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RESUMO 

 

A esterificação do sec-butanol com ácido acético, submetida à catálise homogênea, 

apresenta poucos resultados experimentais de cinética reacional e equilíbrio químico 

disponíveis na literatura. A presente dissertação visa determinar os parâmetros cinéticos e de 

equilíbrio químico desta reação de esterificação, empregando modelo cinético de 2ª ordem 

baseado em atividades. Os experimentos cinéticos foram realizados em reator batelada com 

auxílio da metodologia Karl Fischer para análise do teor de água e determinação do perfil de 

frações molares ao longo da reação. A principal dificuldade na modelagem desta 

esterificação consistiu em representar satisfatoriamente as não-idealidades da mistura em 

fase líquida, em espacial nas reações cuja fração molar inicial de ácido acético foi superior a 

50%. Netas condições admitiu-se a ocorrência de dissociação do ácido acético levando ao  

surgimento de interações iônicas. O modelo empregado para obtenção das atividades, com 

base em frações molares, foi o NRTL. Este modelo representou bem as interações 

moleculares em condição de baixa acidez, mas apresentou desvios em condições de acidez e 

teores de água mais elevados. O estudo também visou o desenvolvimento de modelos de 

calibração para um método analítico on-line visando determinar o perfil de frações molares 

ao longo da reação. O método empregado foi a espectroscopia de infravermelho próximo 

(NIR), em vista à capacidade deste método analítico em determinar quantitativamente 

frações molares de água, além dos demais compostos envolvidos. Outro fator determinante 

ao emprego do NIR é a seu crescente uso no meio industrial, e o presente trabalho visou 

também contribuir para o uso futuro deste técnica de monitoramento no processo industrial. 

Modelos de calibração multivariável com conjuntos de calibração interna por validação 

cruzada se mostraram adequados ao sistema estudado. Calibrações externas resultaram em 

modelos imprecisos, não sendo possível determinar claramente os fatores responsáveis pela 

imprecisão.   

 

Palavras-chave: esterificação de sec-butanol com ácido acético, modelagem cinética, 

modelos termodinâmicos para atividades na fase líquida, NIR, Karl Fischer, NRTL 
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ABSTRACT 
 

There is a lack of literature data on the reaction kinetics and equilibrium of the 

homogeneously catalyzed esterification of sec-butanol with acetic acid.  This work aims at 

obtaining the kinetic parameters and chemical equilibrium parameters of this esterification 

reaction by using a second order kinetic model based on activities. The kinetic experiments 

were performed in a batch reactor and the Karl Fischer analytical method was used to 

determine the molar fraction of water along the reaction progress. The main challenge of 

modeling this reaction was to represent the highly non-ideal mixture in liquid phase,  

specially for reactions runs starting with acetic acid mole fraction higher than 50%. In these 

conditions, it was assumed the occurrence of acetic acid dissociation that leads to ionic 

interactions. The thermodynamic model used to calculate the activities was the NRTL. This 

model predicted well the molecular interactions on low acidity conditions but presented 

deviations when molar fractions of acid and water were higher. The present study also aims to 

develop calibration models for analytical on-line method to obtain molar fraction profiles 

along the reaction. Near infrared spectroscopy (NIR) was used due to the possibility of 

quantitatively analyze water mole fraction, besides the mole fractions of the other 

components. Another important reason to choose NIR was its crescent use in industry, and the 

present work intended to contribute towards the future use of this on line monitoring 

technique in industrial applications. Multivariate calibration models using internal set of 

calibration and cross-validation seems to be suitable for this system. External set of 

calibration leads to less accurate models, and the causes of this lack of accuracy were not 

clearly identified.  

 

Keywords: esterification of sec-butanol with acetic acid, kinetic modeling, 

thermodynamic models for liquid phase activities, NIR, Karl Fischer, NRTL 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As reações de esterificação envolvendo alcoóis orgânicos e ácidos carboxílicos foram 

exaustivamente estudadas no que concerne aos mecanismos de reação, termodinâmica do 

equilíbrio reacional e parâmetros da cinética reacional. Contudo, dada a vastidão de 

moléculas orgânicas diferentes capazes de participar desse tipo de reação, a literatura 

científica ainda apresenta lacunas a serem preenchidas, em especial para o caso de moléculas 

cujo interesse comercial não foi plenamente explorado ou desenvolvido. 

 

A presente dissertação estuda a reação de esterificação do álcool sec-butílico ou sec-

butanol com ácido acético. Os fatores que tornam este estudo interessante do ponto de vista 

acadêmico e comercial são: 

• Pouca disponibilidade de dados específicos sobre cinética reacional (parâmetros 

cinéticos experimentais) e termodinâmica das misturas envolvidas nesta esterificação 

(estudos de ELV e ELL dos componentes esta reação), ao passo que para a reação 

envolvendo n-butanol e ácido acético há grande disponibilidade de informações e dados; 

• A aplicação do produto obtido (acetato de sec-butila) no crescente campo de solventes 

oxigenados considerados de baixo teor de VOC´s (volatile organic compounds) denota a 

importância da disponibilidade de dados confiáveis que permitam o desenvolvimento de 

rotas comerciais para a produção deste acetato; 

• A complexidade na obtenção de parâmetros cinéticos de reação robustos, envolvendo 

o estudo simultâneo do equilíbrio químico e de misturas do sistema altamente não-ideal 

formado pelo acetato/álcool/água/ácido acético, cuja aplicabilidade se estende a reações de 

esterificação similares. 

1.1 Produção do acetato de sec-butila 

 

O mercado brasileiro de solventes oxigenados movimenta um volume anual de 407.000 

toneladas em formulações de tintas, vernizes e resinas. Destes, 95.000 são demandas 

específicas pelos acetatos de etila e de n-butila (II  Simpósio ABRAFATI - Cadeia Produtiva 

de solventes - 2008), nicho de mercado potencial para o acetato de sec-butila. A produção de 

acetato de sec-butila na Oxiteno Ind. e Com. está relacionada com a cadeia produtiva desta 

empresa, na qual a fabricação da meti-etil-cetona (MEK) a partir do buteno envolve a 

geração do intermediário álcool sec-butílico. Com as oscilações do mercado da MEK, em 



13 
 

 

especial o mercado de exportações, surgiu a necessidade de escoar o intermediário gerado. 

Assim, o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento desta empresa desenvolveu a 

aplicação do acetato de sec-butila ou acetato de álcool sec-butílico (AASB), fornecendo 

também as diretrizes básicas para uma rota produtiva. 

 

A atual unidade produtiva de AASB da Oxiteno está localizada em Mauá e possuí 

capacidade produtiva instalada de 40.000 t/ano. O processo básico da rota escolhida, 

ilustrado na Figura 1, envolve: 

• Reação de esterificação do ácido acético e álcool sec-butílico em regime contínuo 

catalisada por ácido orgânico (catálise homogênea); 

• Destilação azeotrópica do meio reacional através de coluna de destilação 

(Desidratadora – D-1620) dotada de vaso decantador. Nesta, o refervedor (tipo Kettle – D-

1610) é o próprio reator e o produto é retirado no topo da coluna (uma mistura azeotrópica 

heterôgenea ternária formada por água/acetato/álcool); 

•  A fase aquosa da mistura de topo é separada da fase orgânica (rica em acetato e 

álcool) por decantação, enviada para uma coluna “stripper” de orgânicos (D-1630) e 

descartada como efluente para estação de tratamento; 

• A fase orgânica é purificada a acetato (99,5%p mínimo de pureza) em outra coluna de 

destilação simples (Purificadora – D-1640) que separa o álcool e a água remanescentes 

(mistura que já apresenta comportamento ideal / não azeotrópico) do produto acetato. 

