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1. Resumo 

Visando uma produção de “eteno verde” com maior economia de energia, 

desenvolveu-se um reator contínuo tipo fluxo pistonado e irradiado por micro-ondas 

de 2,45 GHz para a desidratação de etanol sobre zeólita ZSM-5, valendo-se de 

carbeto de silício como susceptor. Efetivamente, estuda-se uma conformação 

aperfeiçoada do leito catalítico para otimizar a eficiência térmica deste reator. 

2. Introdução 

 A desidratação de etanol a eteno (Equação 1) é uma alternativa mais 

amigável ecologicamente ao seu tradicional processo petroquímico. 

Tradicionalmente, o etileno é produzido por pirólise de nafta, gases de refinaria ou 

gás natural (MATAR, 2000). Hoje, há uma forte tendência a favor da desidratação do 

etanol sobre zeólitas, ainda com o uso de aquecimento convencional em fornos 

petroquímicos. Uma vantagem inconteste do processo com micro-ondas é a redução 

da geração de gases estufa. Outra que se pretende demonstrar é a economia de 

energia que as micro-ondas podem proporcionar na desidratação do etanol. 

      
           
                         

 Em 2011, desenvolveu-se um método de análise via úmida de eteno e uma 

versão inicial de reator de desidratação de etanol aquecido com micro-ondas 

(SANCHEZ et al., 2012). No ano seguinte, um protótipo inicial de reator contínuo 

irradiado por micro-ondas de 2,45 GHz foi operado com sucesso para produzir eteno 

verde, (PUTZEYS et. Al, 2013). No presente estágio, otimiza-se a conformação do 

leito fixo de catalisador/susceptor para esta desidratação.  

3. Objetivos 

 O objetivo maior que norteia o presente trabalho é o desenvolvimento de um 

processo incentivado por micro-ondas para a produção de eteno verde por 

desidratação de etanol, que tenha alta produtividade e baixo custo operacional. 

4. Metodologia 

 A produção de eteno a partir da desidratação de etanol sobre zeólita foi 

conduzida em reator contínuo de leito catalítico fixo, irradiado por micro-ondas de 

2,45 GHz, utilizando-se carbeto de silício como susceptor e nitrogênio como gás de 



 

arrasto. A dosagem de eteno foi por via úmida com processo adaptado para 

amostras gasosas e baseado no método de brometo/bromato para dosagem de 

insaturados (SANCHEZ et al., 2012). A adaptação consistiu no uso de uma ampola 

especialmente projetada para colher uma amostra de gás e promover o seu contato 

com as soluções de reativos.  

5. Desenvolvimento  

 O reator contínuo desenvolvido para a produção com micro-ondas de eteno 

em escala de bancada constitui-se de um tubo de quartzo encerrado por completo 

em uma cavidade monomodal em alumínio, a qual se conectava a um gerador 

micro-ondas de 2,45 GHz com potência variável até 3kW (Figura 1) (PUTZEYS et 

al., 2013). No interior deste tubo, localiza-se um leito de carbeto de silício e zeólita 

ZSM-5. Utiliza-se manta de sílico-alumina para fechar as extremidades do tubo e 

envolvendo o corpo do leito catalítico. 

 A alimentação de etanol 99,5% utiliza uma bomba dosadora de diafragma. O 

etanol na vazão de 1 mL/min, juntamente com uma vazão de 200 mL/min de 

nitrogênio, é vaporizada em uma câmara aquecida eletricamente, e a temperatura 

da mistura de saída é medida por um termopar. Esta mistura gasosa previamente 

aquecida percorre o leito catalítico, propiciando a desidratação do etanol. A corrente 

de saída, após ser amostrada, é descartada, em segurança, por diluição com ar 

através de um exaustor blindado.  

Na operação do reator, diferentes conformações de leito catalítico/susceptor foram 

instaladas. Inicialmente, o nitrogênio gasoso foi posto em circulação e ligou-se o 

aquecimento no vaporizador. Somente quando a temperatura na saída deste esteve 

acima do ponto de ebulição do etanol, a bomba dosadora foi acionada e também o 

gerador de micro-ondas. A potência de micro-ondas passou a ser controlada para 

manter uma potência efetiva constante. Em determinados intervalos de tempo, o 

sistema de coleta foi aberto e o gás formado recolhido em gasômetro de vidro de 1 

L, cheio de água para dosagem de etileno. 

6. Resultados Preliminares 

 No estágio de andamento em que se encontrava o trabalho quando o 

presente texto foi redigido, o controle da operação do reator já havia sido atingido 

com sucesso. A estabilização da temperatura de desidratação foi atingida em meia 



 

hora, com potência efetiva de 400 W. O susceptor de carbeto de silício tornou-se 

rubro durante o ensaio indicando o alcance de temperaturas da ordem de 800°C, 

que provocaram a coqueificação da carga. O coque formado tinha aspecto de 

grafite. Estuda-se, no momento, a otimização da irradiação para reduzir a formação 

de coque sobre o leito catalítico. A Figura 2 apresenta o aspecto do leito catalítico 

em dois testes diferentes.  

 Com o intento de se atingir a temperatura de formação de eteno sem provocar 

a carbonização do etanol, estuda-se uma nova conformação para o leito utilizando-

se pelotas de zeólitas ZSM-5 com diferentes diâmetros e pelotas de carbeto de 

silício, de forma a intensificar a transferências de calor entre estes materiais e se 

conseguir um aquecimento mais uniforme do meio reacional. 

 
 

Figura 1: Reator com micro-ondas para 

eteno.  

Figura 2: Leito catalítico com diferentes 

graus de coqueificação.  
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