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RESUMO

A intensificação de processos é importante na busca de equipamentos e reações menos
nocivos e seguros, um exemplo é a aplicação de microrreatores. A indústria farmacêutica é a
maior beneficiária dessa tecnologia, pois os microrreatores, dispositivos com microcanais de
até 100 μm, podem reduzir em anos o tempo necessário para desenvolver e produzir um novo
fármaco e podem ser montados em unidades industriais extremamente pequenas e compactas.
O aumento de casos de diabetes no Brasil na última década vem incentivando a busca por
novos fármacos. Neste trabalho, a aplicação de microrreatores capilares é estudada na síntese
do (Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona (HMTZD) e do (Z)-5-(3hidroxi-4-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona (MHTZD), obtidos da reação de 2,4tiazolidinediona (TZD) com 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído (Vanilina) e com seu isômero, 3hidroxi-4-metoxibenzaldeído (Isovanilina), que podem ser utilizados na síntese de moléculas
com atividade biológica. Foram obtidos rendimentos máximos do produto HMTZD, 98% em
480 min de reação e do produto MHTZD, 73% em 120 min de reação, contrariando a
literatura que apresenta um tempo de reação para essa síntese de 20 h a 40 h. Na síntese em
fluxo no microrreator, ficou evidente que quanto maior a temperatura maior a conversão de
TZD e o rendimento do produto, chegando a valores de 100%, para a temperatura de 160C
em etanol. A produção no processo batelada e no microrreator foram calculadas e, quando
comparadas, mostraram que apenas dois microrreatores de 1 mL em sua melhor condição de
operação são capazes de produzir três vezes mais que um reator batelada de 60 mL. Pelo
estudo de cinética, a reação utilizando etanol não favorece a formação de reações em paralelo
ou em série. As análises qualitativas comprovaram que os produtos esperados foram formados
e com alto grau de pureza.

Palavras-chave: Ingrediente Farmacêutico Ativo; Química em fluxo; Intensificação de
processo.

ABSTRACT

The process intensification is important in the search for less harmful and safe
equipment and reactions, an example is the application of microreactors. The pharmaceutical
industry is the largest beneficiary of this technology because microreactors, devices with
microchannels up to 100 μm, can reduce the time required to develop and produce a new drug
in years and can be mounted in extremely small and compact industrial units. The increase in
diabetes cases in Brazil in the last decade has been encouraging the search for new drugs. In
this work, the application of capillary microreactors is studied in the synthesis of (Z)-5-(4hydroxy-3-methoxybenzylidene)2,4-thiazolidinedione (HMTZD) and (Z)-5-(3-hydroxy-4methoxybenzylidene)2,4-thiazolidinedione (MHTZD), obtained from the reaction of 2,4thiazolidinedione (TZD) with 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (Vanillin) and its isomer, 3hydroxy-4-methoxybenzaldehyde (Isovanillin), which can be used in the synthesis of
molecules with biological activity. Maximum yields of 98% in 480 min, for the product
HMTZD, and 73% in 120 min, for the product MHTZD, were obtained, contradicting
literature that shows a reaction time for this synthesis of 20 h to 40 h. In the flow synthesis in
the microreactor, it was evident that the higher the temperature the higher the conversion of
TZD and the yield of the product, reaching 100%, in ethanol working with the temperature of
160°C. The production in the batch process and the microreactor were calculated and, when
compared, showed that only two 1 mL microreactors in their best operating condition are able
to produce three times more than a 60 mL batch reactor. By the study of kinetics, the reaction
using ethanol does not favor the formation of reactions in parallel or in series. The qualitative
analyzes showed that the expected products was formed and with a high degree of purity.

Keywords: Active Pharmaceutical Ingredient; Flow Chemistry; Process Intensification.
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(ΔH), entropia de ativação (ΔS), e energia livre de ativação (ΔG) para a reação de síntese do
HMTZD em microrreator. Solvente: etanol. Base promotora: pirrolidina, 0,0267 M (tm=20
min).
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1

INTRODUÇÃO

Discussões sobre o meio ambiente e tecnologias sustentáveis estão se tornando mais
comuns e, por esse motivo, a pesquisa sobre novos processos químicos vem ganhando espaço
na comunidade científica. A busca por práticas que minimizem os impactos ambientais é
necessária para desenvolver processos que utilizem substâncias e equipamentos menos
nocivos e que reduzam o perigo intrínseco ao processo. Processos de menor consumo de
energia com menos etapas de reação contribuem para o processo sustentável (JIMÉNEZGONZÁLEZ et al., 2012).
Os microrreatores têm um papel importante no aspecto ambiental devido ao seu
tamanho, pequena geração de resíduos, além de tornar as reações mais seguras e eficazes.
Esse equipamento exige pouco espaço físico para ser instalado e uma planta industrial pode
ser instalada em poucos metros quadrados, reduzindo custos e mão de obra (YOSHIDA et al.,
2013). Os microrreatores de fluxo contínuo podem ser automatizados, o que permite seu
monitoramento e melhor controle da reação, o que não acontece em reatores em batelada
(MACHADO et al., 2014). Portanto, a Tecnologia de Microrreatores (TMR) foi favorecida
com a necessidade de obter um produto final mais puro, mais rapidamente e com menores
custos de produção (GERNAEY et al., 2012).
Este trabalho aplica uma nova tecnologia na reação da 2,4-tiazolidinediona (TZD) com
4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído (Vanilina) e com 3-hidroxi-4-metoxibenzaldeído (Isovanilina)
que

geram

(HMTZD)

os
e

compostos

(Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona

(Z)-5-(3-hidroxi-4-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona

com

potencial

farmacológico, que geralmente são realizadas em um processo descontínuo, a fim de mostrar
a viabilidade do uso da TMR em indústrias farmacêuticas.
A TZD é um composto sintético heterocíclico derivado de tiazolidina e muitos de seus
derivados têm atividade biológica. A classe de derivados tiazolidínicos, ou glitazonas, com
atividade biológica foi descoberta em 1975 e nos anos seguintes muitos estudos foram
desenvolvidos, ganhando grande importância na comunidade científica (MOHANTY et al.,
2015; YASMIN e JAYAPRAKASH, 2017). A vanilina é um aldeído fenólico extraído das
sementes de baunilha, uma fonte natural, e seu principal uso é na indústria alimentícia como
aromatizante, mas estudos mostram que também é um importante intermediário para a síntese
de produtos químicos e farmacêuticos, além de apresentar propriedades antimicrobiana e
antioxidante (FACHE et al., 2016). A isovanilina é isômera da vanilina e sua principal função
no corpo humano é inibir a aldeído oxidase (PANOUTSOPOULOS e BEEDHAM, 2005).
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

QUÍMICA VERDE

A química verde é um assunto muito discutido nos dias atuais e é fundamentada por
três pilares: (1) meio ambiente, (2) saúde e (3) segurança. Essa ideia implica na redução da
geração de efluentes e na busca por maior eficiência no uso de recursos materiais e energia,
evitando desperdícios (JIMÉNEZ-GONZÁLEZ et al., 2012).
Se for reduzida a quantidade de material necessário para a síntese de produtos e os
solventes utilizados na reação, as possibilidades de tornar o processo mais sustentável e
menos agressivo ao meio ambiente são grandes. A aplicação de microrreatores diminui a
geração de resíduos, devido aos maiores rendimentos de produto, e aumenta a segurança dos
processos, devido ao pequeno volume do meio reacional (SANTANA et al., 2016). É muito
importante considerar, além do aumento do rendimento dos processos, também os menores
impactos ambientais provocados pelo processo (JIMÉNEZ-GONZÁLEZ et al., 2012).

2.1.1

Solventes

Em uma reação química, o solvente tem a função de controlar a taxa da reação e
aumentar a transferência de massa e calor do sistema. O solvente não interfere na formação do
produto final, portanto a busca por solventes alternativos, não tóxicos e não inflamáveis, se
faz necessária para minimizar o dano ao meio ambiente no descarte desse efluente (BYRNE
et al., 2016).
Os solventes fazem parte do processo de produção de compostos químicos orgânicos e
representam até 80% em massa de material utilizado na síntese de fármacos. Além de afetar o
custo do produto final, o solvente também afeta o meio ambiente, se descartado de maneira
inadequada (DUNN, 2012; BYRNE et al., 2016).
Muitas indústrias farmacêuticas, como a Pfizer, elaboraram listas de solventes
preferidos e opções de substituição para solventes muito utilizados, mas que apresentam alta
toxicidade ou algum impacto à saúde ou ambiental. As propriedades utilizadas para a escolha
desses solventes se baseou na geração de resíduos, tratamento, impacto ambiental, ciclo de
vida e o perigo no seu manuseio (BYRNE et al., 2016).
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2.1.2

Intensificação de Processos

A intensificação de processos envolve o desafio de desenvolver tecnologias mais
seguras, mais flexíveis e com melhor controle da reação. Neste contexto, surge a tecnologia
de microrreatores (TMR), com equipamentos que apresentam microestruturas com um
diâmetro de até 100 μm, em que o meio da reação flui através dos microcanais com volumes
variando de 15 nL a 1 L. A reação química ocorre ao longo dos microcanais, enquanto a
difusão dos reagentes é facilitada devido às pequenas distâncias para as moléculas se
moverem ((DE SOUZA e MIRANDA, 2014; HEREIJGERS et al., 2015).
2.2

MICRORREATORES

Um microrreator é um reator que apresenta microestruturas, ou seja, micro canais ou
por junção de capilares, com dimensões que variam entre 10 e 100 µm. Esses microcanais
apresentam diferentes tipos de fluxo baseados em sua geometria e, devido à sua pequena
dimensão, promovem um escoamento laminar com número de Reynolds (Re) muitas vezes
entre 1 e 10 (WILES e WATTS, 2010).
Os microcanais são moldados em um suporte construído por diferentes tipos de
materiais como, vidro, quartzo, cerâmica, teflon, aço inoxidável ou até materiais poliméricos,
com isso, apresenta inúmeras aplicações dependendo do processo ao qual o reator será
utilizado (YOSHIDA et al., 2013).
A reação química ocorre ao longo dos microcanais, enquanto os reagentes vão se
difundindo, sendo que o tempo de reação é determinado pelo tempo médio em que o fluido
leva para percorrer todo o caminho dentro do microrreator, também denominado de tempo
médio de residência, determinado pela relação entre o volume do microrreator pela vazão do
fluido escoando por ele. Desta forma, quanto maior a vazão e menor o volume, menor será o
tempo médio de residência. Em microrreatores, os reagentes são bombeados, o que permite o
controle da vazão e também a interrupção do fluxo, se necessário (DE SOUZA e MIRANDA,
2014; SANTANA et al., 2016).
Atualmente, os microrreatores de fluxo contínuo são, em sua maioria, automatizados,
o que permite o seu monitoramento e um maior controle, o que não acontece em reatores
batelada (MACHADO et al., 2014; YOSHIDA et al., 2013).
Em reatores batelada, o aumento da produção é obtido por scale-up, que consiste do
aumento do volume do reator, porém esse processo gera dificuldades em manter a eficiência
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da troca térmica e da mistura. Já em microrreatores não há esse problema, pois o aumento da
produção pode ser promovido colocando-se vários microrreatores em paralelo (numberingup), mantendo as condições operacionais de maior rendimento e seletividade determinadas
experimentalmente para um único microrreator (DE SOUZA e MIRANDA, 2014).
Uma desvantagem da utilização de microrreatores, devido a sua escala micrométrica, é
a impossibilidade de trabalhar com reagentes insolúveis ou particulados, assim como
promover reações que gerem produtos sólidos e insolúveis (WILES e WATTS, 2014).

2.2.1

Aplicações

Os primeiros microrreatores das indústrias químico-farmacêuticas começaram a surgir
a partir dos anos 2000, normalmente construídos de polímeros orgânicos ou silicone por
serem materiais baratos e descartáveis. Porém, ainda que apresentem inúmeras vantagens em
comparação ao reator batelada, o microrreator não está amplamente presente nos processos
industriais, tendo aumentado o crescimento de sua utilização somente nos últimos 5 anos.
O surgimento de medicamentos genéricos fez com que a concorrência com os
fármacos industriais se tornasse mais acirrada, desencadeando o desenvolvimento de
pesquisas e a procura por meios de produção mais eficientes. Com isso, a TMR foi favorecida
em conjunto com a necessidade de obter um produto final mais puro, de maneira mais rápida
e com menor custo de produção (GERNAEY et al., 2012).
Além disso, produtos de química fina, assim como, ingredientes farmacêuticos ativos
(APIs) possuem um processo de produção mais complexo e requerem mais estágios de
reações em sua síntese, o que torna o processo mais demorado e dificulta a transposição para
escala industrial (GUTMANN et al., 2015).
2.3

2,4-TIAZOLIDINADIONA (TZD)

A 2,4-tiazolidinadiona (TZD) é um composto sintético heterocíclico derivado da
tiazolidina, sendo que muitos de seus derivados apresentam atividade biológica. A classe dos
derivados da TZD ou glitazonas com atividade biológica foi descoberta em 1975 e nos anos
seguintes muitos estudos a seu respeito foram desenvolvidos, ganhando grande importância
na comunidade científica (MOHANTY et al., 2015).
Antes mesmo dos receptores ativados por proliferadores de peroxissoma, PPARs,
serem descobertos, os compostos derivados da TZD se destacaram por seu potencial no
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tratamento de diabetes. O primeiro derivado estudado foi a Ciglitazona, desenvolvido pela
Takeda Chemical Industries Ltda, Japão, em 1983 (YASMIN et al., 2017). A Figura 1
apresenta a estrutura molecular da TZD. O mecanismo de síntese da TZD encontra-se na
Figura 2.

Figura 1 - Estrutura molecular da 2,4-tiazolidnadiona (TZD);
(MISHRA et al., 2015).

Figura 2 - Mecanismo reacional da síntese da TZD.

O mecanismo reacional para a obtenção da TZD se dá através do ataque ao carbono 2
do ácido cloroacético pelo par de elétrons livres do enxofre da tioréia, permitindo uma
substituição nucleofílica de 2ª ordem e subsequente eliminação de HCl. A partir deste instante
acontece uma clivagem, por ataque nucleofílico intramolecluar, do par de elétrons livres do
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átomo de nitrogênio sobre o carbono carboxílico, gerando H2O. Por fim, a hidrólise na
posição 2 do grupo imino catalisada pela consequente formação de HCl durante a reação, leva
à formação da 2,4-tiazolidinadiona.
As reações mais importantes da TZD ocorrem nas posições 3 e 5 de sua molécula que
são as reações comumente utilizadas na síntese de derivados da TZD. Essas reações são a nalquilação e reação de Mannich, na posição 3, e condensação, na posição 5, utilizando
aldeídos aromáticos ou cetonas (LIMA, 1998). Na Figura 3, estão mostradas as reações mais
importantes e possíveis na molécula da TZD.

Figura 3 - Reatividade da TZD.

