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RESUMO

A alquilação de isobutano (2-metilpropano) com uma olefina C4 é uma alter-
nativa de processo importante para a produção gasolina de alta octanagem. O al-
quilado é constituído de isoalcanos na faixa de C5 a C12. A alquilação pode ocorrer 
em altas temperaturas sem catalisador, porém os únicos processos de importância 
comercial operam hoje a baixas ou moderadas temperaturas e pressões, usando 
como catalisador ácido sulfúrico (H2SO4) ou ácido fluorídrico (HF). O presente tra-
balho teve como objetivo a avaliação de um reator de alquilação sulfúrica assistido 
por membranas. Mais especificamente, a alimentação da olefina era feita através 
de um feixe de membranas de polipropileno (PP) instalado no reator. Os testes de 
alquilação em reator assistido por membranas PP apresentaram resultados supe-
riores para a fração de interesse (C7-C8). As frações mais pesadas, C9 a C14, apre-
sentaram redução na maioria dos experimentos realizados com membranas PP, 
fornecendo assim um alquilado de melhor qualidade. Os rendimentos em alquilado 
(C5-C12) dos experimentos com membranas PP sempre foram superiores aos ren-
dimentos obtidos nos experimentos realizado sem membranas PP. O alquilado de 
melhor qualidade foi obtido nos experimentos com membranas PP, ácido sulfúrico 
a 98%, razão isobutano/olefina (I/O) de 7 e temperatura de 5°C.

Palavras-chave: alquilação, reator assistido por membranas, isobutano, bu-
teno-1, ácido sulfúrico.

ABSTRACT

The alkylation of isobutane (2-methylpropane ) with a C4 olefin is an impor-
tant alternative process for producing high octane gasoline. The alkylate consists of 
iso-alkanes in the C5 to C12 range. The alkylation may occur at high temperatures 
without catalyst, but the only commercially important processes currently opera-
te at low or moderate temperatures and pressures using sulfuric acid (H2SO4) or 
hydrofluoric acid (HF) as catalyst. This study aimed to evaluate a sulfuric alkylation 
reactor assisted by membranes. More specifically, the olefin feed was made using 
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a bundle of polypropylene (PP) membranes installed in the reactor. Tests with the 
alkylation reactor assisted by PP membranes showed better results for the fraction 
of interest (C7-C8). The heavier fractions, C9 to C14, decreased in most experiments 
with PP membranes, thus providing a better quality alkylate. The alkylate (C5-C12) 
yields of the experiments with PP membranes were always higher than the yields 
obtained in experiments performed without PP membranes. The better the quality 
of alkylate was obtained in experiments with PP membranes, 98% sulfuric acid, iso-
butane / olefin (I/O) ratio of 7 and a temperature of 5 °C.

Keywords: alkylation, membrane assisted reactor, isobutane, butene-1, sul-
furic acid

INTRODUÇÃO

O processo comercial de alquilação de isobutano (2-metilpropano) com ole-
finas leves (C3-C5) para produção gasolina de alta octanagem, envolve a reação 
entre duas fases líquidas: uma fase orgânica e uma fase ácida (ácido sulfúrico ou 
ácido fluorídrico). Embora as olefinas sejam solúveis em todos os catalisadores co-
mumente usados, o isobutano é praticamente insolúvel. A solubilidade do isobutano 
no catalisador ácido pode ser um importante fator na determinação do tipo e da ve-
locidade da reação. Sendo, portanto, a agitação no reator uma importante variável; 
promovendo o contato entre as duas fases líquidas (ALBRIGHT, 1966).

A alquilação não pode ser descrita adequadamente por uma simples estequio-
metria. Ao contrário, o alquilado (C5-C12) é uma mistura complexa de isoalcanos, 
rica em trimetilpentanos (TMP), isto é: 2,2,3-TMP, 2,2,4-TMP, 2,3,3-TMP e 2,3,4-
TMP. Esses isoalcanos são os produtos mais desejados na alquilação, devido a 
seus altos índices de octano e por apresentam inúmeras outras vantagens, tais 
como: queima limpa, baixa pressão de vapor e isenção de enxofre e aromáticos 
(WEITKAMP, 1999).

