação de esterificação 

obtidos através da equação de Arrhenius (Equação (17)).  
 
TABELA 12 - PARÂMETROS EQUAÇÃO DE ARRHENIUS – CATÁLISE HETEROGÊNEA 
 

Sentido da Reação Direto Inverso 

A (L / mol g min) 3,50E+03 2,17E+02 
Ea (kJ/mol) 41,16 36,28 

FONTE: a autora (2018). 
 

 

A energia de ativação representa a influência da temperatura no 

processo reacional. A partir dos resultados, expressos na TABELA 12, 

verifica-se o maior valor de energia de ativação para a reação no sentido de 

formação do éster, sendo assim, a mudança de temperatura tem maior 

influência na reação de síntese do acetato de pentila.  
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As diferenças entre os valores das energias de ativação do sentido 

direto e inverso são superiores para a catálise heterogênea, quando 

comparada à catálise homogênea, por esse motivo, o aumento da 

temperatura tem maior influência na conversão da catálise heterogênea.  

Nota-se que os valores das constantes pré-exponenciais da cinética 

homogênea (sentido direto 2164362,08 e sentido inverso 134350,27) são 

significativamente superiores aos da cinética heterogênea, por isso as 

velocidades das reações homogêneas são superiores as heterogêneas.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS 

 

4.3.1 Espessura 
 

Na TABELA 13 estão apresentados os valores de espessura para as 

diferentes composições elaboradas de filmes. A espessura média dos filmes 

variou entre 40 ± 7 m e 89 ± 7 m e a espessura média do suporte poroso 

foi de 153 ± 7 m. Adoor et al. (2008) confeccionaram filmes com 

espessuras de aproximadamente 50 ± 1 m. 

  
 
TABELA 13 – ESPESSURA DOS FILMES 

 
Formulação Espessura média ( m) 

NaAlg - 1 89 ± 7 
NaAlg - 2 43 ± 7 
NaAlg - 3 40 ± 7 
NaAlg - 4 46 ± 8 
NaAlg - 5 46 ± 9 
NaAlg - 6 54 ± 8 
NaAlg - 7 43 ± 8 
Suporte 153 ± 7 

FONTE: a autora (2018) 
 

Observa-se que a camada densa formada sobre o suporte é bastante 

fina, o que é desejável ao processo de pervaporação, visto que uma das 

desvantagens desse processe é o baixo fluxo de permeado, e uma das 

formas de aumentar o fluxo é, justamente, utilizando filmes com espessuras 

reduzidas. 
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4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A finalidade desta análise foi avaliar a estrutura das membranas, 

como, por exemplo, a presença de imperfeições na forma de rachaduras e 

poros. A homogeneidade da superfície, assim como a seção transversal das 

membranas também foram analisadas. A MEV foi realizada para todas as 

formulações de membranas e para o suporte poroso. Houve grande 

diferença entre a estrutura das membranas densas e das membranas mistas 

devido à presença do sólido. A troca do agente reticulante não ocasionou 

mudanças perceptíveis à estrutura dos filmes.  

Os resultados obtidos na MEV estão apresentados nas FIGURA 25, 

FIGURA 26 e FIGURA 27. 

Para todas as formulações analisadas, é possível verificar a formação 

de uma fina camada densa de filme sobre o suporte, sem a presença de 

rachaduras ou demais imperfeições perceptíveis. Através da seção 

transversal é possível verificar a ausência de poros na camada densa, ou 

seja, o processo de síntese das membranas densas foi adequado. 

Nas formulações onde há zircônia sulfatada na composição (NaAlg – 

2, 3, 4, 5 e 7), sua presença é nítida, mas mesmo a presença do sólido não 

prejudica a formação do filme sobre o suporte poroso. 

Todas as formulações foram consideradas morfologicamente 

apropriadas para utilização nos ensaios de pervaporação da mistura 

água/etanol. 
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FIGURA 25 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE E SEÇÃO TRANSVERSAL – 
RETICULANTE DMU 

 

 

 
 

FONTE: a autora (2018) 
NOTAS: superfície das membranas: NaAlg-1 (a), NaAlg-2 (c) e NaAlg-3 (e) 
Seção transversal das membranas: NaAlg-1 (b), NaAlg-2 (d) e NaAlg-3 (f) 

Setas indicam filme denso 
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FIGURA 26 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE E SEÇÃO TRANSVERSAL – 
RETICULANTE DMU 

 

 
 

FONTE: a autora (2018) 
NOTAS: superfície das membranas: NaAlg-4 (a) e NaAlg-5 (c)  
Seção transversal das membranas: NaAlg-4 (b) e NaAlg-5 (d)  