Por apresentar alta reatividade devido a suas propriedades, muitos pesquisadores se
motivaram a utilizar a TZD para sintetizar compostos que apresentassem atividades
farmacológicas e terapêuticas (MOHANTY et al., 2015).
2.3.1

Diabetes mellitus tipo II e glitazonas

A obesidade no Brasil cresceu cerca de 60% nos últimos dez anos, levando ao
aumento de casos de hipertensão e, principalmente, de diabetes mellitus tipo 2, que aumentou
de 5,5% para 8,9% (PORTAL DA SAÚDE, 2017). As glitazonas são moléculas que contém o
anel da 2,4-tiazolidinadiona (TZD), e por este motivo apresentam atividade biológica como
anti-hiperglicêmica, anti-inflamatória, anti-oxidante, anti-microbiana, dentre outras, sendo
aplicadas em sua maioria no tratamento de diabetes mellitus tipo 2 (NAZREEN et al., 2014).
A classe dos derivados da TZD com atividade biológica foi descoberta em 1975 e nos
anos seguintes muitos estudos a seu respeito foram desenvolvidos, ganhando grande
importância na comunidade científica (MOHANTY et al., 2015). Em relação à sua atividade
biológica, os derivados da TZD são responsáveis por se ligarem e ativarem o PPARγ, receptor
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ativado por proliferadores de peroxissoma gama, para formar moléculas híbridas com
atividades farmacológicas melhoradas (HA et al., 2012).

2.4

CONDENSAÇÃO DE KNOEVENAGEL

A síntese de derivados da TZD ocorre através do mecanismo de reação conhecido por
condensação de Knoevenagel, uma reação clássica com grande importância na formação de
ligações C-C. Essa reação é muito utilizada para obtenção de fármacos, alcenos substituídos,
nitrilas α e β-insaturadas, ésteres, ácidos, corantes e polímeros (PRATAP et al., 2011).
A condensação de Knoevenagel consiste na reação entre uma carbonila e um metileno
ativado, formando um aduto com uma ligação dupla de carbono-carbono, C=C. Esta reação
ocorre em duas etapas essenciais, apresentadas na Figura 4. A primeira é a adição nucleofílica
à carbonila e a segunda é a eliminação de uma molécula de água, ocorrendo a formação da
ligação carbono-carbono (CUNHA e SANTANA, 2012).

Figura 4 - Mecanismo geral da condensação de Knoevenagel.

Este mecanismo reacional está representado na Figura 5, demonstrando a síntese do
(Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona, porém ele também pode ser
aplicado na síntese do (Z)-5-(3-hidroxi-4-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona. Na síntese
do derivado da TZD com aldeído há a ionização do grupo metileno em presença de uma base,
que ocorre com a retirada de um hidrogênio. Posteriormente, há um ataque desse carbânion
formando a carbonila do aldeído. O próton inicialmente retirado é sequestrado pelo oxigênio
formando uma hidroxila na posição 6 e, por fim, uma substituição nucleofílica intramolecular
gera a dupla ligação, liberando H2O.
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Figura 5 - Mecanismo reacional da síntese do (Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)2,4tiazolidinadiona. (1) TZD; (2) Piperidina (base promotora); (3) Vanilina. Adaptado de Kumar et al.,
2006

Na síntese de derivados da TZD existe a possibilidade de formação de isômeros Z e E,
mostrados na Figura 6, porém o isômero Z apresenta maior estabilidade termodinâmica,
enquanto o isômero E apresenta instabilidade devido ao impedimento estérico (XIA et al.,
2009).

Figura 6 - Configuração dos possíveis isômeros obtidos na síntese do 5-(4-hidroxi-3metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona.
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3

OBJETIVOS
3.1

OBJETIVOS GERAIS

Esse trabalho visa o estudo comparativo das reações da TZD com 4-hidroxi-3metoxibenzaldeído (Vanilina) e também com 3-hidroxi-4-metoxibenzaldeído (Isovanilina), as
quais

geram

(HMTZD)

os
e

compostos

(Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona

(Z)-5-(3-hidroxi-4-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona

(MHTZD),

respectivamente, com potencial farmacológico, em processo batelada e em fluxo em
microrreator capilar, a fim de mostrar a viabilidade da utilização da TMR em indústrias
químico-farmacêuticas.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Esse trabalho visa determinar as melhores condições operacionais da síntese no
processo batelada. Foram testados os solventes metanol, etanol, n-propanol e n-butanol e as
bases piperidina, piperazina e pirrolidina como promotoras da reação. Foram determinados o
melhor solvente, melhor catalisador e concentração de catalisador que maximizam a taxa de
reação e rendimento do produto no processo batelada. O processo foi em refluxo e, desta
forma, as temperaturas foram fixas e correspondem à temperatura de ebulição de cada
solvente, 65, 78, 98 e 118C, para metanol, etanol, n-propanol e n-butanol, respectivamente.
A mesma reação foi transposta para o processo em fluxo no microrreator capilar, no
qual foi verificada a influência da temperatura, desde a temperatura de ebulição de cada
solvente, até 160C, sendo mantida a melhor base e concentração, determinadas no processo
batelada. Os solventes foram mantidos no estado líquido, apesar das temperaturas superiores
às de ebulição, através da pressurização do meio reacional. Os tempos médios de residência
estudados foram variados de 2 a 80 min.
Adicionalmente, foram determinadas a cinética das reações estudadas, a energia de
ativação, pelo modelo de Arrhenius, e os parâmetros termodinâmicos entalpia, entropia e
energia livre de Gibbs de ativação, ∆H*, ∆S* e ∆G*, respectivamente, pelo modelo de
Eyring.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi realizado no Laboratório de Tecnologia de Microrreatores (MRT-Lab)
localizado no Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da FCF/USP. A fim de
verticalizar o processo, a TZD foi sintetizada no laboratório e seu procedimento, assim como,
seus resultados de identificação e pureza estão no APÊNDICE A.

4.1

MATERIAIS

4.1.1

Reagentes químicos

Os reagentes utilizados neste estudo foram 2,4-tiazolidinadiona (TZD) (90%)
sintetizada de acordo com o APÊNDICE A, tiouréia (99%), ácido cloroacético (99%), ácido
clorídrico (36,5 a 38%), 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído (Vanilina) (99,5%), 3-hidroxi-4metoxibenzaldeído (Isovanilina) (99,5%), piperidina (99%), pirrolidina (99%), piperazina
(99%), acetonitrila grau HPLC (99,93%) e ácido acético glacial (99,7%), todos comprados da
Sigma-Aldrich (Darmstadt, Alemanha). Os solventes utilizados foram metanol (99,9%),
etanol (99,8%), n-propanol (99,5%) e n-butanol (99%), adquiridos da Labsynth (Diadema,
Brasil). Os produtos químicos não foram previamente purificados. O descarte do HPLC
contendo água, acetonitrila, reagentes, produtos e base foi destilado e utilizou-se o azeótropo
água+acetonitrila para realizar parte das análises em HPLC, a fim de evitar a compra de mais
acetonitrila e minimizar a geração de efluentes. O processo de recuperação da acetonitrila está
mostrado no APÊNDICE E.

4.1.2

Equipamentos e acessórios

Para a síntese, obtenção e purificação dos produtos no processo batelada foram
utilizados balão de fundo redondo de 125 mL, termômetro, termopares, condensador de
refluxo, proveta de 100 mL, seringas descartáveis, manta aquecedora (Quimis Q321A23),
vidros de relógio, micropipetas (Finnpipette de 20 – 1000 µL), espátula, funis, bequeres, vials,

garras, agulhas.
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O conjunto utilizado para a obtenção dos produtos em microrreator é constituído de 1
bomba Asia de 2 canais, 1 cabeçote de chip para microrreatores, seringas para bomba Asia,
kit de tubos para Asia 110 e microrreatores com volume de 1000 µL de 3 entradas.
Na Figura 7, pode-se identificar o sistema de bombeamento de 2 canais do tipo seringa
e pistão, os microrreatores de vidro imersos em banho de óleo de silicone que compõe o
sistema de aquecimento,

sistema de resfriamento do meio reacional, sistema de

pressurização, back pressure, e saída onde é feita a coleta de amostras.
Figura 7 – Sistema do microrreator. Equipamentos: sistema de bombeamento (A), os

microrreatores de vidro (C) imersos em banho de óleo de silicone que compõe o sistema de
aquecimento (B), sistema de resfriamento (D), sistema de pressurização, back pressure, (E), e
sistema de coleta de amostras (F).

O equipamento instalado foi adquirido com auxílio financeiro da FAPESP, n°.
2014/07757-2, intitulado “Microrreatores na Síntese de Fármacos”, o qual esteve em vigência
no período de 01/09/2014 a 28/02/2017.

4.2

PROCEDIMENTO PARA SÍNTESE DOS PRODUTOS NO PROCESSO EM
BATELADA

O procedimento experimental para síntese do produto HMTZD e do produto MHTZD
em batelada foi obtido e adaptado com base na literatura (LUO et al., 2010).
Inicialmente, foram preparadas soluções padrões para elaborar a curva de calibração
da TZD e do produto. Em um frasco reagente de 100 mL foi adicionado 4 mmol de TZD em
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60 mL de solvente (metanol, etanol, n-propanol ou n-butanol). A solução foi mantida sob
agitação por 20 min a 30°C para garantir a total dissolução da TZD. Em seguida, foi
amostrado 30 µL da solução para um vial contendo 1.500 µL de solução inibidora da reação
(993,4 mL ACN/H2O (50/50) + 6,6 mL ácido acético glacial), que foi analisado em HPLCUV a fim de construir a curva de calibração da TZD.
Em outro frasco reagente foi adicionado 100 mg de produto em 100 mL de etanol
99,8%. A solução foi mantida sob agitação por 20 min em temperatura ambiente para
garantir a total dissolução do produto. Em seguida, foi amostrado 30 µL da solução para um
vial contendo 1.500 µL de solução inibidora da reação (993,4 mL ACN/H2O (50/50) + 6,6
mL ácido acético glacial), que foi analisado em HPLC-UV a fim de construir a curva de
calibração do produto. As curvas de calibração estão presentes no APÊNDICE C.
O procedimento da síntese consistiu em utilizar um balão de fundo redondo de 3 bocas
de 125 mL fixado sobre uma manta aquecedora e, a ele, foi fixado um condensador Allhin,
um termômetro e uma agulha (Medax, mod. Chiba, 18G x 200 mm) com rolha para
amostragem, Figura 8.

Figura 8 - Fluxograma do sistema em batelada.

A solução preparada para a obtenção da curva de calibração da TZD foi transferida
para o balão e foi adicionado 4 mmol de aldeído (vanilina ou isovanilina). O aquecimento foi
iniciado e, após a ebulição da solução, foi adicionada a base promotora em quantidades
equivalentes. Para a piperidina foram estudadas as concentrações de 0,0400 M (204 mg, 2,4
mmol), 0,0533 M (272 mg, 3,2 mmol) e 0,0667 M (340 mg, 4,0 mmol). Para a piperazina
foram estudadas as concentrações de 0,0467 M (241 mg, 2,8 mmol), 0,0533 M (276 mg, 3,2
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mmol) e 0,0600 M (310 mg, 3,6 mmol). Para a pirrolidina foram estudadas as concentrações
de 0,0200 M (85 mg, 1,2 mmol), 0,0267 M (114 mg, 1,6 mmol) e 0,0333 M (142 mg, 2,0
mmol)..
A reação foi mantida em refluxo e amostras foram coletadas para serem analisadas em
HPLC-UV, em função do tempo, nos instantes 2, 4, 8, 12, 16, 20, 50, 80, 180, 330 e 480 min
para a vanilina e 2, 4, 8, 12, 16, 20, 30, 50, 80, 100 e 130 min para a isovanilina. Para as
amostragens foram coletados 30 L de meio reacional, que foram transferidas em vials
contendo 1500 L de solução inibidora da reação (993,4 mL ACN/H2O (50/50) + 6,6 mL
ácido acético glacial). Após o final da reação, encerrou-se o aquecimento e o meio reacional
foi deixado em repouso até chegar à temperatura ambiente.
O produto foi purificado por cristalização e recristalização. A cristalização do produto
foi feita através da adição de 5,0 mL de ácido acético glacial e 60 mL de água ao meio
reacional, agitando levemente, seguido de resfriamento a -20C. A solução foi levada ao
freezer por 24 hs e foi então filtrada a vácuo e os cristais, produto bruto, retidos no papel de
filtro Nalgon (papel filtro quantitativo, mod. 3551, 7,5 µm, di = 9 cm) foram transferidos para um
dessecador para secagem.
Para a recristalização do produto bruto, a fim de obter um cristal mais puro, o produto
foi transferido para um béquer contendo etanol 99,5% em ebulição. Após ter sido
solubilizado, o produto foi filtrado à quente com filtro Synth (faixa preta, Vetec, 26-44 µm, di
= 15cm). O frasco contendo o produto filtrado foi deixado em repouso por dois dias a fim de
garantir a formação de cristais com qualidade. Passado esse tempo, o produto foi levado ao
freezer por mais um dia e foi novamente filtrado a vácuo com filtro Sartorius (mod. 389, 8-12
µm, di = 70 mm), obtendo-se o produto puro.
4.3

PROCEDIMENTO DE SÍNTESE NO MICRORREATOR CAPILAR
Para o procedimento de síntese no microrreator foi utilizada a mesma composição de

reagentes e base do processo batelada. O fluxograma do sistema está apresentado na Figura 9.
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Figura 9 - Fluxograma do sistema em fluxo no microrreator capilar.

Na síntese no microrreator foram preparadas soluções com os reagentes para serem
bombeadas separadamente para o microrreator. Em um frasco reagente de 100 mL
(Recipiente 1) foi adicionado 4 mmol de TZD em 30 mL de solvente (metanol, etanol, npropanol ou n-butanol) que foi mantida sob agitação por 20 min a 30°C para garantir a total
dissolução da TZD. Em outro frasco reagente (Recipiente 2) foi adicionado 4 mmol de
aldeído (vanilina ou isovanilina) em 30 mL de solvente (metanol, etanol, n-propanol ou nbutanol) que foi mantida sob agitação por 5 min também em temperatura ambiente para
garantir a total dissolução do aldeído.
Para a síntese no microrreator, os dois frascos foram conectados às bombas de
seringas que separadamente bombeavam as soluções ao microrreator, que estava
previamente imerso em banho de óleo de silicone na temperatura desejada para se fazer o
ensaio. Para a determinação da conversão durante a reação, foram feitas amostragens nos
tempos médios de residência 2, 4, 8, 12, 16, 20, 30, 50 e 80 min para a vanilina em cada
temperatura estudada e 2, 4, 8, 12, 16, 20, 30, 50 e 70 min para a isovanilina em cada
temperatura estudada também. A pressão do sistema foi controlada para que o solvente não
entrasse em ebulição durante o ensaio e pudéssemos realizar ensaios em temperaturas
maiores que a de ebulição normal dos solventes, de acordo com as propriedades termofísicas
de cada solvente encontrado no site do National Institute of Standards and Technology,
NIST, respeitando o limite máximo do equipamento, 18 bar.
Na Tabela 1 estão descriminadas as vazões necessárias em cada bomba para se ter
valores de tempo médio de residência () entre 2 e 80 min. Estes valores foram estipulados
considerando-se os limites operacionais das bombas e faixas de valores de interesse para o
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estudo. Também estão discriminados, na Tabela 1, tempos para descarte e coleta de
amostras, que foram feitas em tubos de ensaio de 5 mL.