 

Figura 1 - Esquema do processo produtivo do acetato de sec-butila na unidade Oxiteno Mauá, com 
respectivos tags e funções dos equipamentos mais importantes. 



14 
 

 

1.2 Controle e otimização do processo produtivo 

 

A presente dissertação visa possibilitar a melhoria do controle do processo de uma 

unidade produtiva de acetato de sec-butila a partir do conhecimento de fatores relevantes 

para a cinética reacional e da monitoração analítica on-line da reação. A reação de 

esterificação do AASB é reversível e a constante de equilíbrio químico nas condições 

produtivas não é alta,  o que requer do processo anteriormente apresentado: 

 

1) Manter o meio reacional o mais distante possível da condição de equilíbrio químico, 

empregando o princípio de Le Chatelier para deslocar o equilíbrio no sentido da 

formação de produtos (acetato/água); 

 

2) Para tanto, conhecer a concentração dos reagentes no meio reacional e ajustar a 

proporção de alimentação de reagentes novos (ácido acético e álcool) de acordo com 

o objetivo do item 1; 

 

3) Em especial, manter os níveis de acidez (por ácido acético) no reator os mais baixos 

possíveis para minimizar a ocorrência de corrosão generalizada no equipamento sem, 

contudo, comprometer a produtividade por levar o sistema para condições próximas 

do equilíbrio químico. 

 

O item 3 vem sendo objeto de estudos internos da Oxiteno, uma vez que as taxas de 

corrosão no reator resultam altas desde a partida da unidade em 2009. Em 2011, com o 

início da medição formal das taxas de corrosão, verificou-se taxas de perda de espessura na 

ordem de 4,0 mm/ano para o material do reator (aço INOX 316L). Essa taxa é 4 vezes 

superior à taxa mínima aceitável para equipamentos industriais fabricados em aço INOX (de 

1,0 mm/ano) o que provoca a redução da vida útil do mesmo e riscos para a operação. A 

Figura 2 representa a região crítica para a corrosão no processo produtivo do AASB: 
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Figura 2 - Esquema do reator e seção de desidratação do processo produtivo, nos quais o reator D-
1610 e fundo da coluna D-1620 apresentam teores elevados de acidez, pois o azeótropo ternário de 
mínima temperatura tem ponto de ebulição menor que o do ácido acético puro.  



16 
 

 

2. OBJETIVO 

 

A presente dissertação visa determinar os parâmetros cinéticos da reação de esterificação 

do sec-butanol com ácido acético, submetida à catálise ácida homogênea. Outro objetivo do 

trabalho é empregar um método analítico on-line para determinação do perfil de 

concentrações do meio reacional no decorrer da reação (utilizando a espectroscopia de infra-

vermelho próximo - em inglês near infrared espectroscopy ou NIR). Para o modelo cinético 

foram empregados resultados da análise de Karl Fischer ao longo da reação, determinados 

teores dos demais componentes com base nos teores de água obtidos e converteu-se o perfil 

de concentrações em perfil de atividades usando modelos de coeficiente de atividade 

assimétricos. Assim, foi possível determinar os parâmetros cinéticos do modelo de segunda 

ordem em função de atividades. 

 

  Atingindo-se os objetivos espera-se obter: 

  

(a)  Modelo cinético reacional robusto de modo a ajustar o nível do reator industrial de 

acordo com a cinética reacional visando obter o melhor rendimento/conversão; 

 

(b)  Método analítico on-line para determinação da composição do meio reacional 

baseado no NIR, de modo que a operação da planta possa reagir de forma mais rápida 

às variações de concentração do meio reacional; 

 
O método analítico on-line também seria bastante útil para o controle mais efetivo da 

acidez no reator, pois se por um lado teores elevados de acidez favorecem a cinética 

reacional e a produtividade, por outro vêm provocando ataque severos por corrosão nas 

condições de reação impostas (fatores como presença de ácido forte catalisador, 

temperaturas próximas às de ponto de ebulição da mistura, cloretos residuais no catalisador 

homogêneo empregado e material do reator em AI 316L que vem se mostrando suscetível a 

forte corrosão generalizada). Portanto, o uso do NIR em aplicações industriais para o 

controle do processo produtivo de acetato de sec-butila apresenta potencial de retorno 

razoável (redução de custos de amostragem/análise, maior agilidade na obtenção do perfil de 

concentrações e correções operacionais, redução de perdas por amostragem), em vista às 

questões apresentadas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Catálise e mecanismos de reação da esterificação 

 

A catálise ácida nas reações de esterificação é bastante comum uma vez que “as 

esterificações se desenvolvem muito lentamente na ausência de ácidos fortes, mas alcançam 

o equilíbrio em poucas horas quando um ácido ou um álcool são refluxados com pequena 

quantidade de ácido sulfúrico concentrado ou ácido clorídrico” (SOLOMONS e FRYHLE 

2000). A catálise ácida permite o ataque nucleofílico do ácido (protonado pelo catalisador) 

pelo álcool de acordo com o mecanismo descrito a seguir. Sem a protonação do ácido 

devido à catálise ácida, os alcoóis não são nucleófilos fortes o bastante para promover o 

ataque nucleofílico ao ácido acético a temperaturas baixas (considerando que em boa parte 

das reações de esterificação o meio reacional está em fase líquida) 

As etapas do mecanismo de reação, conforme indicado na Figura 3, são: 

 

1) Protonação do ácido carboxílico (reagente) pelo H+ livre do ácido forte (catalisador)  

sobre o oxigênio do grupo carbonila; 

 

2) Ataque nucleofílico do álcool sobre o carbono do grupo carbonila protonado (os  

elétrons deste carbono tornam-se mais fracamente ligados ao oxigênio do grupo carbonila 

protonado, configurando sítio positivamente carregado para ataque nucleofílico; 

 

3) Formação de intermediário tetraédrico (neste ponto os efeitos estéricos são  

determinantes para a estabilidade do intermediário); 

 

4) Formação de radical OH2
+ no intermediário; 

 

5) Hidrólise e formação de éster protonado; 

 

6) Regeneração do catalisador pela saída de H+ do éster protonado e formação do éster 
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A transferência de um próton de hidrogênio do éster protonado para uma base (repondo o 

hidrogênio livre obtido no meio ácido em presença de catalisador) conclui a formação do 

éster catalisada por ácido. Essa etapa da reação garante a manutenção do teor de catalisador 

que só varia com o tempo em caso de decomposição térmica do mesmo, independente do 

progresso da reação. 

 

 Um mecanismo de catálise básica do ácido acético visando esterificação levaria à 

formação de carbânion do ácido acético que, por sua vez, não estaria apto a sofrer ataque 

nucleofílico pelo álcool. Logo a catálise básica não é adequada para a esterificação do ácido 

carboxílico com álcool. Além disso, presença de bases fortes em contato com ésteres 

poderiam levar à hidrólise/saponificação dos mesmos. 

 

Segundo Goldschimit (1929) e Smith (1939) apud Leyes e Othmer (1945) o hidrogênio 

livre dissociado do catalisador ácido empregado deveria protonar a hidroxila do álcool 

levando à formação de um complexo (éster protonado) com o ácido carboxílico que 

resultaria no éster desejado. 