Setas indicam filme denso 
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FIGURA 27 – MICROGRAFIAS DE SUPRFÍCIE E SEÇÃO TRANSVERSAL – 
RETICULANTE GA 

 

 

 
 

FONTE: a autora (2018) 
NOTAS: superfície das membranas: NaAlg-6 (a) e NaAlg-7 (c)  
Seção transversal das membranas: NaAlg-7 (b) e NaAlg-7 (d)  

Setas indicam filme denso 

 

4.3.3 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho 

 

Os ensaios de Espectroscopia de Absorção no Infravermelho (FTIR) 

foram realizados a fim de avaliar os grupos funcionais e as ligações 

específicas do polímero, nos filmes confeccionados. Os resultados a seguir 

serão apresentados para as formulações NaAlg-1, NaAlg-5, NaAlg-6 e 

NaAlg-7, de forma a avaliar as ligações características da molécula de 

alginato e também verificar se a presença de zircônia sulfatada e a troca do 
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agente reticulante ocasionaram mudanças na característica dos filmes. Na 

FIGURA 28 está apresentado o espectro para a formulação NaAlg-6. 

 
FIGURA 28 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg - 6 

 
 

FONTE: a autora (2018) 
 

Uma banda característica na região de 3346 cm-1, corresponde a 

vibração de estiramento –OH. Em aproximadamente 1031 cm-1 há um pico 

característico referente ao estiramento C – O. O pico referente à vibração de 

estiramento do grupo –COO- encontra-se na região de aproximadamente 

1316 cm-1 (FERRAZ et al., 2001). 

Para analisar se houve influência da adição de zircônia sulfatada aos 

filmes, foram comparadas membranas com e sem zircônia sulfatada. Na 

FIGURA 29 estão apresentados os espectros para as formulações NaAlg-1 e 

NaAlg-5 (0% de zircônia e 10% de zircônia, respectivamente, ambas 

reticuladas por DMU) e na FIGURA 30 os espectros para as formulações 

NaAlg-6 e NaAlg-7 (0% de zircônia e 10% de zircônia, respectivamente, 

ambas reticuladas por GA). 
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FIGURA 29 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 1 ( ) e NaAlg – 5 (····) 

 

FONTE: a autora (2018) 
 

FIGURA 30 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 6 ( ) e NaAlg – 7 (····) 

 
 

Para ambos os casos, não há mudança na natureza das ligações 

presentes nos filmes analisados, ou seja, não há interação entre a zircônia e 

a matriz de alginato de sódio. 

Com objetivo de verificar a influência do tipo de agente reticulante 

foram comparadas membranas de mesma composição, com diferença 

apenas no tipo de agente reticulante. Na FIGURA 31 estão apresentados os 
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espectros para as formulações NaAlg-1 e NaAlg-6 (reticulante DMU e GA, 

respectivamente, ambas sem zircônia na composição) e na FIGURA 32, os 

espectros para as formulações NaAlg-5 e NaAlg-7 (reticulante DMU e GA, 

respectivamente, ambas com 10% de zircônia). 

 

FIGURA 31 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 1 (····) e NaAlg – 6 ( ) 

 

FONTE: a autora (2018) 
 

FIGURA 32 – ESPECTRO DE FTIR PARA MEMBRANA NaAlg – 5 (····) e NaAlg – 7 ( ) 

 
 

FONTE: a autora (2018) 
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Uma alteração é notada na região de aproximadamente 1430 cm -1 

devido a formação de ligação acetal, resultante da reação entre os 

grupamentos hidroxilas do alginato de sódio e os grupos aldeído do 

glutaraldeído (FERRAZ et al., 2001). Nas demais bandas características, 

apenas variações na intensidade dos picos podem ser notadas, sendo que o 

perfil permanece o mesmo, o que indica a conservação da estrutura das 

ligações presentes nos filmes avaliados. 

 

4.3.4 Análise Termogravimétrica 

 

O ensaio de TGA foi realizado com a finalidade de avaliar a 

degradação e estabilidade térmica das membranas, do alginato de sódio e 

do suporte poroso. Na FIGURA 33 estão apresentadas as curvas de TGA e 

DTG para o suporte poroso. 

 
FIGURA 33 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA O SUPPRTE POROSO 

 

 
FONTE: a autora (2018) 
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Através das curvas de TGA e DTG é possível notar que para o 

suporte poroso ocorreu apenas um evento térmico significativo. O evento 

ocorreu na temperatura de 370 °C, aproximadamente, e foi responsável por 

uma perda de massa em torno de 75% da massa inicial da amostra.  