Tabela 1 - Planejamento dos ensaios em microrreator.
Tempo
médio de
residência
(min)

Vazão
solução 01
(µL/min)

Vazão
solução 02
(µ/min)

Vazão total
(µL/min)

Tempo de
descarte
(min)

2

500

500

1000

4

4

250

250

500

7,5

8

125

125

250

15

12

83,5

83,5

167

22,5

16

62,5

62,5

125

30

20

50

50

100

37,5

30

33,5

33,5

67

56

50

20

20

40

93

70

14,5

14,5

29

130

80

12,5

12,5

25

150

Tempo de residência = τ =

(1)

Volume do reator = 2.000 µL (2 reatores de 1.000 µL em série)
Volume de descarte = 2.500 µL

Tempo de descarte mínimo =

=

(2)

Tempo de descarte ideal = Tempo de descarte mínimo x 1,5
Foram amostrados 30 µL das soluções dos tubos de ensaio e adicionados em vials
contendo 1.500 µL de solução inibidora da reação [993,4 mL ACN/H2O (50/50) + 6,6 mL
ácido acético glacial], que foram levados para análise em HPLC-UV.
É válido ressaltar que o maior tempo médio de residência para o estudo realizado em
microrreator está fixado em 80 min, pois foi o tempo considerado razoável para realização de
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ensaios e para se obter respostas significativas em termos de conversão de reagentes e
rendimento do produto sem que haja saturação da solução e cristalização do produto nos
capilares e tubos do sistema.
Adicionalmente, o tempo de descarte é necessário para que, após o ajuste da nova
vazão, tenha-se certeza de que todo o meio reacional contido na tubulação de saída do
microrreator seja descartado e não interfira nos resultados das vazões seguintes. Para esse
descarte pode-se ter um tempo menor, pois somente é necessário descartar o meio presente na
tubulação de saída do microrreator, já que as bombas e a tubulação de entrada estão
preenchidas com o meio reacional.
O primeiro tempo de descarte é de 12 min, pois inicialmente todo o sistema do
microrreator está preenchido com etanol 99,5%, utilizado para a limpeza do sistema. Esse
tempo é necessário para que todo etanol saia do sistema, que então é preenchido com os
reagentes e o produto de estudo.

4.4

MÉTODOS ANALÍTICOS

4.4.1


Quantificação e caracterização dos produtos

Medidor de ponto de fusão utilizado para aferição da faixa de fusão: modelo 431D da
empresa Fisatom Ltda, disponível no MRT-LAB;



“High Performance Liquid Chromatography” (HPLC-UV) utilizado para a
determinação da concentração dos reagentes e produtos: modelo Prominence 20AD da
Shimadzu, equipado com coluna Ascentis C18, 5µm, 25cm, disponível no Laboratório
Instrumental Multi-usuário do FBT/FCF/USP;



Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) utilizado para a
identificação dos compostos: modelo Bruker Avance 300, da empresa Bruker Corp,
disponível para uso na Central Analítica da FCF/USP.



Calorimetria de Varredura Diferencial (DSC) utilizado para a determinação da pureza
dos compostos: modelo DSC Q10, da empresa TA instruments, disponível para uso na
Central Analítica do IQ/USP.
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4.4.1.1 Curva de calibração para análise em HPLC-UV

As análises de HPLC-UV foram feitas para quantificar a concentração de reagentes e
produtos nas amostras coletadas nos ensaios em processo batelada e microrreator. A
quantificação das amostras foi realizada com base nas curvas de calibração feitas para TZD e
produto, mostradas no APÊNDICE C. Para a TZD e os produtos, foram utilizadas as
seguintes condições:


Condições de análise para TZD: 225 nm, 60% ACN/H2O, 1,0 mL/min, tretenção = 2,6
min; volume de injeção = 15 µL.



Condições de análise para a (Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)tiazolidina-2,4diona: 365 nm, 60% ACN/H2O, 1,0 mL/min, tretenção = 3,9 min; volume de injeção = 5
µL.



Condições de análise para a (Z)-5-(3-hidroxi-4-metoxibenzilideno)tiazolidina-2,4diona: 365 nm, 70% ACN/H2O, 1,2 mL/min, tretenção = 2,2 min; volume de injeção = 5
µL.

4.4.1.2 Determinação da faixa de fusão

A determinação da faixa de fusão foi realizada utilizando o medidor de ponto de fusão
disponível para uso no MRT-LAB. Para essa análise, foram utilizados tubos capilares de
diâmetro interno 1 mm com uma das extremidades fechada.
A determinação da faixa de fusão de cada produto foi realizada em triplicata. Para o
preparo da amostra introduziu-se cerca de 5 mg de produto dentro do capilar.
Foi ajustada a potência no aquecimento para que fosse possível visualizar com clareza
o instante e a temperatura no início, meio e no final da fusão do produto. A faixa de fusão
obtida foi a média das três temperaturas medidas.

4.4.1.3 Caracterização do produto por RMN
O produto da reação foi inserido em um tubo de quartzo, o qual foi pesado até que
houvesse 30 mg ou mais de produto em seu interior. Após conter 30 mg de produto, foi
inserido 500µL de DMSO-d6 no tubo que foi então tampado e agitado até total solubilização
do produto. Posteriormente o produto foi encaminhado para análise.
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4.4.1.4 Determinação da pureza por DSC
O método utilizado pela CA-IQUSP consiste em, primeiramente fazer uma calibração
da constante da célula do equipamento e da temperatura, e então utilizar padrões de índio e
bismuto, materiais de referência rasteáveis certificados pelo NIST.
As amostras foram analisadas em panelas de alumínio herméticas (TA Instruments)
fechadas e para cada análise foram utilizados 1 a 3 mg de material. As análises foram
realizadas aquecendo a amostra com uma taxa de aquecimento de 0,5 °C/min, até atingir a
temperatura de 10-15 °C acima de sua temperatura de fusão, sob fluxo de He (50 mL/min).

4.5

TRATAMENTO DE DADOS
Os dados foram tratados segundo a metodologia descrita abaixo e consistem de

resultados de concentração do produto e do reagente limitante em função do tempo de reação,
no processo batelada, e do tempo médio de residência, no microrreator capilar, para cada um
dos valores estipulados de temperatura, além de velocidade inicial da reação, produção e
número equivalente de microrreatores.

4.5.1

Conversão dos reagentes

A conversão, XA, da reação aA + bB → pP + qQ é definida como a fração do reagente
limitante que é consumido na reação (HARRIOT, 2003; HILL e ROOT, 2014) e é
determinada pela Eq. 3:

(3)

onde CA0 e CA são as concentrações molares inicial e final do reagente limitante (mol L-1),
respectivamente.

4.5.2

Rendimento do produto

O rendimento do produto, YProduto, é determinado através da relação entre a quantidade
de produto formado e a quantidade de produto que seria formado se não houvesse formação
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de subprodutos (HARRIOT, 2003; HILL e ROOT, 2014). A expressão matemática para o
cálculo do rendimento do produto está descrita pela Eq. 4:

(4)

onde CP0 e CP são as concentrações molares inicial e final do produto formado (mol L-1),
respectivamente, CA0 é a concentração molar inicial do reagente limitante (mol L-1), a e p são
os coeficientes estequiométricos do reagente limitante e do produto, respectivamente.

4.5.3

Velocidade Inicial

A velocidade inicial, Vi, é calculada pela Eq. 5, sendo a razão entre a variação da
concentração molar do produto, ΔCp, pelo intervalo de tempo do início da reação até o
instante da amostragem, Δt.

(5)

onde ΔCp é a concentração molar do produto no instante t (mol L-1) e Δt é o intervalo de
tempo da amostragem (min).

4.5.4

Produção

A produção média no processo batelada e em fluxo no microrreator é calculada de
acordo com as Eq. 6 e 7:

(6)

onde CFinal é a concentração de produto no final do batelada (g L-1), VR é o volume do reator
batelada (L) e tBatch é o tempo da batelada (min).

(7)
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onde Qtotal é a vazão total no microrreator (L min-1) e Cexit é a concentração do produto na
saída do microrreator (g L-1).

4.5.5

Número equivalente de microrreatores (n°MR)

Outro parâmetro estudado é o n°MR que estima o número de microrreatores,
associados em paralelo, necessários para se atingir a mesma produção do reator batelada
através da razão da produção em batelada pela produção em microrreator, definido na Eq. 8.

(8)
onde nºMR é o número equivalente de microrreatores, PrBatch é a produção no processo
batelada (mg min-1) e PrMR é a produção no microrreator (mg min-1).
4.5.6

Determinação da cinética da reação e parâmetros termodinâmicos.

Para a determinação da ordem da reação para cada reagente, foi utilizado o método de
excesso de reagente, e foi ajustado o modelo de primeira ordem para cada reagente (r=kCA),
utilizando a Eq. 9:

(9)

onde CA0 e CA são as concentrações molares inicial e final do reagente limitante (mol L-1),
respectivamente, k é a constante da taxa da reação de primeira ordem (s-1) e t é o tempo de
reação (s).
Para comprovação da ordem global da reação, foi testado também o modelo de
segunda ordem (r=kCACB), dada pelas Eq. 10 e 11:

(CB0/CA0 ≠ 1)

(CB0/CA0 = 1)

(10)

(11)
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onde CA0 e CB0 são as concentrações molares iniciais de TZD e aldeído (vanilina ou
isovanilina) (mol L-1), respectivamente, k é a constante da taxa da reação de segunda ordem
(L mol-1 s-1) e t é o tempo de reação (s).
A energia de ativação, Ea, foi obtida através do modelo de Arrhenius (HILL e ROOT,
2014), apresentado na Eq. 12:

(12)

onde k é a constante da taxa da reação de segunda ordem (L mol-1 s-1), k0 é o fator de
frequência de colisão das moléculas (L mol-1 s-1), R é a constante dos gases ideais (8,31
J/mol.K) e T é a temperatura absoluta (K). Linearizando a equação e plotando o gráfico de
ln(k) versus 1/T, obtém-se a inclinação da reta = -Ea/RT e o coeficiente linear = ln(ko).
A entalpia, ∆H*, a entropia, ∆S* e a energia livre de ativação, ∆G*, da reação foram
estimadas experimentalmente através do gráfico ln(k/T) versus 1/T, de acordo com o modelo
de Eyring (HILL e ROOT, 2014), expresso na Eq. 13:

k
k B S * H *
ln  ln 

T
h
R
RT

(13)

onde k é a constante da taxa da reação de segunda ordem (L mol-1 s-1), kB é a constante de
Boltzmann (1,38x10-23 J K-1), R é a constante dos gases ideais (8,31 J mol-1 K-1), T é a
temperatura absoluta (K) e h é a constante de Planck (6,63x10-34 J s).
A partir da curva obtida no gráfico de ln(k/T) versus 1/T, ∆H* foi obtido a partir da
inclinação da reta, e ∆S* foi calculado a partir do coeficiente linear. Através da Eq. 14,
determinou-se ∆G*:
G* = ΔH* - TΔS*

(14)

onde G* é a energia livre de ativação (kJ mol-1), ∆H* a entalpia (kJ mol-1), ∆S* a entropia
(kJ mol-1 K-1) e T é a temperatura absoluta (K).

41

5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

SÍNTESE NO REATOR BATELADA

5.1.1

Tempo de reação

Com relação aos ensaios em batelada, inicialmente foi determinado o tempo de reação
necessário para se atingir um alto valor de rendimento do produto, pois na literatura os
resultados apresentam tempos de reação de derivados de TZD de 20 a 40 h (SHYAM et al,
2013). Baseado nesse objetivo, ensaios com amostragens em função do tempo foram
realizados, mostrando que o tempo de 8 h é suficiente para obter conversão e rendimento
elevados. As amostras foram coletadas nos instantes 4, 20, 80, 180, 330 e 480 min, analisadas
por HPLC-UV. Os resultados estão mostrados na Figura 10.

Figura 10 - Conversão de TZD e rendimento do produto HMTZD no processo batelada. Solvente:
Etanol. Base promotora: piperidina 0,0533 M. T=78°C (Refluxo).

A Figura 10 mostra que em 480 min de reação o rendimento do produto e a conversão
de TZD foram de 84,6% e 85,4%, respectivamente. Por esse resultado, nota-se que tempos
superiores não seriam necessários para essa síntese, pois para a condensação de Knoevenagel
esse valor de rendimento é considerado alto.
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5.1.2

Reprodutibilidade

Foram realizados ensaios em triplicata para a verificação da reprodutibilidade e
comprovação dos resultados obtidos anteriormente. As Figuras 11 e 12 apresentam a média
dos ensaios e barras de erros que mostram os valores máximos e mínimos de conversão do
reagente limitante e rendimento do produto obtidos para cada ponto amostrado. As barras de
erros correspondem a  1 desvio padrão.

Figura 11 - Reprodutibilidade para conversão da TZD. Solvente: Etanol. Base promotora: piperidina
0,0533 M. T=78°C (Refluxo).

A Figura 11 mostra a conversão média de TZD obtida de ensaios em triplicata
realizados em etanol. Os resultados foram mais precisos no final do ensaio. Aos 480 min de
reação, a conversão média de TZD foi de 83,6% (desvio padrão=1,65%).
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Figura 12 - Reprodutibilidade para o rendimento do produto HMTZD. Solvente: Etanol. Base
promotora: piperidina 0,0533 M. T=78°C (Refluxo).

A Figura 12 mostra o rendimento médio de produto obtido de ensaios em triplicata
feitos em etanol. Percebe-se que os ensaios realizados mostram valores pequenos de
dispersão. De forma geral, os resultados foram mais precisos do que aqueles para conversão
de TZD. Aos 480 min de reação, o rendimento médio foi de 78,5% (desvio padrão=5,3%).
Com esses resultados constata-se que os resultados foram razoavelmente precisos, pois os
desvios padrão variam de 0,07 a 5,32%.

5.1.3

Estudo de bases e concentração ótima

A síntese de derivados da TZD ocorre através do mecanismo de reação conhecido por
condensação de Knoevenagel, como mencionado anteriormente. A piperidina se mostra uma
boa base promotora para essa síntese devido à sua característica levemente básica, porém sua
exportação foi proibida pelos Estados Unidos, o que levou à busca por novas bases
promotoras da reação que estejam disponíveis no mercado. Duas opções encontradas foram a
pirrolidina (MOMOSE et al., 1991) e a piperazina (REN et al., 2015), duas bases fracas, com
valores de pKa de 11,31 e 9,73, respectivamente, próximos ao da piperidina, 11,28. A
pirrolidina e a piperazina não têm restrição para a comercialização. As estruturas moleculares
de todas as bases testadas estão representadas na Figura 13.
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Figura 13 – Estrutura molecular da piperidina, pirrolidina e piperazina.

5.1.3.1 Síntese do HMTZD

A concentração inicial das bases utilizada nos estudos prévios foi baseada na literatura
(BRUNO et al., 2002), porém foi realizado um estudo para verificar se essa concentração é de
fato a ótima concentração para cada uma das bases promotoras, que pode ser constatada
através de maior conversão dos reagentes e rendimento do produto. A Tabela 2 mostra os
resultados preliminares de conversão da TZD e rendimento do produto das reações com a
concentração de 0,0533 M de base promotora.
Tabela 2 – Estudo da influência da base promotora na conversão de TZD e no rendimento de produto
HMTZD em etanol na concentração protocolar de base promotora de 0,0533 M (T=78C e tempo de
reação=480 min).