O alquilado é ainda composto de outros isoalcanos, especialmente os dimetil-
-hexanos e o 3-etil-2-metil-pentano. Também ocorre pequena quantidade de me-
tilpentanos e 3-etil-hexano. Os isopentanos, isoexanos e os isoeptanos são fre-
qüentemente referidos como “leves finais” (C5-C7), ao passo que os isononanos 
e isoalcanos mais pesados são agrupados conjuntamente como “pesados finais” 
(WEITKAMP, 1999).    

Comercialmente, dois ácidos líquidos fortes são empregados na alquilação 
como catalisadores: o ácido sulfúrico (H2SO4) e o ácido fluorídrico (HF). O proces-
so com H2SO4 responde diferentemente em relação ao tipo de olefina utilizada na 
alquilação. Por exemplo, o isobuteno produz um alquilado de menor octanagem, 
ocasionando também um maior consumo do ácido (contaminação do ácido com 
óleos solúveis ácidos). Entretanto, as olefinas buteno-1 e buteno-2 são indiferentes 
no processo de alquilação sulfúrica e ambas produzem um alquilado de alta quali-
dade (RAO, 1996). 

A Tabela 1 apresenta os valores de octanagem (RON) dos alquilados obtidos 
a partir de diferentes olefinas leves em função do catalisador (BRANZARU, 2001). 
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Tabela 1. Octanagem (RON) de alquilados obtidos a partir de diferentes olefinas leves em função do catalisa-
dor ácido.

Olefinas HF H2SO4

Propileno 91-93 91-92
Buteno-1 90-91 97-98
Buteno-2 96-97 97-98
Isobuteno 94-95 94-95

Amilenos 90-92 89-92

Ainda com relação ao H2SO4 ou HF, nenhum dos dois tem absoluta vantagem 
sobre o outro. Entretanto, em termos de segurança, a maior vantagem é do H2SO4. 
Isso porque o HF é uma substância altamente tóxica, volátil nas condições ambien-
tes e um agente mais agressivo do que o H2SO4, por causar queimaduras químicas 
severas quando em contato com a pele, visto que o íon fluoreto (F-) penetra na pele 
e destrói as camadas mais profundas dos tecidos. O H2SO4 apesar de também ser 
tóxico, não é volátil nas condições ambiente e, portanto, muito mais fácil de conter 
no caso de uma liberação acidental. Em 1986, testes foram realizados com HF no 
deserto de Nevada nos Estados Unidos, para determinar os perigos de uma possí-
vel liberação de HF sob circunstâncias similares àquelas que existem em uma uni-
dade industrial de alquilação. Foi verificado que concentrações letais de aerossol 
(partículas líquidas dispersos no ar) de HF estavam presentes até 8 km do ponto de 
liberação. Portanto, em áreas densamente povoadas a segurança e os interesses 
ambientais dão ao H2SO4 uma vantagem notável sobre o HF (BRANZARU, 2001). 

O mecanismo da alquilação de isobutano com olefinas leves ( C3-C5) na pre-
sença de um catalisador ácido forte geralmente aceito é mostrado na Figura 1. 
Neste exemplo, a olefina usada para mostrar os passos básicos da produção do 
principal produto (2,2,3-Trimetilpentano) por este mecanismo é o buteno-2:

I– O primeiro passo é a adição de um próton (H+) ao buteno-2 para formar um cátion 
s-butil;

II– O segundo passo é a transferência de um íon hidreto (H-) do isobutano para o 
cátion s-butil formado no passo I, formando o n-butano e o cátion t-butil;

III– O terceiro passo é a reação entre o cátion t-butil com uma molécula de bute-
no-2, para formar o íon carbônio secundário 2,2,3-trimetilpentil (TMP+);

IV– O quarto passo é a transformação do íon secundário 2,2,3-trimetilpentil (TMP+) 
no íon terciário mais estável 2,2,3-trimetilpentil (TMP+) com a transferência de 
um hidreto (H-);

V– O quinto passo é a transferência de um hidreto (H-) do isobutano para o cátion 
terciário TMP+, obtendo como produto principal 2,2,3-trimetilpentano e regene-
rando o cátion t-butil, prosseguindo assim a reação em cadeia. 
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Figura 1. - Mecanismo da reação de alquilação do isobutano.