 
FIGURA 34 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA O ALGINATO DE SÓDIO 

 

 
FONTE: a autora (2018) 

 

As curvas de TGA e DTG para o alginato de sódio estão 

apresentadas na FIGURA 34. É possível identificar a presença de dois 

eventos térmicos para o alginato de sódio, um ocorreu na temperatura de 65 

°C e é responsável por uma perda de massa de aproximadamente 11% da 

massa inicial de amostra. O segundo evento, e mais significativo, ocorreu a 

uma temperatura em torno de 242 °C, o que gerou uma perda de massa de 

aproximadamente 60% da massa inicial. 
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A fim de analisar a influência da adição de zircônia sulfatada na 

estabilidade térmica dos filmes, foram comparadas membranas com e sem 

zircônia sulfatada. Na FIGURA 35 estão apresentadas as curvas de TGA e 

DTG para as formulações NaAlg-6 e NaAlg-7 (0% de zircônia e 10% de 

zircônia, respectivamente, ambas reticuladas por GA). 

 
FIGURA 35 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA MEMBRANA NaAlg – 6 ( ) e NaAlg 

– 7 (····) 

 

 

FONTE: a autora (2018) 
 

Para ambas as membranas, os efeitos térmicos ocorreram nas 

mesmas temperaturas, sendo o primeiro a 195 °C e o segundo a 370 °C, 

aproximadamente. Contudo, as perdas de massa foram diferentes, para a 

formulação NaAlg-6 o primeiro efeito térmico ocasionou uma perda de 

massa de aproximadamente 18%, enquanto para a formulação NaAlg-7 a 
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perda ficou em torno de 9%. No segundo eleito térmico observado as perdas 

de massa relativas a amostra inicial foram de 62% e 58% para as 

membranas NaAlg-6 e NaAlg-7. Ou seja, a adição do sólido no filme denso 

ocasionou um retardo nos eventos térmicos, justamente devido à presença 

desta partícula na estrutura da membrana. 

Com objetivo de verificar a influência do tipo de agente reticulante 

foram comparadas membranas de mesma composição, com diferença 

apenas no tipo de agente reticulante. Na FIGURA 36 estão representadas as 

curvas de TGA e DTG para as formulações NaAlg-1 e NaAlg-6 (reticulante 

DMU e GA, respectivamente, ambas sem zircônia na composição). 

 
FIGURA 36 – CURVAS DE TGA (A) E DTG (B) PARA MEMBRANA NaAlg – 1 ( ) e NaAlg 

– 6 (····) 

 

 

FONTE: a autora (2018) 
 



67 

 

 

A troca do agente reticulante ocasionou mudança na perda de massa 

relativa, porém, as temperaturas de ocorrência dos efeitos térmicos foram 

mantidas. O primeiro efeito térmico observado ocorreu em torno de 195 °C e 

o segundo, 370 °C. A perda relativa de massa para a formulação NaAlg-1, 

cujo agente reticulante é a DMU, foi de aproximadamente 11% e para a 

formulação NaAlg-6, de reticulante GA, 18%, no primeiro efeito térmico. No 

segundo efeito térmico a perda de massa para a membrana NaAlg-1 foi de 

57%, e 62% para NaAlg-6. Isto é, a utilização da dimetilureia como agente 

reticulante ocasionou um retardo dos eventos térmicos.  

Soares et al. (2004) realizaram a análise termogravimétrica para o 

alginato de sódio e caracterizaram como desidratação os efeitos ocorrendo 

entre 28 e 177 °C, e como degradação, os que ocorrem entre 177 e 524 °C. 

Portanto, os eventos térmicos observados nas menores temperaturas 

ocorrem devido à desidratação dos filmes, e nas temperaturas mais 

elevadas devido à decomposição dos filmes.  

 

4.4 PERVAPORAÇÃO DA MISTURA ÁGUA E ETANOL 

 

Com o objetivo de avaliar o caráter hidrofílico dos filmes, foram 

realizados ensaios de pervaporação com misturas de água e etanol para 

todas as formulações de filmes. Todos os testes foram realizados com 

soluções de concentração mássica em torno de 10% de água alterando as 

condições de temperatura e pressão para cada membrana.  