 

Esse mecanismo, conforme vimos anteriormente, é equivocado uma vez que a protonação 

do ácido leva ao ataque nucleofílico do álcool, e não o contrário (SOLOMONS e FRYHLE, 

 

1‐Protonação do ác. carboxílico 

2‐ Ataque nucleofílico 

3‐ Intermediário tetaédrico 

4‐ Um átomo de O perde e outro 

ganha um életron 

5‐ hidrólise e formação de 

éster protonado
6‐ Regeneração do catalisador 

ácido levando ao éster 

Figura 3 -  Mecanismo da reação (adição-eliminação nucleofílica para formação de ésteres) 
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2000; SYKES, 1995; GROB e HASSE, 2006; BLANCO e SERRANO, 2000). Além disso, 

o ataque do nucleófilo ocorre sempre sobre o carbono do grupo carbonila (acílico), devido à 

polarização promovida pelo oxigênio, não ocorrendo ataque sobre os grupos alquílicos 

presentes no ácido. A reação principal resulta sempre em ésteres com estruturas condizentes 

com o mecanismo proposto na Figura 3 por Solomons e Fryhle (2000). 

 

No caso estudado da esterificação do sec-butanol com ácido acético, deve-se considerar 

as duas possíveis reações secundárias: a hidrólise do sec-butanol catalisada por ácido para 

formar butenos ou o éter di-sec-butílico (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

A catálise ácida poderia ser processada por catálise heterogênea através de resinas de 

troca iônica, o que leva a algumas vantagens na aplicação industrial como maior facilidade 

nas operações subseqüentes de separação, minimização de problemas de corrosão nos 

reatores e possibilidade de emprego de destilação reativa (prescindindo do reator na planta 

industrial). Resinas de troca-iônica são comumente empregadas em reações em fase líquida 

como esterificações ou síntese de éteres. O uso de zéolitas catalíticas também fora 

investigado para as reações de esterificação (LILJA et al, 2002; GANGADWALA et al, 

2003; CALVAR et al, 2007).    

  

Contudo, o uso de catalisadores heterogêneos resulta em maior dificuldade na obtenção 

de modelos cinéticos da reação (devido à significativa contribuição de efeitos difusivos) e 

Figura 4 - Reações secundárias à reação principal de esterificação do sec-butanol com ácido

acético catalisada por ácido. 
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conseqüente modelagem do processo e design de equipamentos em escala industrial. A 

catálise homogênea, por esse motivo, ainda vem sendo largamente empregada no Brasil para 

esterificação de alcoóis orgânicos visando à obtenção de solventes oxigenados.  A maior 

empresa brasileira produtora de solventes oxigenados da atualidade (Oxiteno) emprega a 

catálise homogênea em todos os seus atuais processos de esterificação. 

 

Para a escolha do catalisador homogêneo foram consultados estudos internos da empresa 

Oxiteno (OXITENO S.A. IND. E COM, 2008) visando à seleção do catalisador mais 

adequado para a esterificação do ácido acético e sec-butanol. A escolha recaiu sobre ácidos 

sulfônicos que apresentaram vantagens na baixa geração de sub-produtos da esterificação 

(notadamente butenos) em relação ao ácido sulfúrico mais comumente empregado.  Entre as 

duas opções de ácidos sulfônicos, metano e para-tolueno sulfônico, a escolha recaiu sobre o 

primeiro devido ao seu menor peso molecular conjugado a uma mesma reatividade molar 

aparente, o que resultaria em vantagem econômica na aquisição e reposição deste catalisador 

(adquirido no mercado por peso/massa). Em termos de conversão e seletividade da reação, 

ácidos metano e para-tolueno sulfônico apresentaram resultados similares. 

 

  
 Figura 5 - Comparativo entre as conversões de H2O (relativas às concentrações molares de H2O no 
equilíbrio químico) quando empregados diferentes catalisadores homogêneos (H2SO4, H3PO4, XSA – Ác. 
Xileno sulfônico, MSA – Ác. Metano Sulfônico) e um heterogêneo (resina Amberlist Dry 36, da Rohm and 
Haas, à base de ácido sulfônico) 
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3.2  
 

3.3 Modelos cinéticos para a reação de esterificação 

 

Reações de esterificação de butanóis com ácido acético, representadas pela seguinte 

estequiometria: 

OHBuAcBuHAc
H

2


        (1) 

 

apresentam usualmente cinética de primeira ordem em relação a cada um dos reagentes 

(segunda ordem global), na forma: 

 

 







 OHBuAc

C
BuHAcC CC

TK
CCTkR

2)(

1
)(00       (2) 

 

onde R0 é a taxa da reação em mol/(volume.tempo), Ci é a concentração molar da espécie i 

(mol i/ volume), k0
c(t) é a constante cinética da reação (unidade = volume/(mol.tempo)), e 

KC(T) é a constante de equilíbrio químico da reação em termos de concentrações molares: 

 

eq
Bu

eq
HAc

eq
OH

eq
BuAc

C CC

CC
TK O)(          (3) 

 

Figura 6 - Comparativo entre os teores médios restantes de sub-produtos (buteno e éter di-sec-butílico) e 
reagente (sec-butanol) para diferentes catalisadores empregados em reações de esterificação sob as mesmas 
condições de concentrações iniciais de reagentes, temperatura e tempo total de reação 
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 A expressão (2), que inclui o efeito da reação reversa (pelo fato de a reação de 

esterificação ser reversível), está apresentada na forma usual em função das concentrações 

molares das espécies envolvidas. 

  

A expressão (2) colocada em termos de frações molares resulta em: 









 OHBuAc

x
BuHAcx xx

TK
xxTkr

2)(

1
)(00        (4) 

 

onde a constante de velocidade em termos de frações molares (unidade = tempo-1) é 

 
V

N
TkCCCCTkCTkTk COHBuAcBuHAcCtotCx )()()()(

2
    (5) 

 

onde N é o número total de mols (que é constante num reator de batelada para esta reação): 

 

OHBuAcBuHAc NNNNN
2

         (6) 

 

e a constante de equilíbrio em termos de frações molares é: 

 

)()( TK
xx

xx
TK Ceq

Bu
eq
HAc

eq
OH

eq
BuAc

x
O          (7) 

 

O balanço molar para cada componente em um reator de batelada fica na forma: 

 

VR
dt

dN

dt

dN

dt

dN

dt

dN OHBuAcBuHAc 02       (8) 

 

ou, convertendo para frações molares, na forma: 

oOHBuAcBuHAc r
N

V
R

dt

dx

dt

dx

dt

dx

dt

dx
 02      (9) 
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3.4 O uso de coeficientes de atividade no modelo cinético 

 

Devido à forte não-idealidade da mistura dos reagentes estudados, seja em fase vapor ou 

líquida, o modelo cinético a ser adotado pode exigir o emprego de atividades no lugar das 

frações molares diretamente. Desta forma, a constante de equilíbrio reacional empregada no 

modelo (baseada em atividades) deverá ser independente do perfil de frações molares do 

meio reacional e baseada em modelos termodinâmicos consistentes, cuja base de dados 

experimentais deverá obedecer às restrições da equação de Gibbs-Duhen (teste de 

consistência termodinâmica, para experimentos ELV) ou um bom ajuste (no caso dos dados 

experimentais de ELL). 

  

Vale ressaltar também a forte não-idealidade do ácido acético na fase vapor, o que exige 

o uso das correlações de Hayden O´Connel (considerando a dimerização do ácido acético na 

fase vapor) para cálculos de ELV (equilíbrio líquido- vapor) (KORETSKY, 2007, SMITH, 

2001, SANDLER, 1999). 

  

Os azeótropos que podem ser encontrados no sistema acetato/álcool sec-butílico, água e 

ácido acético e seus respectivos pontos de ebulição e concentrações molares estão 

representados na Tabela 1. Notar que sob temperatura menor que 85°C, à pressão ambiente, 

não é esperada a vaporização de nenhum dos componentes puros ou possíveis azeótropos de 

mínima temperatura. 