Infelizmente, essas reações não são as únicas que ocorrem durante o pro-
cesso de alquilação. Há um número de reações secundárias, principalmente asso-
ciadas à oligomerização de olefinas, que em geral, tende a reduzir a qualidade do 
alquilado (KRANZ, 2003).

Este trabalho teve como objetivo estudar o processo de alquilação do isobu-
tano com buteno-1, utilizando ácido sulfúrico como catalisador, em reatores assisti-
dos por membranas comerciais de polipropileno (PP). Propõe uma nova estratégia 
na alquilação baseada na alimentação controlada da olefina através de feixes de 
membranas do tipo fibra oca. Foram investigados os efeitos das principais variáveis 
operacionais, obtendo-se dados que permitem uma comparação entre o processo 
convencional de alquilação e o processo com as referidas membranas. O desem-
penho e a estabilidade das membranas foram também avaliados. Desta forma, 
espera-se ampliar os conhecimentos científicos e tecnológicos sobre o processo 
de alquilação assistida por membranas, contribuindo para sua eventual utilização 
em escala industrial. 

MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS

O isobutano e o buteno-1 utilizados nos experimentos foram fornecidos pela 
Aga-Linde Gases Industriais SA, com concentrações de 99,5% e 99,0%, respec-
tivamente. O ácido sulfúrico utilizado nos experimentos foi fornecido pela Vetec 
Química Fina Ltda e tinha concentração de 98,0%. As membranas utilizadas nos 
experimentos foram do tipo PP 50/200 fornecidas pela Oxyphan. Trata-se de uma 
membrana capilar, de alta porosidade e com distribuição de poros uniforme. O ma-
terial possui boa resistência a produtos oxidantes.
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CONFECÇÃO DO MÓDULO DE PERMEAÇÃO DO REATOR

Na confecção do módulo de permeação, as membranas de polipropileno (PP) 
foram dispostas transversalmente na base do reator e suas extremidades coladas 
com resina epóxi (adesivo Araldite 24h–Vantico). 

O módulo foi preparado com 93 fibras devido à limitação do diâmetro interno 
do ponto de aplicação das membranas no reator. As membranas eram primeira-
mente coladas em uma das extremidades do reator e após 6 h cortadas com esti-
lete. Em seguida, a outra extremidade do ponto de aplicação das membranas no 
reator era também colada e o processo anterior era repetido. Após 24 h, as mem-
branas estavam prontas para serem usadas no processo de alquilação. A Figura 2 
mostra em detalhe o módulo de membranas instalado no reator.

Figura 2. Módulo de membranas PP no reator de alquilação.

CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS DE PP

As membranas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredu-
ra (MEV) para análise detalhada da morfologias e por permeação de nitrogênio e 
buteno-1 para avaliação do desempenho das mesmas em relação às medidas de 
vazão e permeabilidade dos gases testados. 

 Para as micrografias MEV, as seções transversais das amostras foram pre-
paradas partindo-se as membranas em nitrogênio líquido para evitar deformações 
mecânicas. As amostras foram fixadas em um suporte e recobertas com uma fina 
camada de ouro de 30 nm de espessura em uma câmara de metalização JEOL JFC 
1500. Após a preparação, as membranas foram caracterizadas em um microscópi-
co QUANTA 200 da FEI Company.

As permeabilidades foram calculadas a partir de medidas de vazão de gás per-
meado no reator da unidade experimental de alquilação com capacidade de 0,5 L. 
Os valores do coeficiente de permeabilidade (P/ℓ) das membranas testadas foram 
calculados considerando comportamento ideal para o gás no lado do permeado.

A alimentação dos gases testados era feita através das membranas e mantida 
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a pressão constantes de 3, 4, 5, 6 e 7 bar. O mesmo volume de gases era usado no 
gasômetro (10 litros) para cada pressão do experimento através das membranas. 
Antes de qualquer experimento ser realizado, o gás de interesse era permeado 
pela membrana por alguns minutos. Em seguida era feito a cronometragem do 
tempo correspondente ao volume de 10 litros registrado no gasômetro. Esses ex-
perimentos foram realizados em triplicata para cada pressão. A Figura 3 mostra a 
representação esquemática do sistema de medição utilizado.

As equações de 1 a 5, mostram os cálculos envolvidos na determinação da 
vazão e do coeficiente de permeabilidade dos gases testados. A vazão (Q em 
cm3/s) do gás permeado para cada pressão utilizada, na temperatura (em K) do 
experimento, era calculada pela Equação 1.