Na TABELA 14 estão apresentados os valores do fator de separação, 

para água e para o etanol, calculados através da Equação (25), para todas 

as formulações de filmes, na temperatura de 20°C e em duas pressões 

diferentes, e na TABELA 15, para temperatura de 60 °C.  
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TABELA 14 – FATOR DE SEPARAÇÃO – T = 20 °C 
 

 P = 1,3 kPa P=6,7 kPa 

Membrana água etanol água etanol 

NaAlg-1 3,43 ± 1,32 0,33 ± 0,17 2,37 ± 0,10 0,41 ± 0,02 
NaAlg-2 3,71 ± 0,10 0,27 ± 0,01 3,07 ± 0,14 0,33 ± 0,02 
NaAlg-3 1,76 ± 0,05 0,57 ± 0,02 1,52 ± 0,02 0,66 ± 0,01 
NaAlg-4 3,15 ± 0,21 0,32 ± 0,02 2,17 ± 0,13 0,46 ± 0,03 
NaAlg-5 3,47 ± 0,15 0,29 ± 0,01 3,10 ± 0,04 0,32 ± 0,01 
NaAlg-6 6,47 ± 0,44 0,15 ± 0,01 4,51 ± 0,29 0,22 ± 0,02 
NaAlg-7 3,6 ± 0,35 0,28 ± 0,03 2,79 ± 0,08 0,36 ± 0,01 

FONTE: a autora (2018) 
Notas: NaAlg-1, 2, 3, 4 e 5, reticulante DMU com 0, 2,5, 5, 7,5 e 10% de Zr, respectivamente. 
NaAlg-6 e 7, reticulante GA com 0 e 10% de Zr, respectivamente. 

 
TABELA 15 – FATOR DE SEPARAÇÃO – T = 60 °C 
 

 P = 1,3 kPa P=6,7 kPa 

Membrana água etanol água etanol 

NaAlg-1 3,23 ± 0,14 0,311 ± 0,013 2,450 ± 0,079 0,41 ± 0,01 
NaAlg-2 3,35 ± 0,24 0,300 ± 0,020 3,047 ± 0,177 0,33 ± 0,02 
NaAlg-3 2,42 ± 0,10 0,414 ± 0,016 2,290 ± 0,115 0,44 ± 0,02 

NaAlg-4 - - - - 

NaAlg-5 3,39 ± 0,06 0,30 ± 0,01 2,06 ± 0,08 0,49 ± 0,02 
NaAlg-6 8,39 ± 0,43 0,12 ± 0,01 7,35 ± 0,48 0,13 ± 0,01 
NaAlg-7 4,50 ± 0,17 0,22 ± 0,01 4,61 ± 0,08 0,22 ± 0,00 

FONTE: a autora (2018) 
Notas: NaAlg-1, 2, 3, 4 e 5, reticulante DMU com 0, 2,5, 5, 7,5 e 10% de Zr, respectivamente. 
NaAlg-6 e 7, reticulante GA com 0 e 10% de Zr, respectivamente. 
 

Nota-se que todas as membranas demonstraram caráter hidrofílico, 

visto que os fatores de separação para a água apresentaram, em todos os 

ensaios, valores superiores a 1, enquanto para o etanol os valores foram 

inferiores a 1. Não foi observada uma tendência de aumento ou redução nos 

valores do fator de separação em função da temperatura, dado que em 

alguns filmes o aumento de temperatura gerou um aumento no fator de 

separação e em outros, uma redução. 

O aumento da pressão no permeado, ou seja, redução do vácuo, 

ocasionou redução no fator de separação da água, ou seja, piorou a 
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seletividade do filme em relação à água. Por esse motivo, os ensaios 

seguintes foram realizados a pressões mais baixas no permeado. 

A adição de zircônia sulfatada aos filmes não produziu melhoras 

referentes à hidrofilicidade das membranas, visto que, não pode ser 

observada uma tendência com o aumento da concentração do sólido nas 

membranas. No entanto, o emprego de GA como agente reticulante 

promoveu melhoras significativas ao filme em relação à hidrofilicidade. 

Avaliando os filmes NaAlg-1(reticulado por DMU) e NaAlg-6 (reticulado por 

GA), ambos com as mesmas composições, nota-se um incremento de 89% 

e 160% no fator de separação a 20 e 60 °C (P = 1,3 kPa), respectivamente, 

sugerindo que as ligações formadas entre o alginato e o glutaraldeído 

tornaram a membrana mais seletiva à permeação de água.  

O maior valor de fator de separação foi obtido para o filme NaAlg-6, 

na temperatura de 60 °C e pressão no permeado de 1,3 kPa, de 8,393 ± 

0,428. Adoor et al. (2008), obtiveram um fator de separação de valor 6 para 

um filme de alginato sódio reticulado por GA, ao realizar ensaios de 

pervaporação com uma mistura água/etanol (10% em massa de água), a 60 

°C.  