 

Tabela 1 - Pontos de ebulição dos componentes puros e azeótropos encontrados no sistema quaternário 
acetato/álcool/ácido/água. Fonte: Berg at al (1988) e Dean, A.J. (1999)  

Componente ou azeótropo T de ebulição Composição do 

azeótropo (em %p) 

Ácido acético 117,9°C - 

Sec-butanol 99,5ºC - 

Acetato de sec-butila 112ºC - 

Água 100ºC - 

Sec-butanol (1) / Água (2) 87,5°C 73,7% (1) 

Acetato de sec-butila (1) / Água (2) 87 ºC 77,5% (1) 

Acetato de sec-butila (1) / Sec-butanol 

(2) / Água (3) 

85,5ºC 53,0% (1) 27,0% (2) 

20% (3) 
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Assim, substituindo os termos de frações molares da equação (4) por atividades, obtém-se 

a equação (10) que representa a taxa de reação global expressa em atividades: 

 









 OHBuAc

a
HAcBu

o
a

o
a aa

TK
aaTkr 2..

)(

1
.).(     (10) 

 

Onde: 

 

            (11) 

 

Logo, as atividades são calculadas em função de frações molares (experimentais) e 

coeficientes de atividade determinados a partir de modelos termodinâmicos assimétricos 

com parâmetros binários extraídos de dados de ELV e ELL dos componentes da mistura 

estudada. Essa abordagem foi sugerida por Grob e Hasse (2006) para esterificação do n-

butanol com acido acético catalisada por ácido sulfúrico. 

 

Com a definição de atividades, a constante de equilíbrio químico da reação na equação 

(7) pode ser re-escrita também em função de atividades 

 

             (12) 

 

 

E assim, pela equação (13) obtém-se o coeficiente cinético de reação global em função de 

coeficientes de atividade ka
o(T). Pela lei de Arrhenius essa constante é desdobrada em: 

 







 

RT

E
ATk a

o
o
a exp.)(          (13) 

 

Para o caso particular da esterificação reversível catalisada, a influência da concentração 

do catalisador no meio, bem como de produtos inibidores da reação direta, notadamente a 

água, e a influência auto-catalítica do próprio reagente ácido acético podem exigir a inclusão 

de um fator de atividade do catalisador ‘aH+’ ao termo ‘ka
o’. Grob e Hasse (2006) 

propuseram uma maneira empírica, simplificada e eficiente de calcular a atividade do 
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catalisador, na forma das equações (15) e (16) (empregada com sucesso na reação entre n-

butanol e ácido acético): 

 









  OHBuAc

a
HAcBuH

o
a

o
a aa

TK
aaaTkr 2..

)(

1
.).(      (14) 

 

            (15) 

            (16) 

 

com coeficientes empíricos p1, p2 e p3 que devem ser obtidos por regressão com dados 

do experimento cinético, simultaneamente à obtenção dos parâmetros cinéticos tradicionais 

(constate pré-exponencial A e energia de ativação Ea) 

 

Uma vez que dados de equilíbrio termodinâmico do catalisador com demais componentes 

(ELV – ELL) são mais difíceis de encontrar em literatura, o uso da correlação proposta é 

fortuito. Outra opção, também sugerida por Grob e Hasse (2006) é empregar a própria 

fração molar do catalisador no lugar do termo de atividade. Especificamente para a 

esterificação do n-butanol este expediente se mostrou inválido, principalmente devido à 

influência do teor de água no meio reacional. 

 

Grob e Hasse (2005) estudaram a termodinâmica de equilíbrio de fases e reação de 

esterificação do 1-Butanol com ácido acético. Neste estudo ficou evidente que a 

determinação de constantes de equilíbrio reacional (Kx) com base em frações molares (x) 

levava a obtenção de constantes de equilíbrio dependentes da composição inicial da mistura 

reacional estudada, dependência não esperada em um modelo de reação reversível e 

relacionada à forte não-idealidade do sistema. Modelos baseados em atividades (Ka) 

deveriam compensar esta dependência ao incluir um fator K de equilíbrio baseado em 

coeficientes de atividade que cancela a dependência da constante de equilíbrio resultante 

com as concentrações molares: 

 

             (17) 
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Assim, o equilíbrio termodinâmico da reação, necessário ao modelo cinético, pode ser 

definido de forma a depender apenas da temperatura da reação (sem influência das fortes 

não-idealidades do ELL dos sistemas estudados), deixando apenas ao modelo cinético a 

correlação com as frações molares do meio reacional, também expressas como atividades. 

Contudo, este objetivo poderá ser influenciado pela qualidade dos dados experimentais de 

ELV e ELL na determinação dos parâmetros do modelo termodinâmico, bem como da 

própria capacidade do modelo em representar as não-idealidades do sistema.  

A obtenção dos coeficientes de atividade para o emprego nos modelos cinéticos 

foibaseada nos modelos termodinâmicos assimétricos de coeficientes de atividade. 

Notadamente, os modelos NRTL e UNIQUAC são os mais indicados em se tratando dos 

sistemas estudados (forte não-idealidade, componentes polares e presença de água), 

conforme será discutido a seguir. 

 

3.5 Modelos termodinâmicos para coeficientes de atividade em fase líquida 

 

A discussão a seguir visa introduzir os conceitos básicos para compreender o modelo 

termodinâmico NRTL empregado no modelo cinético e foi extraída de UFBA (2011): 

  

O coeficiente de atividade está relacionado com a energia livre de Gibbs em excesso 

parcial molar, através de: 

 

ijn,P,Ti

E

i n

G
lnRT




















         (18) 

 

Muitos modelos termodinâmicos foram desenvolvidos para expressar essa relação. Dois 

grandes grupos se destacam: modelos moleculares e modelos de contribuição de grupos. 

 

Nos modelos moleculares os parâmetros ajustáveis referem-se às interações que ocorrem 

entre as moléculas dos diversos componentes da mistura. Já nos modelos de contribuição de 

grupos os parâmetros ajustados refletem as interações entre grupos funcionais presentes na 

mistura. 
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Há uma nítida evolução entre os modelos moleculares, partindo dos mais simples com 

apenas um parâmetro ajustável (Margules) até modelos mais complexos com 3 parâmetros 

binários (NRTL) ou parâmetros baseados em dados experimentais e contribuições entrópicas 

baseadas no tamanho e forma das moléculas (UNIQUAC).   

Para entender os modelos mais complexos empregados no presente trabalho será 

realizada uma breve discussão dos modelos mais simples, suas vantagens e limitações. 

O modelo de Margules de um parâmetro para sistemas binários, ou equação de Margules 

de 2 sufixos, assim chamada pois a expansão em gE resulta em função quadrática na fração 

molar. O modelo expressa a energia livre de Gibbs e os termos contendo coeficientes de 

atividade como: 

 

g Ax xE  1 2           (19) 

RT Axln  1 2
2           (20) 

RT Axln  2 1
2           (21) 

 

onde ‘A’ é um parâmetro binário ajustável, característico do par de substâncias, 

independente da composição, mas dependente da temperatura. Estas equações fornecem 

uma boa representação para muitas misturas líquidas simples, quer dizer, para misturas de 

moléculas similares em tamanho, forma e natureza química. A constante ‘A’ pode ser 

positiva ou negativa, e embora seja, em geral, dependente da temperatura, freqüentemente 

pode-se considerar constante para intervalos reduzidos da mesma. 