             (Equação 1)

onde V (10 000 cm3) era o volume medido no gasômetro (02-PAM) para todos 
os experimentos, tmédio (s) a média dos tempos obtidos para o experimento e m o 
número de repetições para o experimento (m = 3).

No caso de fibras ocas, para melhor compará-las, considerou ao invés das 
permeabilidades (P) aos gases nas condições CNTP, a razão entre a permeabili-
dade e a espessura (ℓ) da membrana. Esta propriedade foi calculada admitindo o 
modelo de sorção e difusão, indicado na Equação 2 (COUTINHO, 2004):

  
     (Equação 2)

onde J é o fluxo volumétrico de gás que permeia pela membrana (cm3.cm-2.s-1) 
e ∆p (cm Hg) é a diferença de pressão entre o reator e o ambiente externo. Como 
o lado do permeado estava aberto para a atmosfera, era considerada como a pres-
são lida no manômetro.

             
Figura 3. Representação do sistema de medição da vazão dos gases.

A partir das dimensões da fibra oca, o comprimento L (cm) da fibra e o períme-
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tro externo π.Dext. (cm), onde Dext. é o diâmetro externo da fibra, calculou-se o fluxo 
permeado (J) pela Eq. 3, onde a área de permeação da membrana (A, em cm2) foi 
considerada como a área da superfície interna da mesma.

  (Equação 3)

Para corrigir a medida de fluxo de gás permeado para as condições de CNTP, 
corrigiu-se o volume utilizado no experimento com a temperatura, considerando-se 
a equação dos gases ideais e obtendo-se assim para o fluxo (J) nas CNTP através 
da Equação 4.

      (Equação 4)

 Pela Equação 5, tem-se finalmente a permeabilidade.

   
 (Equação 5)

APARELHAGEM E PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXPERIMEN-
TOS DE ALQUILAÇÃO

A unidade experimental, cujo esquema está mostrado na Figura 4, era cons-
tituída basicamente de um sistema de alimentação de isobutano e buteno-1 e um 
reator de aço inox 304 com capacidade de 0,5 L. O reator era montado sobre um 
agitador magnético (Framo-Gerätetechnik-modelo M 30 E) e acoplado a um ba-
nho termostático (Cole Parmer Instrument Co-modelo 12104-00) com uma solução 
aquosa de propilenoglicol a 40%. Um termopar era usado para registrar a tempera-
tura do meio reacional. 

O sistema de alimentação do isobutano e do buteno-1 era composto de dois 
cilindros de alimentação de aço inox 304 e de três rotâmetros de visor de acrílico 
com flutuador de aço inox de densidade 8,04 g/mL (Aalborg Instruments & Controls 
Inc.) para controle da vazão e visualização da alimentação dos reagentes e da des-
pressurização do reator ao término da reação.

O isobutano e o buteno-1 eram carregados em seus cilindros com as quan-
tidades determinadas para os experimentos. O volume de ácido sulfúrico era pre-
viamente colocado no reator, que em seguida era fechado com uma tampa com 
sistema de vedação para evitar possíveis vazamentos de reagentes e produto atra-
vés de parafusos que davam o fechamento final. A tampa tinha conexões com o 
sistema de alimentação do buteno-1, do isobutano e uma tubulação para despres-
surização do reator. 

Após o fechamento do reator, o sistema de arrefecimento era ligado. Quando 
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a temperatura estabelecida para o experimento era atingida, o agitador magnético 
era ligado e o isobutano pressurizado com nitrogênio era adicionado ao reator para 
formar uma emulsão ácido-isobutano. Ao término da adição do isobutano, era ve-
rificada a temperatura de reação e em seguida adicionado no reator também com 
pressurização de nitrogênio o buteno-1, com a pressão de reação estabelecida 
para o experimento. O tempo de adição do buteno-1 foi fixado em uma hora para to-
dos os testes. (sem ou com membranas PP). No entanto, como a pressurização do 
cilindro de carga era feita manualmente, na prática, este tempo oscilou nos testes 
entre 50 e 70 min. Terminada a adição de buteno-1, a reação era mantida por mais 
30 min. Ao término do tempo de reação, o reator era despressurizado lentamente, 
ainda na temperatura de reação, e então aberto. O efluente reacional era colocado 
num funil de separação onde se separava o alquilado da fase ácida. Ao alquilado 
obtido era adicionada pequena quantidade de carbonato de sódio (NaCO3) para 
neutralizar possíveis traços de ácido. O produto era então colocado em frascos 
apropriados para posterior análise por cromatografia gasosa. Em seguida, o reator 
era lavado com água e etanol anidro e seco a temperatura ambiente para ser utili-
zado no experimento seguinte. 