Na TABELA 16 estão apresentados os valores do fluxo de permeado, 

para água e para o etanol, calculados através da Equação (24), para todas 

as formulações de filmes, na temperatura de 20°C e em duas pressões 

diferentes, e na TABELA 17, para temperatura de 60 °C. 

 
TABELA 16 – FLUXO DE ÁGUA E ETANOL NO PERMEADO – T = 20 °C 
 

 P = 1,3 kPa P=6,7 kPa 

Membrana Jágua (g/m² h) Jetanol (g/m² h) Jágua (g/m² h) Jetanol (g/m² h) 

NaAlg-1 144,11 ± 49,48 465,84 ± 33,58 167,389 ± 3,52 745,36 ± 40,66 

NaAlg-2 213,43 ± 3,62 744,59 ± 17,52 195,578 ± 2,05 825,30 ± 31,07 

NaAlg-3 292,35 ± 19,98 2019,51 ± 192,06 234,024 ± 10,10 1866,32 ± 95,78 

NaAlg-4 258,96 ± 6,09  746,26 ± 31,43 217,795 ± 14,13 910,41 ± 72,63 

NaAlg-5 175,63 ± 5,48 542,74 ± 36,72 152,201 ± 4,53 538,73 ± 18,20 

NaAlg-6 135,70 ± 1,78 179,40 ± 10,22 126,037 ± 3,18 249,25 ± 17,55 

NaAlg-7 244,21 ± 5,24 561,52 ± 64,33 213,237 ± 10,01 635,89 ± 42,56 
FONTE: a autora (2018) 
Notas: NaAlg-1, 2, 3, 4 e 5, reticulante DMU com 0, 2,5, 5, 7,5 e 10% de Zr, respectivamente. 
NaAlg-6 e 7, reticulante GA com 0 e 10% de Zr, respectivamente. 
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TABELA 17 – FLUXO DE ÁGUA E ETANOL NO PERMEADO – T = 60 °C 
 

 P = 1,3 kPa P=6,7 kPa 

Membrana Jágua (g/m² h) Jetanol (g/m² h) Jágua (g/m² h) Jetanol (g/m² h) 

NaAlg-1 457,32 ± 16,06 1404,83 ± 117,03 424,41 ± 33,48 1715,55 ± 187,39 

NaAlg-2 384,29 ± 20,20 1377,98 ± 143,85 342,54 ± 19,62 1334,94 ± 157,45 

NaAlg-3 641,87 ± 33,83 2959,02 ± 265,70 563,12 ± 12,23 2737,85 ± 163,13 

NaAlg-4 - - - - 

NaAlg-5 508,77 ± 20,13 1646,98 ± 92,69 627,77 ±8,23 3129,90 ± 105,17 

NaAlg-6 367,19 ± 11,06 375,15 ± 31,23 332,21 ± 8,59 388,15 ± 33,95 

NaAlg-7 620,00 ± 37,71 1063,51 ± 29,63 549,54 ± 29,46 920,66 ± 50,31 
FONTE: a autora (2018) 
Notas: NaAlg-1, 2, 3, 4 e 5, reticulante DMU com 0, 2,5, 5, 7,5 e 10% de Zr, respectivamente. 
NaAlg-6 e 7, reticulante GA com 0 e 10% de Zr, respectivamente. 
 

Observa-se que a temperatura da alimentação do sistema teve 

grande influência no fluxo de permeado, e seu aumento ocasionou aumentos 

significativos nos fluxos de água e etanol. Isso se deve ao intumescimento 

excessivo das membranas de alginato de sódio em elevadas temperaturas, 

conforme reportado por Adoor et al. (2008). O aumento da pressão no 

permeado (redução do vácuo) causou uma redução no fluxo de água para a 

maioria dos filmes analisados. 

 

4.5 PERVAPORAÇÃO DA MISTURA REACIONAL 

 

O ensaio de pervaporação da mistura reacional (acido acético + n-

pentanol + acetato de etila + água) foi realizado a 60 °C e pressão no 

permeado de 500 Pa, com a composição referente a conversão de equilíbrio 

a referida temperatura. A membrana utilizada foi a de formulação NaAlg-6, 

pois foi a que apresentou melhores valores de fator de separação nos 

ensaios de pervaporação com etanol e água. 