 

A equação de Margules de três sufixos é assim chamada porque a expansão em gE é de 

terceira ordem. As expressões para gE e os coeficientes de atividade de uma mistura binária 

são 

 

 g x x A B x xE   1 2 1 2( )         (22) 

 RT A B x Bxln  1 2
2

2
33 4            (23) 

 RT A B x Bxln  2 1
2

1
33 4           (24) 

  

Aqui, A e B são os parâmetros binários necessários, mais uma vez, característicos das 

substâncias, dependentes da temperatura e independentes da composição. É fácil ver que 

esta equação é uma expansão da equação de Margules de dois sufixos, fornecendo uma 
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maior flexibilidade. A equação de Margules de três sufixos foi derivada admitindo volumes 

molares semelhantes, mas tem se mostrado eficaz na representação de misturas mais 

complexas. 

 

A equação de Van Laar permite a representação de misturas mais complexas com mais 

eficiência que a Equação de Margules de três sufixos. Esta equação foi derivada admitindo 

uma solução binária com componentes semelhantes em natureza química, mas com 

diferentes tamanhos de molécula e é expressa por: 

 

 
g

Ax x

x A B x
E 


1 2

1 2
         (25) 

RT A
A

B

x

x
ln  1

1

2

2

1 











        (26) 

RT B
B
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x

x
ln  2

2

1

2
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        (27) 

 

O modelo de Flory-Huggins (1941, 1942) é um modelo capaz de ser aplicado a misturas 

de moléculas de diferente tamanho, incluindo polímeros. O modelo consta de duas partes: a 

primeira é uma contribuição entrópica, que leva em conta os efeitos de tamanho e forma das 

moléculas; a segunda é uma contribuição entálpica, que representa as interações energéticas 

intermoleculares. As equações para a energia livre de Gibbs em excesso e os coeficientes de 

atividade, para uma mistura binária, são: 

 

 g

RT
x

x
x

x
x mx

E
 








  1

1

1
2

2

2
1 2 1 2ln ln

 
         (28) 

ln ln


 1
1

1
2 2

21
1

  






x m

        (29) 

 ln ln


 2
2

2
1 1

21   
x

m         (30) 

 

O termo entre colchetes é a contribuição entrópica à energia livre de Gibbs em excesso, 

enquanto o segundo termo é a contribuição entálpica. As frações de volume 1 e 2 estão 

dadas por: 
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1
1

1 2



x

x mx
          (28)

    

2
2

1 2



mx

x mx
          (29) 

 

m
v

v
 2

1
 (razão entre os volumes molares)      (30) 

 

O modelo de Flory-Huggins apresenta apenas um parâmetro ajustável, o chamado 

parâmetros de Flory , que é dependente da temperatura. A divisão da energia livre de Gibbs 

em excesso em duas contribuições, uma entrópica e uma entálpica, será retomada depois 

pelo modelo UNIQUAC. 

 

Wilson apresentou em 1964 um modelo relacionando gE com as frações molares, baseado 

principalmente em considerações moleculares, usando o conceito da composição local. 

Basicamente, o conceito de composição local estabelece que a composição do sistema nas 

vizinhanças de uma molécula dada não é igual à composição global do sistema, por causa 

das forças intermoleculares. A idéia está representada na figura 7: 
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x21 + x11 = 1

x12 + x22 = 1

x11 ~ 3/8

x21 ~ 5/8

15 de tipo 1

15 de tipo 2

Fração molar global: x1=x2=1/2

Frações molares locais:

x21= 
Moléculas de 2 em torno a uma molécula central 1

Moléculas totais em torno a uma molécula central 1

 
Figura 7 - representação das interações moleculares conforme conceito de composição local de Wilson.        

(Fonte: UFBA (2011)) 

 

As equações para o cálculo de gE e dos coeficientes de atividade são apresentadas nas 

equações (31) a (33), como função dos parâmetros binários 12 e 21. Estes parâmetros 

binários estão relacionados com os volumes molares dos líquidos puros e as diferenças de 

energia características das interações moleculares.  

 

g

RT
x x x x x x

E
    1 1 12 2 2 2 21 1ln( ) ln( )        (31) 

ln ln( )1 1 12 2 2
12

1 12 2

21

21 1 2
   













x x x

x x x x








    (32) 

ln ln( ) 2 2 21 1 1
12

1 12 2

21

21 1 2
   













x x x

x x x x








    (33) 

 

onde os parâmetros binários são: 

 

12
1

2

12 11 






v

v RT
exp

 
        (34) 
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21
2

1

12 22 






v

v RT
exp

 
        (35) 

 

onde os ’s são energias de interação entre as moléculas designadas nos subscritos. Num 

sentido estrito, as diferenças entre as energias devem ser consideradas como dependentes da 

temperatura, mas em muitos casos esta dependência pode ser desprezada sem introduzir 

erros muito significativos. Se essas diferenças são consideradas independentes da 

temperatura, pelo menos ao longo de pequenos intervalos, a equação de Wilson proporciona 

não apenas uma expressão para os coeficientes de atividade em função da composição, mas 

também uma estimativa da variação dos coeficientes de atividade com a temperatura. Isto é 

uma grande vantagem em cálculos isobáricos, onde a temperatura varia com a composição.  

 

A equação de Wilson fornece uma boa representação da energia livre de Gibbs em 

excesso para uma variedade de misturas, e é particularmente útil para soluções de compostos 

polares ou com tendência à associação em solventes não polares, onde equações como Van 

Laar ou Margules não são suficientes. A equação de Wilson apresenta também como 

vantagem o fato de ser facilmente estendida para soluções multicomponentes, mas apresenta 

também duas desvantagens: a primeira, menos importante, é que as equações (31), (32) e 

(33) não são aplicáveis aos sistemas onde os logaritmos dos coeficientes de atividade, 

quando plotados em função de x, exibem um máximo ou um mínimo. No entanto, esses 

sistemas não são comuns. A segunda, um pouco mais séria, é que o modelo de Wilson não é 

capaz de predizer a miscibilidade limitada, ou seja, não é útil para cálculos de equilíbrio 

líquido-líquido. 

 

Renon e Prausnitz desenvolveram a equação NRTL (Non-Random, Two-Liquid) 

baseados também no conceito de composição local, mas, a diferença do modelo de Wilson, 

o modelo NRTL é aplicável a sistemas de miscibilidade parcial. O modelo para misturas 

binárias é: 
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      (38) 

 

onde: 

 

12
12 22

g g

RT
          (39)

   

21
21 11
g g

RT
          (40) 

 
G12 12 12 exp( )            (41)
   
G21 12 21 exp( )            (42) 

 

O significado dos gij é similar aos ij da equação de Wilson, ou seja, são parâmetros de 

energia característicos das interações i-j. O parâmetro 12 está relacionado com a não-

randomicidade (ou não-aleatoriedade) da mistura, quer dizer, que os componentes na 

mistura não se distribuem aleatoriamente, mas seguem um padrão ditado pela composição 

local. Quando 12 é zero, a mistura é completamente aleatória, e a equação se reduz à 

equação de Margules de dois sufixos. 

 

Para sistemas ideais ou moderadamente ideais, NRTL não oferece muita vantagem sobre 

Van Laar ou Margules-três sufixos, mas, para sistemas fortemente não ideais, esta equação 

pode fornecer uma boa representação dos dados experimentais, embora sejam necessários 

dados de boa qualidade para estimar os três parâmetros. NRTL também pode ser facilmente 

estendido para misturas multicomponentes. 

 

 

 

3.6 Dados de literatura sobre o sistema estudado 

 

Não foram encontrados dados na literatura específicos sobre a cinética da esterificação do 

sec-butanol com ácido acético. Contudo, há grande disponibilidade de dados sobre a cinética 

de esterificação do n-butanol como Blanco e Serrano (2000), Gangadwala et al (2003), Grob 

e Hasse (2006) e Leyes e Othmer (1945). Esses artigos apresentam uma evolução que 
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culmina no trabalho de Grob e Hasse (2006) empregando modelo cinético baseado em 

atividades. 