Figura 4. Esquema da unidade experimental de alquilação.

ANÁLISES DO ALQUILADO POR CROMATOGRAFIA GASOSA

As amostras de alquilado eram coletadas e analisadas por cromatografia ga-
sosa, em um cromatógrafo a gás modelo 500 CG da Perkin Elmer. Para a coleta 
das amostras era preciso abrir o reator, e apesar dos cuidados (baixa temperatura 
e lenta despressurização do reator) é provável que ocorressem pequenas perdas 
das frações mais leves (C5-C6). 

A amostra era injetada com quantidade fixada em 1 µL. A coluna utilizada para 
a separação era Fusic/Sílica de 30 m de comprimento e 0,32 mm de diâmetro. A 
temperatura do injetor era fixada em 220 °C. Como gás de arraste foi utilizado o 
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hélio a uma vazão de 2 mL/min. A temperatura inicial do forno foi programada para 
40 °C durante 2 minutos, sendo depois utilizada uma rampa de aquecimento de 6 
°C/min, elevando a temperatura até 200°C, permanecendo-se nessa temperatura 
até o final da análise. O tempo total da corrida era de 60 minutos.

 Para efeito de análise e comparação dos testes, definiu-se como alquilado 
a soma dos produtos contidos na faixa de C5 a C12. Os produtos mais pesados que 
C12, que não poderiam ser incorporados numa gasolina, são considerados subpro-
dutos indesejados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CÁLCULO DA ESPESSURA DA MEMBRANA PP

A Figura 5 mostra a morfologia da membrana de polipropileno (PP) em micro-
grafia obtida por microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Figura 5. Micrografia (MEV) da membrana PP.

Os diâmetros externo (331,06 mm.) e interno (228,65 mm) foram medidos a 
partir de fotografias do MEV, conforme ilustrado na Figuras 6. A espessura (E) da 
membrana foi obtida pela diferença entre o diâmetro externo e o diâmetro interno, 
sendo igual a 102,41 µm.



12    – 2o Trimestre de 2014

Figura 6. Micrografia (MEV) de corte transversal da membrana PP.

VAZÃO DO NITROGÊNIO

As medidas de vazão foram realizadas mantendo um volume constante de 10 
L para todas as pressões estabelecidas nos experimentos. A Tabela 2 mostra os 
cálculos das vazões para o N2 na temperatura ambiente para um feixe composto 
por 93 fibras de membranas PP, com comprimento de 6,5 cm.

Tabela 2. Cálculo das vazões (Q) de N2 em membranas PP, volume fixo de 10 L.

p (bar) tmédio (s) Q (cm3/s)

3 222 45,0

4 137 73,0

5 103 97,1

6 81,5 122,7

7 66 151,5

CÁLCULO DA PERMEABILIDADE DO NITROGÊNIO (N2)

As medidas de permeabilidade foram obtidas a partir dos cálculos de vazão 
que foram realizados previamente, mantendo o mesmo volume constante de 10 
L para todas as pressões estabelecidas nos experimentos. A Tabela 3 mostra os 
cálculos da permeabilidade para o N2 na temperatura ambiente para um feixe com-
posto por 93 fibras de membranas PP com comprimento das fibras de 6,5 cm. A 
Eq. 6 foi utilizada no cálculo da área total das membranas PP no módulo do reator 
utilizado nos experimentos.
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         (Equação 6)

sendo:  ℓ = 6,5 cm (comprimento efetiva das membranas PP no módulo do 
reator), Di = 0,022865 cm (diâmetro interno da membrana PP) e n = 93 (número de 
fibras de membranas PP no módulo do reator)

A = 93 x 3,1416 x 0,022865 cm x 6,5 cm = 43,4 cm2 

 A permeabilidade foi então calculada pela Eq. 5. Os valores obtidos (Tabela 
3) são compatíveis com este tipo de membrana para esta faixa de diferença de 
pressão.