Na TABELA 18 encontram-se as porcentagens mássicas e molares 

dos componentes que foram adicionadas a célula de permeação para 

realização do ensaio. Na TABELA 19 está apresentada a composição obtida 

no permeado 
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TABELA 18 – ALIMENTAÇÃO DA CÉLULA DE PERMEAÇÃO – MISTURA NA CONDIÇÃO 
DE EQUILÍBRIO 
 

Componentes % Mássica % Molar 
Ácido Acético 2,40 3,30 

n-Pentanol 57,30 52,70 
Água 4,90 22,00 

Acetato de Pentila 35,40 22,00 
FONTE: a autora (2018). 

 
TABELA 19 – COMPOSIÇÃO MÁSSICA DO PERMEADO – MISTURA NO PONTO DE EQUILÍBRIO 
 

Tempo PV (min) Ácido acético 
(%) 

Água  
(%) 

Acetato de 
Pentila (%) n-Pentanol (%) 

60 3,56 ± 0,04 92,68 ± 2,05 0 3,76 ± 2,05 
180 1,56 ± 0,10 96,49 ± 1,13 0 1,15 ± 1,13 

FONTE: a autora (2018). 
O primeiro ponto amostrado sugere que a operação não havia 

atingido o regime permanente, pois a membrana ainda encontrava-se 

intumescida, decorrente do acondicionamento desta em água destilada 

antes do início do processo. Devido a este intumescimento inicial, maior a 

facilidade de permeação dos constituintes da fase alimentada através da 

membrana, incluindo o ácido acético e n-pentanol. Portanto, o maior grau de 

intumescimento da membrana diminui significativamente a sua seletividade. 

A medida que a água inicial, oriunda do acondicionamento da membrana 

antes do ensaio, retida no interior da membrana é removida pela 

pervaporação, reduz-se o fluxo de permeado e a permeabilidade dos 

componentes passa a depender apenas da composição da fase líquida 

alimentada e da membrana, portanto, aumenta-se a seletividade à água e 

reduz a permeação preferencial dos demais componentes.   

Embora haja uma pequena quantidade de ácido acético e n-pentanol 

nas amostras de permeado, não foi possível quantificar o éster, pois a sua 

concentração encontrou-se abaixo do limite de quantificação da análise 

cromatográfica. Portanto, assume-se que a concentração de éster é 

desprezível na amostra de permeado. Na FIGURA 37 está representado o 

cromatograma, que comprova a presença de um sinal muito pequeno 

referente ao éster, enquanto destaca-se de forma visível a presença apenas 

do n-pentanol.  
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FIGURA 37 – CROMATOGRAMA PARA PERMEADO DA MISTURA NO PONTO DE 
EQUILÍBRIO 

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: 1- n-Pentanol, 2- Acetato de pentila 
 

A virtual ausência do éster nas amostras de permeado é um resultado 

relevante, visto que ele é o produto de interesse da reação. Portanto, 

durante o processo de pervaporação da mistura reacional o produto de 

interesse formado foi preservado.  

Através da Equação (26) foi calculado o fator de separação para 

água, ácido acético e n-pentanol e os valores obtidos estão apresentados na 

TABELA 20. 

 
TABELA 20 – FATOR DE SEPARAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA MISTURA NO 
PONTO DE EQUILÍBRIO 
 

Componente Fator de Separação ( ) 

ÁGUA 412,9 ± 78,6 

ÁC. ACÉTICO 1,3E-01 ± 5,7E-03 

n-PENTANOL 3,8E-03 ± 1,7E-03 
FONTE: a autora (2018). 
 

É possível confirmar, através dos resultados obtidos, uma elevada 

seletividade da membrana com a água em relação aos demais compostos 

da mistura.  
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4.6 PROCESSO DE INTENSIFICAÇÃO 

 

A FIGURA 38 representa a comparação entre as conversões das 

reações de esterificação realizadas no sistema adaptado para o processo de 

intensificação (reação sem pervaporação) e o reator de vidro encamisado 

descrito no tópico 3.3. Observa-se que a conversão obtida no sistema 

adaptado para o processo de intensificação resultou significativamente 

menor que a obtida no reator de vidro encamisado. A fim de estimar os 

desvios do comportamento cinético no aparato proposto para o processo de 

intensificação, foi avaliado o fator de efetividade global e transferência de 

massa ( ),calculado através da Equação (27) (FROMENT; BISCHOFF, 

1990). 