Conversão da TZD

Rendimento do produto

(%)

(%)

Piperidina

84

79

Pirrolidina

70

62

Piperazina

76

68

A Tabela 2 mostra que a reação com piperidina apresentou valores maiores de
conversão da TZD e de rendimento. Ensaios preliminares foram conduzidos com piperidina, a
fim de verificar o método experimental encontrado na literatura e os equipamentos instalados.
Os resultados encontram-se no APÊNDICE D. Porém estudos de concentração de base foram
feitos a fim de determinar a melhor condição de síntese para cada base utilizada.
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Foram testadas três concentrações para cada uma das novas bases. Para a piperidina
foram testadas as concentrações 0,0400 M, 0,0533 M e 0,0667 M. Os resultados de conversão
de TZD e rendimento do produto estão mostrado nas Figuras 14 e 15.
Figura 14 – Estudo de concentração de piperidina na conversão de TZD. Solvente: etanol. T=78C
(Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 14 mostra que as concentrações de 0,0533 M e 0,0667 M apresentaram
conversões de TZD semelhantes ao final da reação. Em termos de velocidade inicial (entre 0 e
4 min), a concentração de 0,0533 M apresentou valor de 14,8 mol L-1 min-1, maior que a
velocidade inicial na concentração de 0,0667 M, 14,2 mol L-1 min-1. Enquanto que para a
concentração de 0,0400 M apresentou a menor velocidade inicial, 14,05 mol L-1 min-1. O uso
de mais base para promover a reação não é justificado devido aos custos envolvidos, portanto
a concentração de 0,0533 M de piperidina é a mais indicada para a síntese.
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Figura 15 – Estudo de concentração de piperidina no rendimento do produto HMTZD. Solvente:
etanol. T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 15 mostra que a concentração de 0,0533 M, como mencionado na literatura é
a que apresentou maior rendimento de produto no final da reação. Em termos de velocidade
inicial (entre 0 e 4 min), a concentração de 0,0533 M apresentou valor de 0,506 mol L-1 min-1,
menor que a velocidade inicial na concentração de 0,0667 M, 0,675 mol L-1 min-1. Enquanto
que para a concentração de 0,0400 M apresentou a menor velocidade inicial, 0,392 mol L-1
min-1. Pode-se notar uma queda no rendimento ao final da reação, o que comprova que a
concentração de 0,0533 M de piperidina é a mais indicada para a síntese.
Para a pirrolidina foram estudadas as concentrações de 0,0200 M, 0,0267 M e 0,0333
M. Os resultados de conversão de TZD e de rendimento do produto estão mostrados nas
Figuras 16 e 17.
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Figura 16 – Estudo de concentração de pirrolidina na conversão de TZD. Solvente: etanol.
T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

Para a pirrolidina, concentrações muito elevadas mostraram um desfavorecimento da
reação, portanto foram testadas quantidades equivalentes à metade das concentrações de
piperidina. A Figura 16 mostra que a concentração de 0,0200 M apresentou menor
estabilidade da conversão de TZD, apresentando um decaimento a partir de 180 min de
reação.
Em termos de velocidade inicial, a concentração de 0,0200 M apresentou valor de 13,1
mol L-1 min-1, maior que velocidade inicial na concentração de 0,0267 M, 13,7 mol L-1 min-1.
Enquanto que a concentração de 0,0333 M apresentou a menor velocidade inicial, 12 mol L-1
min-1. Ao final da reação, a reação com concentração de 0,0267 M atinge conversão de TZD
de 98,6% e a reação com concentração de 0,0333 M atinge conversão de TZD de 97,6%,
indicando que não há uma variação significativa de conversão de TZD ao final da reação.
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Figura 17 – Estudo de concentração de pirrolidina no rendimento do produto HMTZD. Solvente:
etanol. T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 17 mostra que a concentração de 0,0267 M apresentou maior estabilidade do
rendimento do produto, sendo que para os pontos finais da reação apresentou valores de 97,
97,9 e 97,5%, nos intantes 180 min, 330 min e 480 min, respectivamente.
Em termos de velocidade inicial, a concentração de 0,0333 M apresentou valor de 2,82
-1

mol L min-1, maior que velocidade inicial na concentração de 0,0267 M, 2,03 mol L-1 min-1.
Enquanto que a concentração de 0,0200 M apresentou a menor velocidade inicial, 1,38 mol L1

min-1. Porém ao final da reação, a reação com concentração de 0,0267 M atinge rendimento

máximo de 97,9% e a reação com concentração de 0,0333 M atinge rendimento máximo de
98%, indicando que não há um aumento significativo de rendimento de produto, por isso não
há a necessidade de utilizar maior quantidade de base para essa síntese.
Para a piperazina foram estudadas as concentrações de 0,0467 M, 0,0533 M e 0,0600
M. Os resultados de conversão de TZD e de rendimento do produto estão mostrados nas
Figuras 18 e 19.
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Figura 18 – Estudo de concentração de piperazina na conversão de TZD. Solvente: etanol. T=78C
(Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

As concentrações estudadas para a piperazina foram baseadas nas concentrações de
piperidina. A Figura 18 mostra que a concentração de 0,0533 M não apresenta os maiores
valores de conversão de TZD, com rendimento máximo de 76%, muito próximo ao valor da
reação com 0,0600 M, 77%. A menor concentração estudada apresentou a maior conversão de
TZD, 86%. As reações com piperazina apresentaram valores de desvio padrão mais elevados.
Figura 19 – Estudo de concentração de piperazina no rendimento do produto HMTZD. Solvente:
etanol. T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 19 mostra que a concentração de 0,0533 M não apresenta os maiores valores
de rendimento de produto, com rendimento máximo de 79%, muito próximo ao valor da
reação com 0,0600 M, 75%. A menor concentração estudada apresentou o maior rendimento
final, 86,5%. A hipótese levantada para o problema de elevados valores de desvio padrão é de
que essa base encontra-se no estado sólido à temperatura ambiente, possibilitando a
ocorrência de erros como dificuldade de solubilização do composto no solvente em estudo
que acaba dificultando a reprodutibilidade da reação.
Os resultados de comparação das bases estão mostrados nas Figuras 20 e 21.
Figura 20 – Estudo de concentração de base promotora na conversão de TZD. Solvente: etanol.
T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 20 mostra que a base pirrolidina apresentou valores de conversão de TZD
superiores aos da piperidina e piperazina, quando se otimizou a síntese para cada uma. A
pirrolidina apresentou conversão de TZD máxima de 98,9%, um aumento nominal de
conversão de TZD de 20,6% em relação à piperidina e 13,5% em relação à piperazina.
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Figura 21 – Estudo de concentração de base promotora no rendimento do produto HMTZD. Solvente:
etanol. T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 21 mostra que a base pirrolidina apresentou valores de rendimento superiores
aos da piperidina e piperazina, quando se otimizou a síntese para cada uma. A pirrolidina
apresentou rendimento final de 97,5%, um aumento nominal de rendimento de produto de
11% em relação à piperazina, com rendimento de 86,5%, e a partir de 180 min houve a
estabilidade da reação, não precisando prolongar a síntese por mais tempo. Portanto, a
pirrolidina foi escolhida como base promotora para dar continuidade aos ensaios.

5.1.3.2 Síntese do MHTZD

Após determinada que a pirrolidina é a melhor base para a síntese de derivados da
TZD nas condições testadas, ela foi aplicada na síntese do MHTZD. Assim como para o
HMTZD, foi feito um estudo de concentração de pirrolidina a fim de determinar a melhor
condição de base para essa síntese. Foram estudadas as mesmas concentrações da síntese do
HMTZD, 0,0200 M, 0,0267 M e 0,0333 M. Os resultados de conversão de TZD e de
rendimento do produto estão apresentados nas Figuras 22 e 23.
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Figura 22 – Estudo de concentração de pirrolidina na conversão de TZD. Solvente: etanol.
T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

Figura 23 – Estudo de concentração de pirrolidina no rendimento do produto MHTZD. Solvente:
etanol. T=78C (Refluxo). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 22 mostra que a concentração de 0,0333 M apresentou conversão de TZD
83% em apenas 50 min de reação, valor superior em 11% nominal da conversão de TZD na
concentração de 0,0267 M, 72%. A reação com 0,0200 M de pirrolidina apresentou conversão
máxima de TZD próxima à com 0,0333 M, apresentando rendimento final de 92% e 89%,
respectivamente em t=130 min. A velocidade inicial (entre 0 e 4 min) para a concentração de
0,0267 M apresentou valor de 11,62 mol L-1 min-1, muito próximo à velocidade inicial na
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concentração de 0,0200 M, 10,9 mol L-1 min-1. Enquanto que a concentração de 0,0333 M
apresentou a menor velocidade inicial, 6,77 mol L-1 min-1.
A Figura 23 mostra que a concentração de 0,0333 M apresentou rendimento de
produto 71% em apenas 30 min de reação, valor superior em 12% nominal do rendimento de
produto na concentração de 0,0267 M, 59%. A reação com 0,0200 M de pirrolidina
apresentou rendimento de produto semelhante à com 0,0333 M, apresentando rendimento
final de 78% e 76%, respectivamente em t=130 min. A velocidade inicial (entre 0 e 4 min)
para a concentração de 0,0267 M apresentou valor de 4,62 mol L-1 min-1, muito próximo à
velocidade inicial na concentração de 0,0200 M, 4,77 mol L-1 min-1. Enquanto que a
concentração de 0,0333 M apresentou a maior velocidade inicial, 6,03 mol L-1 min-1. Com
isso, determinou-se que a melhor condição para essa síntese é na concentração de 0,033M de
pirrolidina. O tempo de reação da síntese do MHTZD foi estipulado para 130 min, pois se
observou uma estabilidade da reação, apresentando valores de rendimento de produto de 72,
74 e 77%, para os instantes 70 min, 100 min e 130 min, respectivamente nessa concentração.
5.1.4

Estudo da influência de solventes

Nas reações em batelada foi estudada a influência do solvente no rendimento do
produto. Na síntese de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), o solvente representa cerca
de 80% dos materiais utilizados no processo. Devido a isso, a busca por um solvente que
cause menor impacto ambiental se faz necessária. A escolha por uma série homóloga de
alcoóis foi feita a partir de uma lista de solventes preferíveis para a indústria químicofarmacêutica, entre os alcoóis escolhidos estão o metanol, etanol, n-propanol e n-butanol
(DUNN et al., 2012; BYRNE et al., 2016; PRAT et al., 2016).

5.1.4.1 Síntese do HMTZD com piperidina

Primeiramente, foram feitos ensaios com piperidina na melhor concentração, 0,0533
M, utilizando os solventes metanol, etanol e n-propanol.. As curvas de conversão e
rendimento estão representadas nas Figuras 24 e 25.
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Figura 24 - Influência dos solventes na conversão de TZD. Ensaios realizados na temperatura de
ebulição de cada solvente (Refluxo). Base: piperidina (0,0533 M).

Figura 25 - Influência dos solventes no rendimento do produto HMTZD. Ensaios realizados na
temperatura de ebulição de cada solvente (Refluxo). Base: piperidina (0,0533 M).

Na Figura 24 pode-se observar que a máxima conversão atingida foi de 99,8% com o
solvente n-propanol. Já para o etanol, foi obtido o valor de 83,6% e, para o metanol, 65,1%,
sendo este o menor valor.
A Figura 25 mostra que a velocidade inicial da reação (entre 0 e 4 min) varia muito
para cada solvente. Para o etanol, a velocidade inicial foi de 0,53 mol L-1 min-1, para o n-
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propanol foi de 2 mol L-1 min-1, já para o metanol apresentou uma curva menos acentuada
com velocidade inicial de 0,07 mol L-1 min-1 e um rendimento máximo de 25,5%, valor muito
inferior ao etanol e n-propanol. A reação utilizando n-propanol foi a que apresentou um maior
rendimento, com valor de 93% aos 330 min, porém após este instante, houve uma queda no
rendimento para 79%. Essa queda de rendimento precisa ser mais bem estudada e
experimentos utilizando essas mesmas condições devem ser refeitos para confirmar esses
dados preliminares.
Pode-se verificar que, embora na literatura o solvente mais utilizado para essa síntese
seja o etanol (LUO et al., 2010), nas reações utilizando n-propanol obtiveram-se valores
superiores de conversão de reagente e rendimento de produto. As reações utilizando metanol
apresentaram os menores valores de conversão e rendimento.

5.1.4.2 Síntese do HMTZD com pirrolidina

Na continuação, foi aplicada a pirrolidina como base promotora da reação do
HMTZD. A conversão de TZD e o rendimento do produto utilizando os solventes: metanol,
etanol, n-propanol e n-butanol para a base promotora pirrolidina na concentração de 0,0267 M
estão mostrados nas Figuras 26 e 27.

Figura 26 - Influência dos solventes na conversão de TZD. Ensaios realizados na temperatura de
ebulição de cada solvente (Refluxo). Base: pirrolidina (0,0267 M). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 26 mostra que o n-butanol e o n-propanol apresentaram as conversões de
TZD mais rápidas, atingindo 100% em apenas 180 min de reação, para ambos. Já a reação
utilizando etanol atingiu 100% de conversão em 330 min de reação. A reação utilizando
metanol apresentou valor máximo de conversão de TZD de 89%, sendo, nominalmente, 11%
menor que a conversão para os outros solventes.

Figura 27 - Influência dos solventes no rendimento do produto HMTZD. Ensaios realizados na
temperatura de ebulição de cada solvente (Refluxo). Base: pirrolidina (0,0267 M). Barra de erros = ± 1
desvio padrão.

A Figura 27 mostra que a velocidade inicial da reação (entre 0 e 4 min) varia muito
para cada solvente. Para o etanol, a velocidade inicial foi de 1,98 mol L-1 min-1, para o npropanol foi de 6,76 mol L-1 min-1, já para o n-butanol apresentou uma velocidade maior de
9,15 mol L-1 min-1 e um rendimento de 60% em apenas 4 min de reação. Embora a reação com
n-butanol tenha apresentado a maior velocidade inicial, o rendimento teve uma queda no final
da reação, sugerindo uma instabilidade do produto neste solvente e possível degradação. Já as
reações utilizando n-propanol e etanol mostraram-se estáveis com rendimento de 97,5 e
95,6%, respectivamente ao final da reação em 480 min.
Na literatura o solvente mais utilizado para essa síntese é o etanol (LUO et al., 2010;
HA et al., 2012), no entanto, nas reações utilizando n-propanol obtiveram-se valores
semelhantes de rendimento de produto ao final da reação, embora o comportamento inicial
tenha sido mais pronunciado para este solvente. As reações utilizando n-butanol apresentaram
maior velocidade inicial, porém não atingiram a estabilidade. Com estes resultados, pode-se
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concluir que o etanol é o solvente mais indicado para as reações utilizando pirrolidina como
base na síntese do HMTZD.

5.1.4.3 Síntese do MHTZD

Foi realizado o estudo da influência de solventes para a síntese do MHTZD utilizando
o etanol, n-propanol e n-butanol. O metanol foi descartado desse estudos por ter apresentado
resultados prévios muito inferiores aos outros solventes. A conversão de TZD e o rendimento
do produto na síntese do MHTZD utilizando os solventes etanol, n-propanol e n-butanol para
a base promotora pirrolidina na concentração de 0,0333 M estão mostrados nas Figuras 28 e
29.

Figura 28 - Influência dos solventes na conversão de TZD. Ensaios realizados na temperatura de
ebulição de cada solvente (Refluxo). Base: pirrolidina (0,0333 M). Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 28 mostra que todos os solventes apresentaram um comportamento
semelhante para a conversão de TZD. As conversões finais foram 92,3, 82,3 e 83,2%, para o
etanol, n-propanol e o n-butanol, respectivamente. Os resultados mostram que o etanol foi o
solvente que mostrou mais influência sobre a conversão de TZD, apresentando um aumento
nominal de 10% sobre os outros solventes.
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Figura 29 - Influência dos solventes no rendimento do produto MHTZD. Ensaios realizados na
temperatura de ebulição de cada solvente (Refluxo). Base: pirrolidina (0,0333 M). Barra de erros = ± 1
desvio padrão.