Tabela 3. Cálculo da permeabilidade da membrana PP relativa a uma fibra.

Q (cm3/s) A (cm2)
∆p 

(cmHg)
TCNTP (K) T (K)

P/ℓ (CNTP)

(cm3.cm-2
 s

-1. cmHg-1) 

0,0450 43,4 225 298,15 273,15 4,22E-06

0,0729 43,4 300 298,15 273,15 5,13E-06

0,0970 43,4 375 298,15 273,15 5,46E-06

0,1235 43,4 450 298,15 273,15 5,79E-06

0,1515 43,4 525 298,15 273,15 6,09E-06

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA ALQUILAÇÃO SEM E COM MEMBRANAS PP

Os experimentos foram realizados a 0, 5 e 10°C com razões I/O de 2,5, 5,0 e 
7. Mantiveram-se constante as demais variáveis do processo como a pressão, con-
centração do ácido, razão hidrocarboneto/ácido e velocidade de agitação. A Tabela 
4 resume as condições empregadas nos experimentos sem e com membranas PP.

Tabela 4. Condições dos experimentos realizados sem e com membranas PP.

Condições do Processo

Experimentos
203 211 205 212 204 213 207 210

(com) (sem) (com) (sem) (com) (sem) (com) (sem)

Ácido (%) 98 98 98 98 98 98 98 98
V ácido (ml) 68 68 68 68 68 68 68 68
HC/Ac (V/V) 1 1 1 1 1 1 1 1
Razão I/O 5 5 5 5 5 5 7 7

T (°C) 0 0 10 10 5 5 5 5
p (bar) 5 5 5 5 5 5 5 5

Agitação (rpm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos nos experimentos sem e com 
membranas PP. Comparando os experimentos 203 com membrana PP e 211 sem 
membranas PP, ambos realizados a 0°C e com razão I/O de 5, verifica-se que a 
fração (C7-C8) aumenta consideravelmente com a utilização da membrana PP. De 
maneira inversa, as frações mais pesadas (>C12) diminuem com a utilização das 
membranas PP. Isso indica uma qualidade superior do alquilado do experimento 
203 com membranas PP relativamente ao alquilado do experimento 211 sem mem-
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brana PP. O rendimento (alquilado formado / olefina alimentada) do experimento 
com membranas PP foi superior ao rendimento obtido no experimento sem mem-
branas PP, 75,2 e 59,5%, respectivamente.

Tabela 5. Resultados dos experimentos realizados sem e com membranas PP.

Hidrocarbonetos
Composição dos alquilados, %

203 211 205 212 204 213 207 210
(com) (sem) (com) (sem) (com) (sem) (com) (sem)

< C6 1,11 2,39 2,27 1,88 1,05 10,8 0,68 4,09
C7-C8 35,42 19,44 35,00 30,64 32,58 23,51 39,99 19,42
C9-C10 22,57 29,43 29,06 27,18 24,48 23,32 28,27 23,21
C11-C12 32,13 33,53 23,16 30,47 27,00 29,52 23,51 26,00
>C12 8,76 15,39 10,82 9,83 14,89 12,42 7,59 11,53

Alquilado 91,2 84,8 89,5 90,2 85,1 87,5 92,5 72,2
Rendimento 75,2 59,5 87,0 83,7 76,9 85,1 93,4 72,2

O bom desempenho das membranas PP foi confirmado novamente nas com-
parações entre os experimentos 205 com membranas PP e o experimento 212 sem 
membranas PP, realizados a 10°C e razão I/O de 5 e também para os experimentos 
204 com membranas PP e 213 sem membranas PP, realizados a 5°C e razão I/O 
de 5. Em ambos os casos, a utilização das membranas PP levou a uma melhoria da 
qualidade do alquilado via o aumento da fração de interesse (C7-C8) e redução das 
frações mais pesadas (>C12). Os rendimentos em produto foram muito semelhan-
tes, porém a qualidade dos alquilado com membranas PP foram significativamente 
superiores. 