 

=  (27) 

 

Onde a taxa real é a taxa calculada para a reação realizada no 

aparato experimental empregado na reação de intensificação (FIGURA 18) e 

a taxa ideal, obtida a partir dos dados cinéticos obtidos no reator de vidro 

encamisado (sistema descrito no item 3.3), no qual não há limitações de 

transferência de massa. 
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FIGURA 38 – COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS REACIONAIS 
( ) Reator de vidro, ( ) Reator de aço e ( ) Fator de Efetividade. 

 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

Há uma grande diferença entre os valores de conversão nos dois 

sistemas comparados, e isso pode ser avaliado também através do fator de 

efetividade, o qual se encontra distante do valor 1, situação na qual a taxa 

real seria igual a taxa ideal. No intervalo avaliado, verifica-se que a taxa de 

reação no sistema empregado no processo de intensificação é sempre 

menor que a taxa no sistema descrito no tópico 3.3. Porém, quanto mais a 

reação se aproxima da condição de equilíbrio, mais a taxa reacional decai 

tendendo a zero e apresenta valores mais próximos para as duas condições 

avaliadas, por esse motivo, o fator de efetividade aumenta em função do 

tempo. 

O principal fator que fez com que a taxa reacional para o sistema 

adotado no processo de intensificação tivesse valores baixos, gerando assim 

baixas conversões, foi o sistema de agitação. Este sistema estava instalado 

descentralizado na célula reacional e sem possibilidade de alteração da 

posição, conforme ilustrado na FIGURA 18. Este fato impediu a 

homogeneização efetiva do meio e, consequentemente, uma dispersão 

adequada do catalisador ao longo do reator, prejudicando o processo 

reacional. 

Os resultados, a seguir, são mostrados para a reação de esterificação 

com e sem assistência do processo de pervaporação, ambas realizadas nas 
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mesmas condições de temperatura, agitação e célula reacional. Na TABELA 

21 estão apresentadas as composições mássicas de cada componente 

durante os dois processos reacionais.  

 
TABELA 21 – COMPOSIÇÃO MÁSSICA NA CÉLULA REACIONAL - REAÇÕES COM E 
SEM PERVAPORAÇÃO 
 

 Esterificação sem Pervaporação Esterificação com Pervaporação 

Tempo 
(min) 

Ácido 
Acético 

(%) 
Água 
(%) 

Acetato 
de 

Pentila 
(%) 

n-
Pentanol 

(%) 

Acido 
Acético 

(%) 
Água 
(%) 

Acetato 
de 

Pentila 
(%) 

n-
Pentanol 

(%) 

0 17,28 1,71 3,51 77,50 17,37 3,85 1,22 77,56 
60 16,63 2,03 7,15 74,19 16,94 2,12 7,70 73,24 

120 15,72 2,39 9,11 72,78 15,46 2,11 9,57 72,86 
180 15,18 2,39 10,56 71,87 14,90 2,33 11,28 71,49 
240 14,17 2,60 11,82 71,41 14,22 2,40 12,74 70,64 
360 13,03 2,72 14,63 69,62 12,76 2,65 14,73 69,87 
420 12,53 2,91 15,34 69,22 12,04 2,62 9,87 75,47 
540 11,69 3,08 16,83 68,40 10,92 2,69 18,38 68,01 
660 10,93 3,20 18,39 67,48 10,33 2,72 19,65 67,30 

FONTE: a autora (2018). 
 

Nota-se um maior desvio nos pontos iniciais, principalmente em 

relação aos produtos.  Um dos motivos é a dificuldade de homogeneização 

inicial do catalisador para seguinte coleta do primeiro ponto amostral, outro 

agravante é a presença de água na membrana, devido ao pré-

intumescimento. 

No decorrer da reação, conforme previsto, verifica-se uma redução na 

do ácido acético e n-pentanol e um aumento na concentração dos produtos 

acetato de pentila e água. Ao comparar os dois processos reacionais, 

observa-se uma menor concentração de água e maior concentração de éster 

no processo reacional assistido por pervaporação, isso se deve à remoção 

de uma pequena parcela de água do meio reacional, através da 

pervaporação, o que gera um deslocamento no equilíbrio da reação 

favorecendo a formação de éster. 

A FIGURA 39 e a FIGURA 40 representam os cromatogramas obtidos 

para quantificação do acetato de pentila para a reação sem e com 

pervaporação, respectivamente, para um tempo de 660 minutos. 
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FIGURA 39 – CROMATOGRAMA PARA REAÇÃO SEM PERVAPORAÇÃO – AMOSTRA 
660 MIN  

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTAS: 1- Pentanol, 2- Ácido Acético, 3- Acetato de Pentila 
 
 

FIGURA 40 – CROMATOGRAMA PARA REAÇÃO COM PERVAPORAÇÃO – AMOSTRA 
660 MIN  

 
 FONTE: a autora (2018). 