A Figura 29 mostra que a velocidade inicial da reação (entre 0 e 4 min) é muito
próxima para todos os solvente. Para o etanol, a velocidade inicial foi de 23,98 mol L-1 min-1,
para o n-propanol foi de 32,03 mol L-1 min-1 e para o n-butanol foi de 28,36 mol L-1 min-1.
Embora a reação com n-propanol tenha apresentado a maior velocidade inicial, o rendimento
variou muito ao longo da reação com valores de 81, 76, 62 e 85%, para os instantes de 50, 70,
100 e 130 min, respectivamente, sugerindo uma instabilidade do produto neste solvente. Já a
reação no etanol manteve-se estável com rendimento de 72, 74 e 77% nos instantes finais em
70, 100 e 130 min, respectivamente. A reação com n-butanol apresentou uma queda no
rendimento do produto de 11% nominal, atingindo valor de apenas 54% em 30 min de reação,
enquanto que nesse instante para o etanol o rendimento foi de 73% e para o n-propanol foi de
69%. Portanto, o etanol, assim como para a síntese do HMTZD, foi o solvente que apresentou
os resultados mais satisfatórios para a síntese do MHTZD. As barras de erros correspondem a
± 1 desvio padrão.

5.2

SÍNTESE EM FLUXO NO MICRORREATOR CAPILAR

Feitos os estudos no processo batelada e definidas as melhores condições para a
síntese do produto, com maiores rendimentos do produto e conversão do reagente, melhor
solvente e base promotora, essa síntese foi transposta para o microrreator, a fim de estudar o
comportamento da reação nesse processo. Com o objetivo de verificar a influência de
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temperaturas acima da ebulição dos solventes e para comparar esses resultados com aqueles
obtidos no processo em batelada, importante para a intensificação de processos, foram
realizados ensaios no microrreator capilar para os mesmos solventes estudados no processo
batelada. Um estudo preliminar de DTR, distribuição de tempo de residência, foi feito para
verificar se haveria dispersão axial do meio reacional no microrreator e os resultados
mostraram que não há dispersão significativa e que o escoamento é praticamente pistonado.
Esse estudo encontra-se no APÊNDICE B.

5.2.1

Síntese do HMTZD com piperidina

Primeiramente, estudou-se a síntese com metanol no microrreator capilar para as
temperaturas de 65, 78, 98, 120 e 140C. Os resultados desse estudo estão apresentados nas
Figuras 30 e 31.

Figura 30 - Conversão de TZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: piperidina, 0,0533 M.
Solvente: metanol.
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Figura 31 - Rendimento do produto HMTZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: piperidina,
0,0533 M. Solvente: metanol.

Os resultados apresentados para o metanol nas Figuras 30 e 31 comprovam que para
este solvente as conversões e rendimentos são muitos baixos, mesmo em temperaturas
maiores que a sua temperatura de ebulição.
A Figura 30 mostra que para conversão da TZD obteve-se valores mais elevados e que
aumentaram com a temperatura, mostrando conversão de até 55,3% na temperatura de 140°C,
em 20 min de reação. Já a Figura 31 mostra que o rendimento máximo de produto foi de 20%
a 120°C, em 20 min de reação. Uma possível explicação para esses resultados é que o metanol
não favorece o mecanismo da reação, pois a TZD é convertida, porém o produto não é
formado. Outra provável explicação é que possa ter ocorrido uma degradação do produto
mesmo em baixas temperaturas.
A síntese em etanol utilizando microrreator foi estuda nas temperaturas de 78, 98, 120
e 140°C. As Figuras 32 e 33 mostram os resultados de conversão de TZD e rendimento de
produto.
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Figura 32 - Conversão de TZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: piperidina, 0,0533 M.
Solvente: etanol.

Figura 33 - Rendimento do produto HMTZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: piperidina,
0,0533 M. Solvente: etanol.

A Figura 32 mostra que o mesmo comportamento ocorreu para conversão dos
reagentes, com valor máximo de conversão de TZD de 61%, também para a maior
temperatura. A Figura 33 mostra que para rendimento do produto é evidente que quanto maior
a temperatura maior o rendimento da reação, obtendo valor máximo de 62% para a maior
temperatura.
No entanto, observa-se um crescimento pequeno de conversão, 8%, e de rendimento,
6%, ao se aumentar a temperatura de 120C para 140C para  = 20 min, o que sugere que
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não haverá um aumento significativo de conversão e rendimento quando forem estudadas
temperaturas maiores que 140C. A síntese em etanol mostrou resultados melhores que com
metanol.
A síntese em n-propanol utilizando microrreator foi estuda nas temperaturas de 98,
120 e 140°C. Os resultados deste estudo são mostrados nas Figuras 34 e 35.

Figura 34 - Conversão de TZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: piperidina, 0,0533 M.
Solvente: n-propanol.

Figura 35 - Rendimento do produto HMTZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: piperidina,
0,0533 M. Solvente: n-propanol.
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A Figura 34 mostra que a influência mais significativa da temperatura é observada
para  = 20 min, para o qual a conversão de TZD cresceu de 28,1% para 69,8% (41,7% de
aumento) o se aumentar a temperatura de 98C para 140C. A Figura 35 mostra que, assim
como observado para os outros solventes, a temperatura influencia significativamente tanto o
rendimento do produto que apresentou valor máximo de 76% para a maior temperatura,
quanto à conversão dos reagentes, com valor máximo de conversão de TZD de 69,8%,
também para a maior temperatura.
O rendimento do produto cresceu de 38,84% para 76,15% (37,31% de aumento),
também ao se aumentar a temperatura de 98C para 140C, sendo esse o solvente mais
promissor para a síntese em microrreator capilar.

5.2.2

Síntese do HMTZD com pirrolidina

Primeiramente, foi realizado um estudo de concentração de pirrolidina para a síntese
do produto HMTZD no microrreator para o etanol à temperatura de ebulição do solvente,
78°C, a fim de determinar a melhor condição de base para esse processo. Foram estudadas as
concentrações de 0,0267 M, 0,0400 M, 0,0533 M, 0,0667 M. As Figuras 36 e 37 apresentam
os resultados de conversão de TZD e de rendimento do produto.
Figura 36 – Estudo de concentração de pirrolidina na conversão de TZD. Solvente: etanol.
T=78C. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 36 mostra que a variação de concentração de pirrolidina não teve uma
influência significativa na conversão de TZD, apresentando apenas um valor em =20 min
que não acompanha a tendência. A maior variação foi de 7% nominal, sendo que os valores
de rendimento para =20 min foram de 31, 37 e 38%, para as concentrações de 0,0400 M,
0,0667M e 0,0267 M, respectivamente, sendo apenas a conversão para 0,0533 M com valor
muito acima de conversão de TZD, 48,4%.
Figura 37 – Estudo de concentração de pirrolidina no rendimento do produto HMTZD.
Solvente: etanol. T=78C. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 37 mostra que a variação de concentração de pirrolidina não teve uma
influência significativa no rendimento do produto. A maior variação foi de 5% nominal, sendo
que os valores de rendimento para =20 min foram de 38, 43, 43 e 41%, para as
concentrações de 0,0267 M, 0,0400 M, 0,0533 M e 0,0667M, respectivamente. Isso ocorre
porque a base promotora não aumenta o rendimento da reação, ela apenas diminui a energia
de ativação da reação fazendo que o produto apenas seja formado mais rapidamente. Portanto,
optou-se por utilizar a mesma quantidade de base promotora dos ensaios em batelada.
Considerando os aspectos de custo do processo, custo do tratamento de efluentes e
custo ambiental, o uso da menor concentração da base promotora da reação é preferível,
mesmo à custa de menor rendimento (5% nominal) no final da reação. Para se obter esse
aumento de rendimento seria necessário aumentar a concentração de base de 0,0267 M para
0,0400 M (aumento de 50%). O menor rendimento final da reação será compensado com o
aumento de temperatura no microrreator.

65

A síntese em etanol utilizando microrreator foi estuda nas temperaturas de 78, 98, 120,
140 e 160°C com 0,0267 M de pirrolidina. Os tempos médios de residência estudados na
reação do HMTZD foram 2, 4, 8, 12, 16, 20, 30, 50 e 80 min. As Figuras 38 e 39 mostram os
resultados de conversão de TZD e rendimento de produto.
Figura 38 – Conversão de TZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.
Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

Figura 39 – Rendimento da reação, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.
Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 38 mostra que os valores máximos de conversão de TZD de 100% foram
obtidos a 160°C em =30 min e a 120°C e 140°C em =50 min. As conversões aumentam
com o tempo médio de residência, havendo apenas uma queda em =30 min, na temperatura
de 140°C, em que pode ter favorecido o deslocamento do composto de transição para as
moléculas iniciais dos reagentes no início da reação.
A Figura 39 mostra que os valores máximos de rendimento de produto de 100% a
140°C em =80 min e a 120°C e 160°C em apenas 50 min. A velocidade inicial da reação (02 min) também cresceu com a temperatura, apresentando valores de 0,52; 2,03; 6,63; 10,71 e
13,18 mol L-1 min-1 para T=78, 98, 120, 140 e 160°C, respectivamente. As Figuras 40 e 41
mostram a influência da temperatura na conversão de TZD e no rendimento do produto.
Figura 40 – Conversão de TZD para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0267 M. Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 40 mostra que a conversão de TZD cresce linearmente com a temperatura, e
todas as temperaturas apresentam o mesmo comportamento. Os valores de conversão de TZD
foram de 7, 9, 22, 34 e 45% para as temperaturas de 78, 98, 120, 140 e 160°C,
respectivamente, para =2 min.
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Figura 41 – Rendimento do produto para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0267 M. Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 41 mostra que o rendimento do produto também cresce linearmente com a
temperatura, apresentando valores de 1,7, 5,3, 21,6, 35,8 e 49,3% para as temperaturas de 78,
98, 120, 140 e 160°C, respectivamente, para =2 min.
A síntese no n-propanol utilizando microrreator foi estuda nas temperaturas de 98,
120, 140 e 160°C. Os resultados deste estudo são mostrados nas Figuras 42 e 43.
Figura 42 – Conversão de TZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina,
0,0267 M. Solvente: n-propanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 42 mostra que, assim como observado para o etanol, a velocidade inicial da
reação (0-2 min) e a conversão de TZD crescem linearmente com a temperatura,
principalmente para tempos médios de residência menores. Porém, se observa uma queda na
conversão em T=120°C, com um decréscimo nominal de 23%, mostrando que houve uma
queda na energia de ativação da reação e não foi favorecida a formação do composto de
transição. Para =80 min, as conversões de TZD foram de 60, 77, 100 e 100% para T=98,
120, 140 e 160°C.
Figura 43 – Rendimento da reação, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina,
0,0267 M. Solvente: n-propanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 43 mostra que, assim como observado para o etanol, a velocidade inicial da
reação (0-2 min) e o rendimento do produto para =80 min crescem linearmente com a
temperatura. O rendimento do produto aumentou de 76% para 100%, também ao se aumentar
a temperatura de 120C para 140C. Porém, para o n-propanol, a temperatura que apresentou
valor máximo de 100% em =80 min foi de 140°C, o que implica que temperaturas maiores
não favorecem a estabilidade do produto no solvente. As Figuras 44 e 45 mostram a
influência da temperatura na conversão de TZD e no rendimento do produto.
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Figura 44 – Conversão de TZD para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0267 M. Solvente: n-propanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 44 mostra que a influência da temperatura acontece até T=140°C, e para
temperaturas maiores há uma queda na conversão de TZD, provavelmente porque outras
reações prevalecem sobre o consumo da TZD ou pode ser que haja reações inversas do
produto regenerando a TZD. A maior queda foi de 17% nominal, para =8 min.
Figura 45 – Rendimento do produto para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0267 M. Solvente: n-propanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 45 mostra que, assim como na conversão de TZD, a influência da
temperatura acontece até T=140°C, e para temperaturas maiores há uma queda no rendimento
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da reação. Os elevados tempos médios de residência também mostraram oscilações na curva
de rendimento, provavelmente devido a não estabilidade do produto a esse solvente nessas
condições que desfavorecem a energia de ativação da reação.
Por fim, estudou-se a síntese em n-butanol no microrreator capilar para as
temperaturas de 120, 140 e 160C. Os resultados desse estudo estão apresentados nas Figuras
46 e 47.
Figura 46 – Conversão de TZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.
Solvente: n-butanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

Figura 47 – Rendimento da reação, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.
Solvente: n-butanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 46 mostra que a conversão de TZD cresce com o aumento do tempo médio
de residência, até atingir o valor máximo de 100% em =80 min, nas temperaturas de 140°C e
160°C. Para T=120°C, a máxima conversão obtida foi de 86% em =80 min.
Os resultados apresentados para o n-butanol na Figura 47 comprovam que para este
solvente os rendimentos são muitos baixos, mesmo em temperaturas maiores que a
temperatura de ebulição. Há também uma estabilidade em =80 min, sendo que os
rendimentos foram de 71% para 120°C, 73% para 140°C e 68% para 160°C, muito inferiores
aos valores de conversão de TZD. Isso sugere que o composto de transição é formado, porém
não consegue chegar ao estágio do produto final. As Figuras 48 e 49 mostram a influência da
temperatura na conversão de TZD e no rendimento do produto.
Figura 48 – Conversão de TZD para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0267 M. Solvente: n-butanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 48 mostra que a temperatura não fornece um aumento significativo à
conversão de TZD. Embora a conversão aumente linearmente com o aumento da temperatura,
o maior aumento obtido foi de 7% nominal, em =8 min, um valor baixo se comparado com
os aumentos obtidos no etanol e no n-propanol.
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Figura 49 – Rendimento do produto para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0267 M. Solvente: n-butanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

Na Figura 49 fica evidente que a temperatura não favorece a formação do produto. Em
tempos médios de residência baixos, se observa um aumento nominal de até 10%, porém em

=80 min, o rendimento do produto apresenta valores de 71, 73 e 68%, para T=120, 140 e
160°C, respectivamente. Isso mostra que a temperatura influencia pouco no rendimento final
do produto com este solvente.

5.2.3

Comparação dos solventes etanol, n-propanol e n-butanol no microrreator
capilar para o produto HMTZD

A comparação da influência dos solventes no rendimento do produto HMTZD foi feita
nas temperaturas de 120, 140 e 160°C para =80 min. Esses resultados são mostrados Tabela
3.

Tabela 3 - Rendimento do produto HMTZD no processo em fluxo no microrreator para etanol, npropanol e n-butanol. Base: pirrolidina, 0,0267 M. Tempo médio de residência=80 min.

Rendimento do produto HMTZD (%)
T=120°C

T=140°C

T=160°C

Etanol

89,6

100

100

n-Propanol

76

100

78,8

n-Butanol

71,4

72,9

67,9
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A Tabela 3 mostra que o rendimento de produto foi maior para o etanol e n-propanol.
A reação em n-butanol apresentou menor rendimento de produto. O menor rendimento no nbutanol pode se dever ao tamanho da sua molécula, visto que o volume de Van der Waals dos
3 álcoois é 53,7, 70,8 e 87,7 A3, para o etanol, n-propanol e n-butanol, respectivamente. Por
ser maior, o n-butanol deve promover um impedimento estérico, provavelmente, por solvatar
os sítios ativos da TZD, aldeído e pirrolidina. Deve-se considerar ainda que a polaridade dos 3
álcoois têm valores muito próximos: 1,69, 1,68 e 1,66 D para o etanol, n-propanol e nbutanol, respectivamente. Desta forma, a atração eletrostática dos álcoois com os sítios ativos
da TZD, aldeído e pirrolidina, não deve ser a causa principal da queda no rendimento ao se
usar o n-butanol como solvente (CHEMICALIZE, 2017).