 

Dados termodinâmicos necessários à determinação das atividades para modelos cinéticos 

do sistema estudado são escassos na literatura. Mais recentemente, Song Hu et al. (2010) 

determinaram o equilíbrio líquido-líquido (ELL) do sistema ternário formado por ácido 

acético, água e acetato de sec-butila. 

    

O software ASPEN Plus VS 7.0 foi empregado na obtenção dos parâmetros binários 

necessários à determinação dos coeficientes de atividade para o caso dos pares envolvidos 

na esterificação do sec-butanol. Empregaram-se dados experimentais de equilíbrio líquido-

vapor e líquido-líquido gentilmente cedidos pela Oxiteno Ind. e Com. S.A. oriundos de 

estudo privado de ELV e ELL por Krähenbühl (2007) para os pares AASB/H2O, 

AASB/HAc e SBA/HAc (indisponíveis na literatura durante o período de estudos) e dados 

de literatura obtidas da coleção do Dortmund Data Bank e Dechema (ONKEN U., RAREY-

NIES J., GMEHLING J., (1989) e GMEHLING; J., ONKEN; U., RAREY-NIES; J. R. 

(1988) disponíveis para os demais pares binários do sistema).  

 

Na presente dissertação foi empregado o modelo NRTL (Non-Random Two-Liquid). O 

modelo NRTL estendido para misturas multi-componentes empregado, com base em 

coeficientes binários, obedece às equações (48)-(52) para determinação dos coeficientes de 

atividade (modelo estendido empregado pelo software ASPEN): 
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Onde: 
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T

b
a ij

ijij             (45) 

 



34 
 

 

1iiG             (46)

   
)exp( ijijijG            (47) 

 

Para o sistema em estudo, este modelo empregou 3 parâmetros binários por par de 

componentes (suficientes para obter bons resultados de regressão dos dados experimentais à 

coeficientes binários). 

3.7 Espectroscopia de infra-vermelho para monitoramento do perfil de 
concentrações ao longo da reação. 

 

A espectroscopia de infra-vermelho é uma técnica que vem sendo empregada para 

analisar concentrações de componentes in situ, através de sondas óticas inseridas no meio 

que se deseja analisar. Há enorme potencial de emprego desta técnica na indústria, uma vez 

que o emprego da CG (Cromatografia Gasosa), Karl Fischer, titulação colorimétrica ou 

potenciométrica, entre outras técnicas analíticas típicas para análise de meios onde ocorre 

esterificação, exigem a retirada de amostra e tempo de análise. 

 

 O NIR apresenta vantagens para acompanhamento da cinética reacional, pois além do 

equipamento disponível na USP estar dotado de sonda para análise on-line do meio 

reacional (uma vez que o tempo necessário para análise é da ordem de segundos, contra no 

mínimo 5 minutos de cada cromatografia no CG ou análise de Karl Fischer para este 

sistema), o NIR pode ser capaz de detectar o teor de água no meio reacional, sem 

necessidade de aplicação de outras técnicas como ocorre na cromatografia a gás. 

A técnica consiste, resumidamente, no bombardeio da amostra presente no caminho ótico 

do sensor com radiação infra-vermelha que provoca padrões de vibração especifico para 

cada tipo de ligação intermolecular de compostos orgânicos. A faixa de 

freqüência/comprimento de onda do emissor de radiação infravermelha pode se variada 

(aparelhos NIR trabalham na faixa de 13000 – 4000 cm-1). 

 

A espectroscopia MIR (medium infrared) também poderia ser empregada nos sistemas 

estudados (faixa de comprimentos de onda entre 400 – 4000 cm-1) com a vantagem de 

menor sobreposição de espectros e melhor identificação dos componentes tanto para análise 

qualitativa como para obtenção de modelos quantitativos. Por questões de disponibilidade de 
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equipamento na USP e da aplicabilidade comercial (NIR é mais difundido que o MIR, em 

especial na indústria) optou-se por trabalhar com o NIR. 

 

Blanco e Serrano (2000) empregaram a técnica para monitorar a esterificação do n-

butanol com ácido acético catalisada por ácido sulfúrico e determinar parâmetros cinéticos. 

Neste trabalho, a calibração do NIR foi externa, com amostras preparadas (composições 

conhecidas de misturas binárias, ternárias e quaternárias) à temperatura ambiente, que se 

mostraram adequadas ao monitoramento da reação em condições de temperatura diferentes 

das adotadas para o conjunto de calibração. 

 

Contudo, a técnica mais usual consiste em determinar conjuntos de calibração em 

condições o mais próximas possíveis do meio que se deseja monitorar, empregando para 

tanto outra técnica analítica de apoio. De acordo com Multivariate Calibration – A Practical 

Guide for the Method Development in the Analytical Chemistry (2006), fatores como 

temperatura, agitação e mesmo aleatoriedade dos padrões de referência adotados no 

conjunto de calibração interferem nos espectros obtidos pelo NIR e podem prejudicar a 

robustez do modelo de calibração. A recomendação é oposta à abordagem de Blanco e 

Serrano (2000), sugerindo usar conjuntos de calibração com amostras extraídas no próprio 

decorrer das reações, e analisadas por métodos externos como a cromatografia ou titulação. 

 

O método de Karl Fischer (KF) volumétrico consiste em uma titulação potenciométrica 

do reagente de KF à base de iodo em amostra solubilizada. A reação de redução do iodo do 

reagente de KF pela água provoca alteração do potencial elétrico da solução e detectores 

determinam quando este potencial atinge o limite inferior que indica a completa 

neutralização da amostra solubilizada pelo reagente de KF. Empregando balanço 

estequiométrico simples com a quantidade de amostra analisada versus a quantidade de 

reagente titulada até a neutralização obtém-se uma estimativa precisa do teor de água da 

amostra. A reação de KF em uma solução de metanol pode ser expressa por: 

 

  IRNHCHSORNHRNCHSORNHIOH ][2][2][ 433322   (48) 

 

Onde RN é uma base com função de solução tampão, podendo ser empregadas piridina 

ou imidazolina (menor toxicidade). 
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Amostras contendo teor de água, solubilizadas em solvente apropriado (no presente 

estudo, o metanol) e tituladas com reagentes de Karl-Fischer irão reagir reduzindo o iodo 

livre. Quando a água da amostra for toda consumida pelo reagente de KF o iodo livre 

reaparece na solução e o detector potenciométrico acusa o ponto de “viragem” 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Plano de experimentos  

 

O presente estudo visou dois objetivos principais com a execução de experimentos: 

 

1) Levantamento de dados reacionais para determinação dos parâmetros cinéticos 

empregando a análise de Karl Fischer ao longo das reações;  

2) Obtenção de modelo de calibração do NIR com potencial para emprego em escala 

industrial no monitoramento on-line da esterificação do sec-butanol com ácido 

acético. 

Para tanto, 2 planejamentos experimentais foram adotados. Para os experimentos da 

reação cinética, realizados em reator de batelada isotérmico, as variáveis de interesse foram: 

razão molar inicial entre ácido acético e sec-butanol e temperatura da reação. Esses dois 

fatores foram tratados em 3 níveis: razão molar de 1:2, 1:1 e 2:1 entre ácido acético e sec-

butanol, respectivamente e temperaturas de 60, 70 e 75°C, totalizando 9 experimentos. Essa 

abordagem é semelhante à encontrada na literatura, uma vez que devido à forte não-

idealidade do sistema a composição inicial interfere na cinética reacional quando os modelos 

empregados não são capazes de representar adequadamente essa não idealidade 

(notadamente os modelos baseados apenas nas frações molares dos componentes). 