Os resultados dos experimentos 207 com membranas PP e 210 sem membra-
nas PP, realizados a 5°C e razão I/O de 7, indicam as mesmas tendências obser-
vadas no parágrafo anterior. No entanto, neste caso quando foi utilizada uma maior 
razão I/O (e, conseqüentemente, uma menor quantidade de buteno-1), as diferenças 
foram mais acentuadas, com o desempenho do reator com membranas PP sendo 
muito superior ao sistema sem membranas PP. Este fato indica que a área total do 
feixe de membranas (área de troca / alimentação da buteno-1) é um parâmetro im-
portante e que sua otimização deveria ser estudada em trabalhos futuros.

TESTES PRELIMINARES COM ÁCIDO SULFÚRICO USADO

 A literatura indica que a presença de óleos solúveis no ácido sulfúrico mo-
difica as propriedades do mesmo, melhorando o seu desempenho na reação de 
alquilação (KRANZ, 2003). Isto ocorre principalmente pelo aumento da solubilidade 
do isobutano no ácido.

 Decidiu-se então realizar alguns testes preliminares utilizando ácido sulfúri-
co coletado em reações prévias (que, desta forma, já continha certa quantidade de 
óleos solúveis). As Tabelas 6 e 7 resumem os resultados obtidos, comparando os 
valores dos experimentos com ácido fresco e ácido usado, sem e com a utilização 
de membranas PP, respectivamente.
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 Os resultados não são conclusivos. No caso sem membranas PP, o produto 
obtido com ácido usado apresenta uma pior qualidade. Já no caso com membra-
nas, o produto obtido com ácido usado é ligeiramente superior ao produto obtido 
com o ácido fresco. 

 Como o ácido usado tinha sido usado apenas uma vez, é possível que sua 
concentração estivesse ainda muito alta (poucos óleos solúveis) para se observar 
um efeito mais significativo. No caso da utilização das membranas PP, como a adi-
ção da buteno-1 é mais controlada, é possível que a presença de pequenas quanti-
dades de óleos solúveis já tenha sido suficiente para alterar o resultado da reação.

Tabela 6. Resultados com ácido sulfúrico fresco e usado, sem membrana PP.
Experimentos 209 213
Ácido Fresco Usado
< C6 1,17 10,8
C7-C8 32,68 23,51
C9-C10 29,13 23,32
C11-C12 26,01 29,52
C13-C14 10,05 11,29
> C14 0,96 1,13

Tabela 7. Resultados com ácido sulfúrico fresco e usado, com membrana PP.
Experimentos 17 21
Ácido Fresco Usado
< C6 7,78 1,91
C7-C8 47,56 50,05
C9-C10 20,06 19,86
C11-C12 19,29 20,82
> C12 6,21 7,36

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos nos experimentos realizados nos sistemas sem e com 
membranas PP indicaram uma vantagem significativa para o sistema com alimen-
tação assistida por membranas. Em nenhum dos experimentos sem membranas 
PP foram obtidos valores tão expressivos da fração de interesse (C7-C8) quanto os 
obtidos com membranas PP. Estes resultados validam a proposta deste trabalho de 
utilização de membranas para a alimentação controlada de buteno-1 na reação de 
alquilação sulfúrica do isobutano.

As membranas comerciais à base de polipropileno (PP) se mostraram eficien-
tes e resistentes às condições reacionais. Este material é prontamente disponível e 
de preço relativamente reduzido. Foram observados alguns problemas de compa-
tibilidade entre o material usado para a vedação do feixe (cola) e o meio sulfúrico, 
mas sem prejuízo das séries de experimentos.

Os principais problemas experimentais foram à baixa qualidade da agitação 
magnética utilizada e a dificuldade de amostragem do produto. O primeiro levou a 
produção de alquilados de qualidade relativamente baixa (um bom alquilado indus-
trial apresenta fração C7-C8 maior que 80%) e o segundo levou a perdas da fração 
mais leve (< C6) prejudicando parcialmente a análise dos resultados.
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O fato de se ter trabalhado em batelada e com ácido sulfúrico fresco (sem 
uso) também comprometeu a análise dos resultados. Mesmo com a utilização das 
membranas, a baixa agitação e o ácido fresco (sem uso) favorecem a formação 
de óleos solúveis no ácido. A formação destes óleos melhora as características do 
ácido sulfúrico como catalisador, mas reduz significativamente o rendimento em 
produto. Na indústria, este problema é minimizado utilizando-se ácidos usados, 
reciclados continuamente para o reator.
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