5.2.4

Síntese do MHTZD

O etanol apresentou os maiores rendimentos na síntese do HMTZD, portanto esse
solvente foi utilizado na síntese do MHTZD, a fim de verificar a influência da temperatura no
microrreator capilar. A síntese em etanol foi estuda nas temperaturas de 78, 98, 120, 140 e
160°C com 0,0333 M de pirrolidina (concentração ótima de base para a reação do produto
MHTZD em batelada). Os tempos médios de residência estudados foram 2, 4, 8, 12, 16, 20,
30, 50 e 70 min, pois foram baseados nos tempos de amostragem da reação em batelada. As
Figuras 50 e 51 mostram os resultados de conversão de TZD e rendimento de produto.
Figura 50 – Conversão de TZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0333 M.
Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 50 mostra que há uma estabilidade na conversão de TZD a partir de =30
min, apresentando valores de 80,5, 81,5, 87 e 85%, para T=78, 98, 120 e 160°C, em =70
min. Na temperatura de 140°C, a conversão de TZD apresentou uma queda nominal de 25%
em =70 min, mostrando que nessa temperatura houve uma queda na energia de ativação da
reação e não foi favorecida a formação do composto de transição.
Figura 51 – Rendimento da reação, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0333 M.
Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 51 mostra que, embora o rendimento do produto cresça com o aumento da
temperatura, não há a estabilidade do produto para temperaturas elevadas, como 140°C e
160°C, o que sugere que houve a degradação do produto. Em =70 min, os rendimentos nas
temperaturas de 98°C e 120°C foram semelhantes, 83,7% e 85%, respectivamente, mostrando
uma estabilidade da reação. A velocidade inicial da reação (0-2 min) também cresceu com a
temperatura, apresentando valores de 3,14; 6,76; 9,67; 11,89 e 15,19 mol L-1 min-1 para T=78,
98, 120, 140 e 160°C, respectivamente. As Figuras 52 e 53 mostram a influência da
temperatura na conversão de TZD e no rendimento do produto.
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Figura 52 – Conversão de TZD para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0333 M. Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 52 mostra que a conversão de TZD aumenta com a temperatura até =20
min, apresentando valores de 61,3, 76,7, 84,8, 85 e 85,3% para as temperaturas de 78, 98,
120, 140 e 160°C, respectivamente, porém para tempos maiores nota-se uma queda na
conversão para as temperaturas de 140°C e 160°C,
Figura 53 – Rendimento do produto para diversas temperaturas, no processo em fluxo no microrreator.
Base: pirrolidina, 0,0333 M. Solvente: etanol. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.
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A Figura 53 mostra que o rendimento do produto cresce linearmente com a
temperatura até =8 min, apresentando valores de 31,5, 50,2, 65, 68,4 e 78,9% para as
temperaturas de 78, 98, 120, 140 e 160°C, respectivamente, porém para tempos maiores notase uma queda no rendimento para as temperaturas de 140°C e 160°C, possivelmente pela
formação de subprodutos.

5.3

COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS: BATELADA E EM FLUXO CONTÍNUO
A transposição do processo batelada para fluxo contínuo no microrreator capilar

apresenta várias vantagens, como aquelas destacadas ao longo desse estudo. Para demonstrar
que realmente é factível essa mudança de processo, foram gerados gráficos comparativos dos
resultados obtidos no reator batelada e no microrreator capilar.

5.3.1

Síntese do HMTZD com piperidina

Os estudos de comparação do processo batelada com o microrreator foram realizados
utilizando a base piperidina, 0,0533 M, para metanol, etanol e n-propanol, nos tempos de
reação do processo batelada e tempo médio de residência do microrreator de até 20 min. Os
resultados para a síntese em metanol estão mostrados nas Figuras 54 e 55.
Figura 54 – Conversão de TZD no reator batelada e no microrreator capilar. Base: piperidina, 0,0533
M. Solvente: metanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no microrreator
capilar.
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Figura 55 - Rendimento do produto HMTZD no reator batelada e no microrreator capilar. Base:
piperidina, 0,0533 M. Solvente: metanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de
residência no microrreator capilar.

A Figura 54 mostra que, em termos de conversão da TZD, o desempenho do reator
batelada foi superior ao do microrreator para a temperatura de 65C, a temperatura de refluxo
no processo batelada, para todos os valores de tempo médio de residência comparados com o
processo batelada. A Figura 54 mostra que o aumento da temperatura no microrreator
proporciona um aumento significativo da conversão da TZD. Para T=65C e =20 min (o que
corresponde a 20 min de tempo de reação no reator batelada) foi obtida uma conversão de
4,6% enquanto que a conversão foi 55,2% a 140C.
Assim como a conversão de TZD, a Figura 55 mostra que o rendimento do produto
também é maior no processo batelada que no microrreator na temperatura de 65C, porém ele
aumenta a medida que a temperatura do microrreator é aumentada.
Em seguida, foi comparado o processo batelada e no microrreator em etanol. Os
resultados encontram-se nas Figuras 56 e 57.
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Figura 56 - Conversão de TZD no reator batelada e no microrreator capilar. Base: piperidina, 0,0533
M. Solvente: etanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no microrreator
capilar.

Figura 57 - Rendimento do produto HMTZD no reator batelada e no microrreator capilar. Base:
piperidina, 0,0533 M. Solvente: etanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de
residência no microrreator capilar.

A Figura 56 mostra a conversão da TZD, para o maior tempo de reação estudado, 20
min, o desempenho do microrreator foi superior ao processo batelada mesmo na temperatura
de 78C, o que demonstra a vantagem do microrreator em relação ao processo batelada. Com
o aumento da temperatura, houve um aumento da conversão de TZD de 21,7% a 78C para
61,3% a 140C.
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A Figura 57 mostra que o rendimento do produto no processo batelada e no
microrreator são 16,8% e 9,9%, respectivamente, na temperatura de 78C e 20 min de reação.
A influência da temperatura é muito significativa, havendo o aumento do rendimento no
microrreator 62,3% na temperatura de 140C. A comparação do processo batelada e
microrreator capilar também foi realizada utilizando n-propanol como solvente da reação. Os
resultados encontram-se nas Figuras 58 e 59.

Figura 58 - Conversão de TZD no reator batelada e no microrreator capilar. Base: piperidina, 0,0533
M. Solvente: n-propanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no
microrreator capilar.

Figura 59 - Rendimento do produto HMTZD no reator batelada e no microrreator capilar. Base:
piperidina, 0,0533 M. Solvente: n-propanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de
residência no microrreator capilar.
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A Figura 58 mostra que, assim como nos outros solventes, o desempenho do reator
batelada é equivalente ao do microrreator na temperatura de ebulição do solvente de 98C. No
microrreator, a 98C e  = 20 min (o que corresponde a 20 min de tempo de reação no reator
batelada) foi obtida uma conversão de 35,4% e de 70%, a 140C.
A Figura 59 mostra que, a 140°C, o rendimento do produto para  = 20 min é de
76,1%, muito superior ao rendimento do produto nos outros solventes, enquanto que no
processo batelada obteve-se um rendimento de produto de 50,6% nesse mesmo tempo de
reação. Isso mostra que a formação de produto utilizando n-propanol é mais favorável.
5.3.2

Síntese do HMTZD com pirrolidina

A transposição do processo batelada para fluxo contínuo no microrreator capilar
apresenta várias vantagens, como aquelas destacadas ao longo desse estudo. Para demonstrar
que realmente é factível essa mudança de processo, foi feita uma comparação dos resultados
obtidos no reator batelada e no microrreator capilar para os solventes etanol, n-propanol e nbutanol, mostrados nas Figuras 60 a 65.

Figura 60 – Conversão de TZD no reator batelada e no microrreator capilar. Base: pirrolidina, 0,0267
M. Solvente: etanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no microrreator
capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 60 mostra que a conversão de TZD no processo batelada leva cerca de 300
min para atingir a conversão máxima (98,5%) enquanto que no microrreator a conversão de
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TZD atinge 100% em apenas 30 min de reação, a 160°C, se mantendo estável a partir desse
instante. A influência da temperatura é muito significativa, visto que no microrreator para
=30 min e T=160°C, a conversão é 100% e é 42% para T=78°C; um aumento nominal de
58%.

Figura 61 - Rendimento do produto no reator batelada e no microrreator capilar. Base: pirrolidina,
0,0267 M. Solvente: etanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no
microrreator capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 61 mostra que o rendimento do produto no processo batelada necessita cerca
de 180 min para atingir a estabilidade (98%) enquanto que no microrreator o rendimento do
produto atinge 100% em apenas 50 min de reação, a 160°C, se mantendo estável a partir desse
instante. A influência da temperatura é muito significativa, visto que no microrreator para
=50 min e T=160°C, o rendimento é 100% e é 55% para T=78°C; um aumento nominal de
45%.
Os rendimentos do produto no microrreator, a 78°C, foram inferiores aos do processo
batelada. Isto ocorreu porque a reação estudada é lenta e tem tempo de meia vida, t1/2>10 min,
segundo a classificação de Roberge et al. (2005). Para reações lentas, a velocidade da reação é
controlada pela reação e não por processo difusivo, que não controla a velocidade da reação
no microrreator (ROBERGE et al., 2005).
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Figura 62 – Conversão de TZD no reator batelada e no microrreator capilar Base: pirrolidina, 0,0267
M. Solvente: n-propanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no
microrreator capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

Figura 63 - Rendimento do produto no reator batelada e no microrreator capilar Base: pirrolidina,
0,0267 M. Solvente: n-propanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no
microrreator capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 62 mostra que no processo batelada, para o n-propanol, a conversão de TZD
no processo batelada atinge 100% em apenas 180 min de reação, enquanto que no
microrreator a conversão atinge o valor máximo de 60% em 80 min de reação na temperatura
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de 98°C. A conversão de TZD atinge 100%, para T=140°C, em 50 min de reação, um valor
nominal 12% maior que a conversão no batelada em 50 min de reação que foi de 88%.
A Figura 63 mostra que no processo batelada, para o n-propanol, o rendimento do
produto no processo batelada atinge um valor alto (93%) em apenas 50 min de reação e aos
180 min atinge a estabilidade (96%), enquanto que no microrreator o rendimento do produto
atinge o valor máximo de 85% em 80 min de reação na temperatura de 98°C, que é um valor
muito próximo ao do processo batelada. Os resultados sugerem que no microrreator a 98°C,
tempos médios de residência maiores, poderiam levar a rendimentos maiores. No entanto,
cabe lembrar que, para =80 min, as vazões são muito baixas (28,6 L/min) devido ao
pequeno volume do microrreator (2 mL). Industrialmente, esta baixa vazão pode ser
aumentada com o aumento do volume do microrreator.
A influência da temperatura para esse solvente no microrreator não é tão significativa
quanto para o etanol, Figura 61. Para o n-propanol, foram obtidos rendimentos de 85% e
100% para T=98°C e 160°C e =80 min, o que corresponde a um aumento nominal de 15%.
Figura 64 – Conversão de TZD no reator batelada e no microrreator capilar Base: pirrolidina, 0,0267
M. Solvente: n-Butanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no
microrreator capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 64 mostra que apenas em =80 min a conversão de TZD no microrreator,
para T=160°C, é maior que a conversão de TZD no processo batelada. Em todos os outros
instantes, a conversão de TZD no processo batelada foi superior ao microrreator chegando à
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conversão máxima, 100%, em 180 min de reação. Para T=120°C, a conversão de TZD
máxima foi em =80 min, 86%, e para T=160°C, a conversão atingiu 100% em =80 min.

Figura 65 - Rendimento do produto no reator batelada e no microrreator capilar Base: pirrolidina,
0,0267 M. Solvente: n-Butanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no
microrreator capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 65 mostra que, no processo batelada, o rendimento do produto atinge um
valor máximo de 91% em apenas 50 min de reação e aos 180 min decresce chegando a 76%,
enquanto que no microrreator o rendimento do produto atinge o valor máximo de 71% em 80
min de reação na temperatura de 120°C, que é um valor muito próximo ao rendimento a
T=160°C, 68%. A influência da temperatura para esse solvente no microrreator não é tão
significativa quanto para os outros solventes, sendo que no microrreator o rendimento foi
inferior em 5% nominal.

5.3.3

Síntese do MHTZD

A transposição do processo batelada para fluxo contínuo no microrreator capilar
também foi estudada na síntese do MHTZD. Para demonstrar que realmente é factível essa
mudança de processo, foi feita uma comparação dos resultados obtidos no reator batelada e no
microrreator capilar para o etanol, mostrados nas Figuras 66 e 67.
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Figura 66 – Conversão de TZD no reator batelada e no microrreator capilar Base: pirrolidina, 0,0333
M. Solvente: etanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no microrreator
capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

Figura 67- Rendimento do produto no reator batelada e no microrreator capilar Base: pirrolidina,
0,0333 M. Solvente: etanol; t = tempo de reação no batelada;  = tempo médio de residência no
microrreator capilar. Barra de erros = ± 1 desvio padrão.

A Figura 66 mostra que a conversão de TZD no processo batelada chega em 85% em
t=50 min enquanto que no microrreator a conversão de TZD atinge a estabilidade, 85% em
apenas 20 min de reação, a 120°C, se mantendo estável a partir desse instante. Para T=78°C, a
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conversão de TZD no microrreator se iguala à conversão no processo batelada em 70 min,
80,5%.
A Figura 67 mostra que o rendimento do produto no processo batelada necessita cerca
de 50 min para atingir a estabilidade (73%) enquanto que no microrreator o rendimento do
produto atinge 79% em apenas 20 min de reação. A influência da temperatura é muito
significativa, visto que no microrreator, após 50 min de tempo de residência, o rendimento do
produto, tanto para T=78°C como para T=120°C, 74,6% e 85,4%, respectivamente, foram
superiores ao rendimento do produto no processo batelada, 66%.

5.4

PRODUÇÃO E NÚMERO EQUIVALENTE DE MICRORREATORES

A produção da indústria farmacêutica depende da demanda de mercado e do valor
agregado do produto final. As 3 formas usuais de aumentar a produção, são: scale-up, scaleout e numbering-up. Através do scale-up, que é a técnica mais utilizada na ampliação de
escala em processos batelada, o volume do meio reacional é aumentado, ou seja, aumenta-se o
tamanho do reator. No scale-out, aplicado em reatores contínuos, se aumenta o comprimento
do reator. Para os microrreatores, a técnica mais adequada é a de numbering-up, através da
qual o aumento da produção é feita através do aumento do número de reatores em paralelo,
operando nas mesmas condições operacionais ótimas determinadas nos estudos em
laboratório para um microrreator (NAGAKI et al., 2016).
Portanto, para suprir a demanda de mercado e conseguir oferecer a quantidade
necessária de produto através da Tecnologia de Microrreatores, basta colocar mais
microrreatores operando em paralelo, lembrando que para esse processo ser economicamente
viável o produto final precisa ter um alto valor agregado, devido ao alto custo dos
microrreatores e dos sistemas auxiliares, particularmente o bombeamento.
A produção do processo batelada do HMTZD foi calculada pela Eq. 6 com o volume
de 60 mL do reator e tempo de reação de 480 min. A produção do microrreator foi calculada
pela Eq. 7 com volume de 2 mL. Os resultados de produção no processo batelada são
mostrados na Figura 68. Os resultados de produção no microrreator são mostrados nas Figuras
69 a 71.
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Figura 68 – Produção do HMTZD, no processo batelada. Base: pirrolidina, 0,0267 M. Solventes:
etanol, n-propanol e n-butanol (Refluxo). t = tempo de reação.