NOTAS: 1- Pentanol, 2- Ácido Acético, 3- Acetato de Pentila 
  

 

Ao comparar os cromatogramas, o pico característico do éster é mais 

alto para a reação assistida por pervaporação, o que demonstra uma maior 

concentração do produto de interesse. As conversões das reações e a 
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porcentagem de ganho obtido com o processo de pervaporação estão 

ilustrados na FIGURA 41. 

 
FIGURA 41 – CONVERSÕES PARA REAÇÕES COM E SEM PV  

 

 
FONTE: a autora (2018). 

Um significativo ganho reacional foi observado ao remover parte da 

água formada na reação de esterificação, através do processo de 

pervaporação. O que evidencia a importância da realização de reações de 

esterificação assistidas por pervaporação. Na TABELA 22 estão 

apresentadas as concentrações mássicas dos componentes obtidas no 

permeado coletado durante a reação de esterificação assistida por 

pervaporação. 
 
TABELA 22 – QUANTIFICAÇÃO DO PERMEADO DA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 
ASSISTIDA POR PERVAPORAÇÃO 
 

Tempo PV (min) Ácido acético 
(%) 

Água  
(%) 

Acetato de 
Pentila (%) n-Pentanol (%)

60 10,82 86,73 0 2,45 
300 2,10a 95,34a 0 2,56a 

a - valore médios. 
FONTE: a autora (2018). 
 

De forma análoga ao que ocorreu no ensaio realizado com a mistura 

reacional na condição de equilíbrio, no primeiro ponto amostrado, no qual a 

membrana encontrava-se mais intumescida, o permeado apresentou menor 

concentração de água em relação ao restante do processo de pervaporação, 

indicando uma redução na seletividade da membrana em relação a água, 
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devido ao seu intumescimento, conforme reportado por Bhat; Aminabhavi 

(2009). 

Na FIGURA 42 está apresentado o cromatograma para o permeado 

obtido durante o processo de intensificação. Em caráter comparativo, na 

FIGURA 43 estão representados os cromatogramas da célula reacional e do 

permeado, destacando-se de forma visível a presença apenas do n-pentanol 

no permeado, diferentemente do que pode ser observado na amostra 

retirada da célula reacional. 

 
FIGURA 42 – CROMATOGRAMA PARA PERMEADO DA REAÇÃO  

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: 1- n-Pentanol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

FIGURA 43 – CROMATOGRAMA PARA AMOSTRA DO PERMEADO DA REAÇÃO E DA 
CÉLULA REACIONAL EM 660 MIN 

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTAS: 1- n-Pentanol, 2- Ácido Acético, 3- Acetato de Pentila 
 

Assim como no ensaio realizado na condição de equilíbrio da reação 

em estudo, no processo de intensificação também ocorre a ausência do 

éster no permeado.  
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5 CONCLUSÃO 
 

As reações de esterificação de Fischer entre o ácido acético e n-

pentanol mediante catálise heterogênea com ZrO2/SO4
-2 apresentaram 

conversões de até 86% a 80°C.  

O mecanismo de Eley-Rideal, considerando o n-pentanol livre e o 

ácido acético adsorvido no sítio catalítico, foi o que melhor descreveu a 

reação em estudo.  

As membranas densas produzidas à base de alginato de sódio 

apresentaram características morfológicas, químicas e térmicas, apropriadas 

à aplicação em pervaporação, com seletividade preferencial a água.   

A adição de ZrO2/SO4
-2 à matriz polimérica da membrana não 

proporcionou melhora na performance das membranas.  

O emprego do agente reticulante glutaraldeído melhorou a 

seletividade à água, em comparação a dimetilureia.  

A temperatura de alimentação no processo de pervaporação da 

mistura etanol/água influenciou de forma significativa os fluxos de água e 

etanol no permeado. 

A diminuição do vácuo no permeado (aumento da pressão) 

comprometeu o processo de separação, resultando em menores valores de 

fator de separação. 

O processo de pervaporação de uma mistura com composição similar 

à mistura reacional na conversão de equilibro a 60 °C obteve um permeado 

com concentração mássica de 95% de água e virtualmente ausente de 

acetato de pentila. 

 O processo de intensificação da reação catalítica heterogênea entre 

acido acético e pentanol assistida por pervaporação possibilitou o 

incremento efetivo da conversão ao longo do tempo, observando ganhos de 

produtividade de até 10%, em comparação ao processo sem reação. 
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