 

Para a calibração do NIR o planejamento experimental considerou duas abordagens: 

conjunto de calibração com amostras sintetizadas (preparadas) pela pesagem dos 

componentes puros com adição do catalisador (ácido metano sulfônico) em todas as 

amostras e conjunto de calibração retirado de amostras do experimento cinético. 

 

No primeiro grupo de amostras preparadas, o seguinte conjunto de amostras foi gerado e 

seus espectros analisados pelo NIR: 
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Tabela 2 - Amostras puras e quaternárias empregadas no conjunto de calibração externa do NIR 

Nº oficial Data spectro Éster (AASB) Álcool (SBA) Ác. Acético AGUA CH3SO3H (AMS)

1 25/08/2011 98,84 0,00 0,00 0,00 1,16

2 25/08/2011 0,00 98,85 0,00 0,00 1,15

3 25/08/2011 0,00 0,00 98,95 0,00 1,05

4 25/08/2011 0,00 0,00 0,00 99,01 0,99

5 24/03/2011 10,30 39,93 39,77 9,08 0,92

6 24/03/2011 24,91 25,01 24,94 24,22 0,92

7 24/03/2011 69,94 10,10 9,90 9,14 0,93

8 24/03/2011 9,96 69,84 10,06 9,20 0,93

9 24/03/2011 10,05 9,92 69,95 9,16 0,93

10 16/03/2011 80,18 4,95 4,95 9,02 0,91

11 16/03/2011 4,95 4,88 80,04 9,20 0,92

12 16/03/2011 4,99 79,86 4,99 9,23 0,93

13 16/03/2011 39,87 39,91 9,99 9,29 0,93

14 16/03/2011 37,97 9,53 42,93 8,69 0,87

15 06/04/2011 9,87 21,13 19,72 48,31 0,96

16 06/04/2011 19,64 19,48 31,48 28,46 0,95

17 06/04/2011 24,95 34,65 24,72 14,55 1,14

18 06/04/2011 28,87 33,55 32,78 3,85 0,95

19 10/06/2011 3,96 45,83 45,87 2,95 1,39

20 10/06/2011 8,00 64,84 25,11 1,00 1,04

21 10/06/2011 11,98 26,94 54,92 4,99 1,18

22 10/06/2011 5,97 46,06 45,95 1,01 1,00

23 10/06/2011 11,08 41,39 41,46 5,06 1,01

Concentrações mássicas (%)

 

 

Para o conjunto de calibração com amostras do experimento cinético o procedimento 

consistiu em monitorar as reações com o NIR in-line e adotar os espectros que coincidiram 

com o momento de retirada de amostras para analise KF. Estas análises permitiram 

determinar a fração molar de todos os 4 componentes da mistura por balanço molar, e estas 

composições foram alimentadas co conjunto de dados de calibração do NIR de cada reação. 

 

Além dos planejamentos experimentais principais, foram previstos alguns experimentos 

preliminares para sanar dúvidas e definir as melhores condições para os experimentos 

principais. Foram eles: 

 

1) Comparativo preliminar entre metodologias analíticas (CG e NIR) aplicadas a 

amostras quaternária preparadas à temperatura ambiente: consiste no 

levantamento dos espectros NIR com modelo de calibração baseado em amostras 

preparadas VS resultados da análise das amostras via cromatografia gasosa (álcool e 

acetato e sub-produtos), análise de KF (água) e acidez por titulação potenciométrica 

(ácido).  A intenção era verificar, de forma preliminar, a capacidade do NIR em 
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analisar a composição do sistema em estudo, bem como quantificar a presença de 

sub-produtos da reação. 

 

2) Teste de influência da agitação e temperatura sobre os resultados de espectros do 

NIR: uma vez que o conjunto de calibração baseado em amostras preparadas teve 

seus espectros NIR coletados á temperatura ambiente e sem agitação, ao contrário das 

condições nos experimentos cinéticos (com agitação e temperaturas acima de 60°C), 

foi realizado teste visando identificar a influência dos 2 fatores sobre os espectros 

obtidos. 

 
3) Reações preliminares monitoradas pelo NIR e amostradas para análise externa 

por Cromatografia Gasosa/Karl Fischer/Titulação potenciométrica: tentativa 

preliminar de realizar experimentos cinéticos, confirmando se a faixa de temperaturas 

escolhida e o método analítico de apoio seriam adequados. 

 
4) Testes de robustez da análise de Karl Fischer e de estabilidade de amostras: 

verificar se a análise de Karl Fischer apresentava robustez suficiente para ser 

empregada como método analítico nos experimentos cinéticos na calibração do NIR 

com amostras da reação. Determinar também o tempo de estabilidade de amostras 

reativas para verificar a magnitude do erro inserido entre o tempo de retirada de 

amostra da reação e a análise de Karl Fischer.  

4.2 Materiais e métodos 

 

Ácido acético 99,8%p (CG), ácido metano sulfônico, mínimo 99,0% (CG) e sec-butanol  

mínimo 99,0%p (CG) foram adquiridos junto à Sigma Audrey. O Acetato de Sec-butila 

mínimo 99,5%p (CG foi obtido através de amostras industriais da empresa Oxiteno Ind. e 

Com. Nenhum dos reagentes sofreu qualquer processo de purificação antes dos 

experimentos. 

 

Todas as amostras da calibração preliminar do NIR foram preparadas por pesagem dos 

reagentes em balança analítica com precisão de 0,001 g e a menor dosagem pesada de um 

componente (no caso, o ácido metano sulfônico) foi de 50 mg. As amostras foram 

preparadas imediatamente antes da obtenção dos espectros de modo a evitar desvios devido 

à reatividade dos reagentes com a presença de catalisador à temperatura ambiente. Exemplos 
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serão apresentados de estudos que comprovam a relativa estabilidade de espectros de 

amostras preparadas a temperatura ambiente, validando o procedimento empregado na 

calibração. 

 

As misturas de ácido/álcool/catalisador em cada experimento cinético realizado foram 

pesadas na mesma balança analítica imediatamente antes da realização de cada experimento. 

Foram utilizados aproximadamente 150 g de reagentes iniciais em cada experimento, 

visando minimizar o consumo de reagentes sem prejudicar a homogeneidade/estabilidade do 

meio reacional com a retirada das amostras para o KF. O ácido acético e o ácido metano 

sulfônico foram misturados e adicionados ao reator, por sua vez imerso em banho térmico 

(conforme Capítulo 4.4 e Figura 8). A mistura foi levada à temperatura da reação 

(isotérmica). No mesmo banho, em um erlenmeyer separado, o álcool sec-butílico foi 

aquecido até atingir a temperatura da reação a ser monitorada. A mistura do álcool com a 

solução de ácido acético e catalisador foi realizada no tempo zero da reação, a partir do qual 

os espectros NIR começaram a ser obtidos e o tempo de reação contabilizado para retirada 

periódica de amostras a serem analisadas pelo KF.   

 

As amostras da reação foram retiradas após 15 e 30 minutos do tempo “zero”, seguidas 

por amostras retiradas de 30 em 30 minutos até a aparente estabilização do teor de água e 

aproximação do equilíbrio químico da esterificação. Cada amostra possuía 

aproximadamente 2 mL, retirada com seringa do reator de vidro agitado (ver Figura 8). Em 

todas as reações, do início ao fim do monitoramento, não ocorreu separação de fases no 

meio reacional, uma vez que a concentração de ácido acético manteve-se elevada do início 

ao fim das reações, promovendo a solubilidade mútua dos componentes. Logo, admite-se 

que a retirada das amostras não afetou o perfil de frações molares da reação. 