A Figura 68 mostra que a maior produção no processo batelada foi obtida para o nbutanol, 12,9 g h-1, seguido pelo n-propanol com produção de 7,3 g h-1 e o etanol com
produção de 2 g h-1, todas em t=2 min. Embora a produção para todos os solventes convirja
para 0,1 g h-1, observa-se que após t=80 min a produção para o etanol apresenta valores
superiores aos outros solventes, chegando ao valor de 0,11 g h-1 ao final da reação, t=480 min.
Figura 69 – Produção do HMTZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.
Solventes: etanol.  = tempo médio de residência.
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Figura 70 – Produção do HMTZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.
Solventes: n-propanol.  = tempo médio de residência.

Figura 71 – Produção do HMTZD, no processo em fluxo no microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.
Solventes: n-butanol.  = tempo médio de residência.

As Figuras 69 a 71 mostram os valores de produção no microrreator para os solventes
etanol, n-propanol e n-butanol, respectivamente. Nota-se que as menores produções são nas
temperaturas de ebulição do solvente, sendo que a produção para o etanol foi de 0,01 g h-1,
para o n-propanol foi de 0,03 g h-1 e para o n-butanol foi de 0,1 g h-1, todas em =2 min. A
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maior produção foi de 0,4 g h-1, para o etanol em T=160°C e =2 min, ou seja, se um único
microrreator de 2 mL operar 24 h por dia nessas condições, a produção será de 3,5 kg ano-1.
Como já mencionado anteriormente, para aumentar a produção na Tecnologia de
Microrreatores, pode ser aplicado o processo de numbering-up e para isso foi aplicada a Eq. 8,
cálculo do número equivalente de microrreatores, e os resultados são mostrados na Tabela 4,
para os solventes etanol, n-propanol e n-butanol.
Tabela 4 – Número equivalente de microrreatores, n°MR, de volume 2 mL, na síntese do
HMTZD necessários para obter a mesma produção que o reator batelada, de volume 60 mL, após 8h
de reação em função de tempo médio de residência, , e temperatura, T. Solvente: E = etanol; P = npropanol; B = n-butanol.

Número equivalente de microrreatores (n°MR)
120

T (°C)

140

160

 (min)

E

P

B

E

P

B

E

P

B

2

0,7

0,7

1,1

0,3

0,4

0,8

0,3

0,8

0,5

4

0,8

0,7

1,3

0,5

0,5

0,9

0,4

0,8

0,7

8

0,9

0,9

1,5

0,7

0,7

1,1

0,6

1,1

1,0

12

1,1

1,1

1,7

1,0

1,0

1,5

0,9

1,4

1,2

16

1,4

1,4

1,9

1,2

1,2

1,7

1,2

1,7

1,6

20

1,6

1,7

2,2

1,5

1,5

1,9

1,5

2,0

1,9

30

2,1

2,6

3,0

2,2

2,2

3,0

2,0

2,5

2,8

50

3,5

3,9

4,5

3,5

3,4

4,5

3,4

4,1

4,9

80

5,6

6,3

7,0

5,6

5,4

6,8

5,4

6,3

7,3

A Tabela 4 mostra que para tempos médio de residência de até 8 min, a produção no
microrreator é maior que a do processo batelada, pois o número equivalente de microrreatores
é inferior a 1, para todos os solventes. O etanol é o solvente que apresenta os menores valores
de n°MR, portanto é o solvente mais adequado para essa síntese. O processo em microrreator se
mostrou mais eficiente com uma produção de 3,5 kg ano-1 na melhor condição estudada
(etanol, T=160°C, pirrolidina 0,0267 M, =2 min) mostrada na Figura 75. A produção final no
processo batelada foi de 0,96 kg ano-1, sem considerar as pausas intrínsecas ao processo. Isso
sugere que utilizando 2 microrreatores capilares de 1 mL em série no processo de síntese do
HMTZD é possível triplicar a produção do reator batelada.
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5.5

CINÉTICA E PARÂMETROS TERMODINÂMICOS

Outro aspecto relevante para ampliar a escala de produção, transpondo o processo da
bancada para a indústria, é o conhecimento da cinética da reação trabalhada. Desta forma foi
determinada a ordem da reação para cada reagente individualmente através da técnica do
excesso de reagentes e constatou-se que a reação é de primeira ordem para cada reagente e de
segunda ordem global. Com os resultados de concentração de reagentes e de produto em
função do tempo obtidos no microrreator para várias temperaturas, foi possível determinar as
constantes cinéticas da síntese do HMTZD. A aplicação do modelo de Arrhenius, Eq. 12, é
mostrada na Figura 72.
Figura 72 – Aplicação do modelo de Arrhenius na reação do HMTZD, no processo em fluxo no
microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.

A Figura 72 mostra que ocorrem mudanças na energia de ativação da reação em
relação à temperatura estudada dependendo do solvente. A reação com n-butanol foi a que
mostrou mais variações apresentando um aumento do ln(k) para T=140°C e 98°C, o que
indica que houve uma alteração no mecanismo da reação e levando a ocorrência de reações
em série. A reação com n-butanol, assim como a reação com n-propanol, apresentaram quedas
nos valores de ln(k) para T=160°C em ambas, além de T=120°C para o n-butanol, o que
indica mudanças também no mecanismo da reação, gerando reações em paralelo com a reação
em estudo. Os resultados para as reações utilizando metanol e etanol apresentaram curvas sem
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oscilações, indicando que não houve formação de outro produto além do produto de interesse
(LEVENSPIEL, 1999).
A equação de Eyring pode ser considerada como uma forma mais quantitativa da
equação de Arrhenius (MONK, 2004). O valor de H de ativação é positivo, indicando que o
estado de transição da reação necessita de energia para se formar. O valor de S de ativação é
negativo, indicando que a entropia do estado de transição é menor, o que ocorre para reações
bimoleculares, que é o nosso caso. O valor de G de ativação é positivo, indicando que a
constante de equilíbrio de formação do complexo do estado de transição é muito alta, como
era esperado e evidenciado pela Eq. 15.

(15)

onde k é a constante de equilíbrio de formação do complexo do estado de transição. A
aplicação do modelo de Eyring encontra-se na Figura 73.

Figura 73 - Aplicação do modelo de Eyring na reação do HMTZD, no processo em fluxo no
microrreator. Base: pirrolidina, 0,0267 M.

A Figura 73 mostra que os dados do microrreator mostraram o mesmo comportamento
na aplicação do modelo de Eyring, Eq. 13, sendo o n-butanol e o n-propanol, os solventes que
apresentam maior oscilação nas curvas. Portanto, o etanol é o solvente mais indicado para
essa síntese porque não favorece a formação de reações em paralelo ou em série. A partir da
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aplicação dos modelos de Arrhenius e de Eyring, foi possível determinar a energia de
ativação, Ea, e as gandezas termodinâmicas entalpia de ativação (H), entropia de ativação
(S) e energia livre de ativação (G) para a reação utilizando etanol (HILL e ROOT, 2014).
Os resultados estão mostrados na Tabela 5.
Tabela 5 – Constantes da taxa de reação (k), energia de ativação (Ea), entalpia de ativação (ΔH),
entropia de ativação (ΔS), e energia livre de ativação (ΔG) para a reação de síntese do HMTZD em
microrreator. Solvente: etanol. Base promotora: pirrolidina, 0,0267 M (tm=20 min).

T

k x 102

Eaa

ΔHb

ΔSb

ΔGc

(°C)

(M-1 s-1)

(kJ mol-1)

(kJ mol-1)

(kJ mol-1 K-1)

(kJ mol-1)

65

0,536

98,5

78

0.795

101,1

98

1.87
3.90

105,0

120
140
160

35,1

31,9

-0.197

113,3

6.77
6.38
a

117,3

valor estimado através do modelo de Arrhenius.
b

c

109,3

valor estimao através do modelo de Eyring.

valor estimado através da equação G = H - TS.

O valor de Ea, calculado pelo ajuste do modelo de Arrhenius, foi de 35,1 kJ mol-1, o
que indica que a reação precisa de muita energia para iniciar. A constante da taxa de reação
aumenta com a temperatura, provando que temperaturas mais altas proporcionam maiores
conversões.

5.6

CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS

5.6.1

Caracterização do HMTZD

Para a identificação do produto foram realizadas análises de faixa de fusão, RMN e
determinação de pureza por DSC. Na literatura, a faixa de fusão do HMTZD varia entre 226 e
226,7°C (HA et al., 2012). Contudo, para o produto obtido o valor da faixa de fusão foi de
227 a 229,8ºC. Essa diferença pode ser atribuída a alguma impureza que possa ter ficado
aprisionada no cristal mesmo após a recristalização ou até mesmo presença de água dentro
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dos cristais. Após o resultado compatível da faixa de fusão, houve confiabilidade para partir
para a próxima análise, RMN. Os resultados de 13C e 1H estão mostrados no APÊNDICE D.
Os resultados de RMN

13

C (75 MHz, DMSO-d6) apresentaram picos em  167,985 e

167,390 representando os carbonos presentes nas carbonilas (C=O), por estarem campo baixo
(desblindado), o pico 55,627 em campo alto (blindado), representando o único metileno
ligado ao oxigênio (CH3-O), o pico 149,430 representando o carbono do anel da TZD e picos
de  132,594 até 114,128 representando os carbonos do anel aromático.
Já a análise de RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) teve um singleto de 12,433 (s, NH)
para o hidrogênio presente na amina secundária do anel tiazolidínico, saindo em campo baixo
(desblindado) como característica da presença de um átomo sacador de elétrons como o
nitrogênio e um singleto de 3,782 a 3,855 (CH3-O), em campo alto (blindado) integrando os
três hidrogênios do único metileno ligado ao oxigênio.
Através dos resultados de RMN foi possível determinar que a isomeria predominante é
a Z. Isso foi possível, pois Mohanty et al. (2014) argumentaram que o próton do metileno
ficando em  7,7256 demonstra que ele sofreu maior influência magnética sobre seu
deslocamento químico devido a carbonila estar mais próxima, diferentemente do que
aconteceria em E já que passaria a sofrer uma menor influência magnética sendo o átomo de
enxofre o seu vizinho e consequentemente aparecendo em um campo mais protegido
(MOHANTY et al., 2014).
Por fim, foi feita a análise utilizando a Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC),
baseada no método de depreciação do ponto de fusão de Van’t Hoff, para determinar a pureza
do composto, ou seja, prevê a desvalorização da qualidade da análise do ponto de fusão do
composto puro devido à presença de impurezas, como mostrada na Figura 29.
A curva em verde é a curva do ponto de fusão do produto e a curva azul mostra os
pontos utilizados pelo software para determinação da pureza através do método dos mínimos
quadrados. O software faz a análise dos dados adquiridos, detecta a linha de base, a área e a
altura máxima do pico de fusão. O produto da reação apresentou um alto grau pureza de
99,53% e pode ser observado um pico na curva verde com base estreita o que confirma a
elevada pureza do composto.
Com as análises de faixa de fusão, RMN e DSC foi possível verificar que, de fato,
houve a formação do produto desejado com alto grau de pureza.
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5.6.2

Caracterização do MHTZD

Para a identificação do produto foram realizadas análises de faixa de fusão e RMN. Na
literatura, a faixa de fusão do MHTZD varia entre 254 e 257,6°C (HA et al., 2012) e, segundo
as análises em triplicata, a faixa de fusão obtida foi de 255,2 a 257,8°C. Após o resultado
compatível da faixa de fusão, houve confiabilidade para partir para a próxima análise, RMN.
Os resultados de 13C e 1H estão mostrados no APÊNDICE D.
Os resultados de RMN

13

C (75 MHz, DMSO-d6) apresentaram picos em  167,378 e

168,008 representando os carbonos presentes nas carbonilas (C=O), por estarem campo baixo
(desblindado), o pico 55,648 em campo alto (blindado), representando o único metileno
ligado ao oxigênio (CH3-O), o pico 150,013 representando o carbono do anel da TZD e picos
de  132,246 até 112,397 representando os carbonos do anel aromático.
Já a análise de RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) teve um singleto de 12,455 (s, NH)
para o hidrogênio presente na amina secundária do anel tiazolidínico, saindo em campo baixo
(desblindado) como característica da presença de um átomo sacador de elétrons como o
nitrogênio e um singleto de 3,836 (CH3-O), em campo alto (blindado) integrando os três
hidrogênios do único metileno ligado ao oxigênio.

6

CONCLUSÃO
Primeiramente foi constatado que a reação estudada não necessita de 20h à 40h para

que haja conversão elevada dos reagentes e rendimento do produto como diz a literatura,
sendo 8h o suficiente para se atingir 84,6% de rendimento.
O estudo da influência da base promotora mostrou que a pirrolidina é uma alternativa
para a reação estudada, com rendimento final de 97,5% e estabilidade da reação a partir de
180 min, não precisando prolongar a síntese por mais tempo; o uso de piperidina pode ser
descartado.
As reações utilizando etanol e n-propanol resultaram em valores semelhantes de
rendimento de produto ao final da reação no processo batelada, embora o comportamento
inicial tenha sido mais pronunciado para o n-propanol. As reações utilizando n-butanol
apresentaram maior velocidade inicial, porém não atingiram a estabilidade. Com estes
resultados, pode-se concluir que o etanol é o solvente mais indicado para as reações utilizando
pirrolidina como base na síntese do HMTZD e do MHTZD.
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Em seguida houve a transposição da reação do processo batelada para o microrreator,
onde foi possível realizar a reação em temperaturas superiores à de ebulição do solvente,
sendo constatado que na síntese do HMTZD, a 160°C em etanol, o rendimento foi de 100%
em 50 min de tempo médio de residência, o que comprova a melhora da síntese proposta em
processo de fluxo contínuo, mostrando um aumento de 45% nominal em relação ao processo
batelada.
O mesmo ocorreu na síntese do MHTZD, em que após 50 min de tempo de residência,
o rendimento do produto, tanto para T=78°C como para T=120°C, 74,6% e 85,4%,
respectivamente, foram superiores ao rendimento do produto no processo batelada, 66%. Isso
mostra que a influência da temperatura e da aplicação de uma nova tecnologia nas sínteses
estudadas é muito significativa.
Finalmente, nosso estudo sugere que o numbering-up é o melhor processo para
aumentar a produção de microrreatores. O processo em microrreator se mostrou mais eficiente
com uma produção de 3,5 kg ano-1 na melhor condição estudada o que sugere que utilizando 2
microrreatores capilares de 1 mL em série no processo de síntese do HMTZD é possível
triplicar a produção do reator batelada.
Com os estudos de cinética, através da aplicação do modelo de Arrhenius e Eyring, a
reação utilizando etanol apresentou curvas sem oscilações, indicando que não houve formação
de outro produto além do produto de interesse. Portanto, o etanol é o solvente mais indicado
para essa síntese porque não favorece a formação de reações em paralelo ou em série.
Com as análises de faixa de fusão, RMN e DSC foi possível verificar que, de fato,
houve a formação do produto desejado com alto grau de pureza.
Considerando os resultados discutidos acima, a vantagem do microrreator é evidente,
o que permite trabalhar com altas temperaturas, promovendo o aumento da produção do
processo com segurança, sendo esta uma das principais vantagens da tecnologia de
microrreatores.
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APÊNDICE A – SÍNTESE OTIMIZADA E CARACTERIZAÇÃO DA 2,4TIAZOLIDINADIONA

A síntese da 2,4-tiazolidinadiona (TZD) foi feita com base na metodologia (PATTAN
et al., 2005) e no estudo de otimização (PINHEIRO et al., 2017) encontrados na literatura. Os
métodos e resultados encontram-se a seguir.
Os reagentes utilizados neste estudo foram tiouréia (99%), ácido cloroacético (99%) e
ácido clorídrico (36,5 a 38%) todos comprados da Sigma-Aldrich (Darmstadt, Alemanha). O
solvente utilizado para purificação foi etanol (99,5%) adquirido da Labsynth (Diadema,
Brasil). Os produtos químicos não foram previamente purificados.
Para a síntese e purificação da TZD no processo batelada foram utilizados balão de
fundo redondo de 250 mL, termômetro / termostato com rolha, condensador de refluxo,
proveta de 100 mL, manta aquecedora (Quimis Q321A23), vidro de relógio, espátula, funil,
béquer, garras.

Procedimento experimental para síntese da TZD
O seguinte procedimento foi adaptado de Pattan et al. (2005). Um balão de fundo
redondo de três bocas de 250 mL foi fixado a uma manta aquecedora. Em uma das bocas foi
fixado um termômetro, enquanto na outra, utilizada para inserção de reagentes, foi fixada uma
rolha. Na boca do meio do balão foi acoplado um condensador para promover refluxo.
Foram preparadas duas soluções: a) em um béquer de 250 mL foi solubilizado, com
agitação, 0,6 mol de ácido cloroacético em 60 mL, por ser uma solução endotérmica foi
observado o resfriamento da solução; b) foram adicionados 0,6 mol de tioureia em 60 mL de
água. A solução de ácido cloroacético foi adicionada, sob agitação, à mistura de tioureia com
água. Após esse procedimento, a mistura foi agitada por mais 15 min para garantir maior
contato entre as fases. À mistura foi adicionado lentamente 40 mL de ácido clorídrico
concentrado, com auxílio de um funil de separação, para solubilizar o meio, que após
solubilizado foi transferido para o balão de 3 bocas de 1 L, fixado ao condensador Allihn, a
reação foi mantida em refluxo por 10 h a uma temperatura de 110ºC.
Após as 10 h de reação, o balão foi resfriado a temperatura ambiente, houve a
formação de produto cristalizado em forma de agulhas. O balão foi mantido em repouso a
temperatura ambiente para favorecer a formação de cristais, e então o conteúdo do balão foi
filtrado e lavado com água para a eliminação dos traços de ácido clorídrico e ácido
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cloroacético. O sólido retido no filtro foi seco em estufa a 60°C e posteriormente, deixados
em dessecador. Para a purificação da TZD, foi feita recristalização com 60 mL de álcool
etílico 99,8%, e após filtragem, obteve-se o produto puro.
A TZD sintetizada foi caracterizada utilizando as técnicas de ponto de fusão,
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para 1H e

13

C e Calorimetria Diferencial de

Varredura (DSC).

Identificação e caracterização da TZD

- Ponto de fusão:
A comparação entre os pontos de fusão das TZDs foi realizada com um medidor de
ponto de fusão modelo M - 560 da Buchi Brasil Ltda. Os resultados obtidos estão dispostos na
Tabela A.1
Tabela A.1 - Faixas de temperaturas de fusão para TZD.
Faixa de fusão
Literatura
125 - 127ºC

TZD sintetizada
125,6 - 127,1ºC

Os resultados evidenciaram a semelhança com os valores da literatura, permitindo que
se seguissem com as análises de RMN.
- Ressonância Magnética Nuclear (RMN) para 1H e 13C:
Na análise de RMN 1H para a TZD foram obtidos valores de δ 11,97 (s, NH) para o
hidrogênio presente na amina secundária do anel tiazolidínico, saindo em campo baixo
(desblindado) como característica da presença de um átomo sacador de elétrons como o
nitrogênio e um pico δ 4,13 (s, CH2), em campo alto (blindado) integrando os dois
hidrogênios do único metileno presente na molécula (Figura A.3).
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Figura A.3 - Espectro de 1H RMN da TZD.

Referente às análises de RMN 13C para a TZD, até o momento não foram encontrados
resultados na literatura. Os resultados de RMN

13

C para a TZD apresentaram picos em δ

173,016 e 173,786 representando as carbonilas, por estarem em campo baixo (desblindado), e
o pico δ 35,759 em campo alto (blindado), representando o único metileno do anel (Figura
A.5).
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Figura A.5 - Espectro de 13C RMN da TZD.

- Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC):

A análise de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) foi utilizada para a
determinação da pureza da TZD. O resultado mostrou 99,60% de pureza, sendo este
observado na Figura A.7.
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Figura A.7 - Determinação de pureza da “TZD MRT-Lab” através de análise de DSC.

Esses resultados proveram a confiança necessária para utilizar a TZD sintetizada no
laboratório para os próximos ensaios, com o intuito de sintetizar o derivado da TZD.

Custos da TZD

Para verificar a vantagem econômica de sintetizar TZD no próprio laboratório ao invés
de adquirir a comercial foi feito um levantamento de custos. O custo da TZD comercial foi
consultado

no

site

da

Sigma-Aldrich

(atual

Merck)

no

dia

28/05/2018

(www.sigmaaldrich.com), tendo um valor de R$ 1792,00 para 100g de TZD, resultando em
um valor de R$ 17,92/g.
Os custos dos reagentes para a síntese da TZD foram cotados com a empresa
Labsynth, os valores e datas das cotações podem ser observados na Tabela A.3.
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Tabela A.3. Cotação Labsynth dos reagentes para síntese de TZD.
Cotação Labsynth - Reagentes TZD
Preço
(R$)

Quantidade

Data da
cotação

ALCOOL ETILICO ANIDRO 99,8% P.A.

358,2

20 L

20/12/2017

ACIDO CLOROACETICO MONO P.A.

67,67

500 g

22/06/2017

TIOUREIA P.A.

37,29

500 g

22/06/2017

ACIDO CLORIDRICO 37% P.A.

23,63

1L

22/06/2017

Para se determinar os custos para a realização de uma batelada foram consideradas as
quantidades de reagentes descritas no Procedimento Experimental. Os cálculos do custo de
cada reagente por batelada são apresentados abaixo:

O rendimento médio das reações realizadas no laboratório é de é de 47% após a
recristalização, obtendo-se em média 30 g de TZD purificada por batelada, sendo portando o
custo médio por grama para síntese da TZD no laboratório de R$ 0,7/g.
A comparação com o preço por grama da TZD comercial (R$ 17,92/g) com o custo
médio por grama da TZD sintetizada justifica a realização desta síntese no laboratório.
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APÊNDICE B - ENSAIO DE DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE RESIDÊNCIA (DTR)

Com o intuito de verificar se o escoamento do fluido é ideal no microrreator, foi
realizado um ensaio para analisar a distribuição do tempo de residência (DTR). Em razão de o
microrreator apresentar um valor muito pequeno de número de Reynolds, imagina-se que o
escoamento seria pistonado, no entanto, é necessário verificar tal hipótese. Além disso, com
esse estudo foi possível avaliar a dispersão axial no microrreator, variável esta que poderia
causar desvios significativos no tempo de residência do microrreator (GUTIERREZ et al.,
2010).
Um entendimento mais profundo do comportamento do fluído se mostra importante
para melhor compreensão do processo e de suas características.

Procedimento experimental

Foram preparados duas soluções de alimentação em dois frascos contendo os seguintes
componentes:


Frasco 1 – etanol;



Frasco 2 – solução de 0,13 M contendo TZD e etanol

O Frasco 1 foi então conectado à bomba 1 e o Frasco 2 conectado à bomba 2,
garantindo que as soluções fossem misturadas somente dentro do microrreator. As seringas
foram preenchidas com as soluções de alimentação tomando cuidado para que não houvesse
bolhas na seringa. A vazão total de 1000 µL min-1 foi ajustada na bomba 1 para preencher
todo o sistema com o etanol. Esta etapa é necessária, pois desta forma é possível acompanhar
o tempo em que a solução com 0,13 M de TZD ocorre na saída do microrreator. Após
aproximadamente 6 min, tempo necessário para garantir que todo o sistema estivesse
preenchido somente com o etanol, a bomba 1 foi desligada e a vazão total foi ajustada para
100 µL min-1, seguida pelo desligamento da bomba 1, e após alguns instantes, foi desligada a
bomba 1 e ligada a bomba 2 (solução de TZD).
Após 15 min foram iniciadas as coletas de amostras conforme Tabela B.1. Foram
feitas amostragens de cerca de 10 µL (1 gota), coletados em eppendorfs de 1 mL, do qual
foram coletados 5 µL da amostra e transferido para vials de HPLC constituída de uma solução
composta por 50% ACN e 50% de água Milli-Q. As amostras foram analisadas em HPLC-UV
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com a fase móvel constituída de uma solução composta por 60% ACN e 40% de água MilliQ, a vazão foi ajustada para 1,2 mL min-1 e comprimento de onda de 225 nm. Nestas
condições, o tempo de retenção da TZD na coluna cromatográfica é de 2,2 min.
Após 15 min de ligada a bomba 2, as coletas das amostras foram iniciadas que estão
relacionadas na Tabela B.1, abaixo:
Tabela B.1 – Tempos de amostragem
Amostra

t (min)

Amostra

t (min)

Amostra

t (min)

Amostra

t (min)

DTR#01_1

15

DTR#01_11

20,8

DTR#01_21

55

DTR#01_31

60,8

DTR#01_2

16

DTR#01_12

21,2

DTR#01_22

56

DTR#01_32

61,2

DTR#01_3

17

DTR#01_13

21,6

DTR#01_23

57

DTR#01_33

61,6

DTR#01_4

18

DTR#01_14

22

DTR#01_24

58

DTR#01_34

62

DTR#01_5

18,4

DTR#01_15

23

DTR#01_25

58,4

DTR#01_35

63

DTR#01_6

18,8

DTR#01_16

24

DTR#01_26

58,8

DTR#01_36

64

DTR#01_7

19,2

DTR#01_17

25

DTR#01_27

59,2

DTR#01_37

65

DTR#01_8

19,6

DTR#01_18

30

DTR#01_28

59,6

DTR#01_38

70

DTR#01_9

20

DTR#01_19

35

DTR#01_29

60

DTR#01_39

75

DTR#01_10

20,4

DTR#01_20

40

DTR#01_30

60,4

DTR#01_40

80

Após a coleta da mostra DTR#01_20 foi desligada a bomba 2 (solução de TZD) e
religada a bomba 1 (álcool), então se aguardou 15 min e se iniciou a bateria de amostragens
até o instante 80 min, no qual foi coletada a última amostra.

Tratamento de dados

A partir dos resultados obtidos em HPLC foi possível construir uma curva de
Concentração de TZD por tempo, apresentado na Figura B.1.
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Figura B.1 - Curva de DTR. Concentração de TZD (t = ambiente, Q total = 100 L min-1, etanol, V
reator = 2 mL)
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Pode-se observar uma dispersão axial no início e no final do degrau, o que sugere que
o escoamento é quase pistonado. Para o tratamento de dados de DTR, foi adotado o modelo
de tanques agitados ideais em série, que representa o número de reatores de mesmo volume,
pelo qual o fluído escoa.
O ajuste do modelo de tanques agitados aos resultados mostrados na Figura B.1
resultou em número de tanques em série de 140, comprovando que o escoamento é
praticamente pistonado (GIUDICI, 2017).
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APÊNDICE C – CURVAS DE CALIBRAÇÃO

Figura C.1 - Curva de calibração da TZD

Figura C.2 - Curva de calibração do HMTZD

Figura C.2 - Curva de calibração do HMTZD

110

APÊNDICE D – ESPECTROS DE RMN E CURVA DSC
Figura D.1 - Espectro de 13C RMN do (Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona.

Figura D.2 - Espectro de 1H RMN do (Z)-5-(4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona.
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Figura D.3 - Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) para o produto (Z)-5-(4-hidroxi-3metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona.

Figura D.4 - Espectro de 13C RMN do (Z)-5-(3-hidroxi-4-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona.

112

Figura D.5 - Espectro de 1H RMN do (Z)-5-(3-hidroxi-4-metoxibenzilideno)2,4-tiazolidinadiona.
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APÊNDICE E – RECUPERAÇÃO DE ACETONITRILA UTILIZADA NO HPLC
A geração de efluentes é um ponto crítico na indústria e a indústria farmacêutica
utiliza cerca de 80% de solvente na fabricação de seus produtos, gerando uma grande
quantidade de descarte. Além dos efluentes gerados no processo de fabricação, há também a
geração de efluentes pelos métodos analíticos, em que se utiliza muitos solventes para
quantificar e qualificar os compostos (DUNN et al., 2012; BYRNE et al., 2016).
Com isso, a busca por técnicas de recuperação de solventes evita a contaminação do
meio ambiente com o descarte de efluentes. Portanto, nesse trabalho recuperou-se a
acetonitrila (ACN) utilizada nas análises em HPLC-UV para reutilizar o solvente e diminuir a
compra de mais quantidade de acetonitrila.
Materiais e Métodos
Para a recuperação, utilizou-se apenas o descarte do HPLC-UV que continha
aproximadamente 50% acetonitrila, 50% água, mas também com uma mínima parcela de
reagentes, produtos e base. O processo experimental consistiu em realizar a destilação lenta
do descarte, preenchendo o balão de fundo redondo com cerca de 4L da solução. Promoveu-se
o aquecimento até que a solução entrasse em ebulição, certificando que a destilação ocorresse
lentamente. O destilado obtido é o azeótropo de água e acetonitrila (



 ). O

fundo da destilação contendo apenas água e os reagentes com os produtos e a base foi
encaminhado para o descarte apropriado.
O azeótropo foi utilizado como eluente no HPLC-UV fazendo as correções de
composição de fases de acordo com o memorial de cálculo descrito a seguir. Outros
parâmetros dos métodos analíticos no HPLC-UV não precisarram ser alterados.
Memorial de Cálculo


Composição do azeótropo a Patm = 101.325 Pa = 1 atm abs: 83,7% Acetonitrila +
16,3% Água (m/m).

Convertendo para % v/v admitindo mistura ideal:
Densidade da água = 1,00 g/cm3
Densidade da acetonitrila = 0,786 g/cm3
ComposiçãoACN = 86,7% (v/v)
ComposiçãoH2O = 13,3% (v/v)
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O Balanço Material volumétrico para a água fornece:

Volume de água adicionada + Volume do azeótropo = Volume final do eluente

Vazão

de

água

adicionada/vazão

total

=

ComposiçãoACN

no

eluente

(%v/v)/ComposiçãoACN no azeótropo (%v/v)

ComposiçãoACN no eluente (%v/v)

QH2O/QTotal

Desejada

(%v/v)

40

46,1

50

57,7

60

69,2

70

80,7

Resultados analíticos
Para verificar a qualidade do processo de recuperação da acetonitrila e assegurar o uso
do azeótropo de água e acetonitrila em futuras análises, foi analisada uma amostra de TZD
com acetonitrila pura e com o azeótropo, utilizando o mesmo método analítico para ambas
análises e corrigindo a composição de acordo com o memorial de cálculo. O resultados desse
teste está mostrado na Tabela E.1.
Tabela E.1 – Resultados analíticos da amostra de TZD obtidos no HPLC-UV.

Amostra de TZD
Tempo de retenção
Área
ACN
pura
Azeótropo
Recuperado

Altura

2.675

3.81E+06 339.804

2.654

3.98E+06 395.233

A Tabela E.1 mostra que o tempo de retenção da amostra na coluna variou 1% da
análise com a acetonitrila pura para a análise com o azeótropo o que garante a confiabilidade
para utilizar o azeótropo recuperado em análises no HPLC-UV fazendo as correções de
composição necessárias.
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ANEXO A – FICHA DO ALUNO
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ANEXO B – CURRÍCULO LATTES
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ANEXO C - DECLARAÇÃO À COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