O teor de água máximo a ser apresentado pelas amostras deve ser considerado na escolha 

do equipamento detector. Na presente dissertação, com a expectativa de obtenção de teores 

de água na ordem de até 10%p, o método empregado foi o Karl Fischer volumétrico, cujo 

detector potenciométrico permite a medição de teores mais elevados de água. Em oposição 

há o Karl Fischer coulumétrico, empregado em amostras contendo até 5000 ppm de água, 

logo inadequado para a monitoração da esterificação no presente estudo. 
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O solvente empregado foi o metanol. Como as amostras do experimento cinético serão 

compostas pelo ácido acético e ácido metano sufônico (catalisador) poderia existir a 

possibilidade de interferência nos resultados da medição devido à esterificação do próprio 

metanol.  Contudo, com a solução de metanol à temperatura ambiente, e tempo de 

análise/neutralização na ordem de 5 – 10 minutos verificou-se (com amostras preparadas 

com teor de água conhecido) influência insignificante nos resultados das análises. 

4.3 Equipamentos 

 

O reator utilizado nos experimentos foi um balão de vidro com 5 bocais, encomendado 

especialmente para os experimentos para propiciar agitação, monitorar a temperatura do 

meio reacional com termopar e o perfil de frações molares com a sonda NIR, além da 

retirada de amostras e equalização do meio reacional com a pressão ambiente. 

 

A Figura 8 representa o aparato experimental. Balão de vidro com bocal central 

(agitador) e 4 bocas periféricos (sonda NIR, seringa de amostragem, termopar e bocal  para 

adição de reagentes). 

  

 
Figura 8 - Aparato experimental para as reações de esterificação monitoradas por NIR e com amostras 
analisadas pelo KF. 

 

Banho térmico 

Agitador 
Termopar 

Sonda NIR 

Seringa de amostragem 

Erlenmeyer com SBA 
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O agitador com impelidor de pás inclinadas (ligeiramente retorcidas para passar pelo 

bocal central do balão) foi adaptado no bocal central do reator, com rotação mantida entre 

120-130 rpm. Em um dos 4 bocais restantes foi adaptado um termopar com sinal monitorado 

por PC, apenas para verificação e garantia da isotermia na reação. Em outro bocal foi 

adaptada uma sonda NIR para monitorar a reação em todos os instantes a partir do tempo 

“zero”. Neste mesmo bocal uma rolha de cortiça com 3 aberturas foi empregada: uma 

abertura para a sonda NIR, outra pequena abertura para equalizar a pressão com o ambiente 

e a última abertura com mangueira de silicone para retirada de amostras para KF usando 

seringa plástica. No último bocal, apenas uma rolha de cortiça por onde o álcool era 

adicionado à mistura de ácido e catalisador já presentes no reator, no instante “zero”. 

 

Os espetros NIR foram coletados com o espectrofotômetro IFS 28/N (Brucker Optics) da 

Figura 9, equipado com sonda (Helma 661.662 NIR com caminho ótico de 1 mm) imersa no 

meio reacional. Os espectros foram correlacionados com os dados experimentais (perfil de 

frações molares das amostras) através de modelo de mínimos quadrados parciais (PLS – 

partial least squares) desenvolvido com auxílio do software OPUS Quant 2 incluso no 

conjunto. 
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Figura 9 - espectrofotômetro de infra-vermelho próximo (NIR) modelo IFS 28/N da Brucker Optics 
 
 

O equipamento de análise de Karl Fischer por titulação automático (titulador e detector 

potenciométrico) empregado foi o Metter Toledo modelo T50 da Figura 10, equipado com 

software LabX para inserção de método de calibração/análise que calcula o teor de água com 

base no volume titulado, na quantidade de amostra injetada na solução de metanol e no 

ponto de “viragem”.  
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Figura 10 - Titulador automático para análises de Karl Fischer, modelo T50 da Metter-Toledo 
 

4.4 Procedimento experimental 

 

O procedimento a seguir foi adotado nos experimentos cinéticos: 

 

1) Aquecer água em banho portátil localizado próximo ao banho do reator (ajustar em 

~120°C para reposição no banho térmico do reator) 

 

2) Aquecer a água do banho do reator para a temperatura de reação (caso 60ºC) ou acima 

(caso 70ºC ajustar para 80ºC, caso 75ºC ajustar para 90ºC – controlador TIC 

apresentava off-set) 

3) Ligar o KF e realizar a pré-titulação (zerar a umidade da solução de metanol), caso a 

solução de metanol esteja com coloração amarelo clara ou límpida 

 

5) Caso a solução de metanol esteja muito escura (muito saturada), descartar como 

resíduo e repor o metanol (80 ml) com auxílio de funil 
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6) Realizar a pré-titulação da solução de Metanol, seguida de um “Drift”, teste que 

verifica a estabilidade da solução em relação a umidade ambiente (alvo = 1,9 

microlitros/min de solução de Karl Fischer adicionada durante o “Drift”) 

 

7) Montar a vidraria do reator de vidro rolhas para s 4 bocais e agitador central especial 

para o reator 

 

8) Montar as sondas NIR (probe de 2mm de caminho ótico), ligar o PC do NIR e o 

próprio equipamento e programar o NIR para monitoramento da reação durante 

período pré-determinado (máximo 8 horas por experimento) 

 

9) Ligar o PC do sistema de monitoramento de temperatura da reação, para registro e 

verificação da isotermia em cada “corrida” 

 

10) Preparar a mistura ácido acético + AMS e outra só de SBA em 2 béckers/erlenmeyer 

separados segundo a Tabela 3: 

  

Tabela 3 - Quantidades empregadas de reagentes para cada “corrida’ reacional segundo planejamento 
experimental inicial (uma corrida adicional na proporção ácido:álcool = 3:1 também foi realizada, com 
massa total resultante de ~150 g) 
  1:1 (ÁCIDO/ÁLCOOL)  2:1 (ÁCIDO/ÁLCOOL)  1:2 (ÁCIDO/ÁLCOOL) 

ACETICO (g)  66,600  92,400  42,900 

SBA (g)  82,140  56,980  105,820 

AMS (g)  1,502  1,509  1,502 

 

11)  Colocar a mistura ácido + AMS dentro do reator (fechado com as rolhas, sonda NIR 

já inserida, termopar e mangueira da seringa amostradora, bem como agitador) para a 

mesma equilibrar com a temperatura do banho 

 

12)  Fazer o mesmo com o álcool SBA no Erlenmeyer com auxílio de garras 

 

13)  Verificar: 

a) Cronômetro  
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b) KF preparado para analisar (ver se há solução de KF suficiente no frasco) 

c) Sonda NIR inserida no meio reacional 

d) Termopar inserido no meio reacional 

e) Agitador ligado no mínimo sem tocar a sonda e o termopar 

 

14)  Adicionar o SBA ao meio no tempo zero, com o monitoramento pelo NIr já ligado e 

disparando o cronometro, bem como ligando o monitoramento de temperatura 

 

15)  Monitorar, anotando no caderno, de 15 em 15 minutos (primeira meia hora) e depois 

de meia em meia hora os resultados de KF (amostras analisadas em menos de um 

minuto após amostragem), anotando as temperaturas 

 

16)  Avaliar espectros do NIR ao longo do experimento 

 

17)  Só terminar o monitoramento da reação pelo NIR antes das 8 horas se o equilíbrio for 

detectado (2 horas de resultados da análise de KF semelhantes) 

 

17)  Armazenar o meio reacional restante no final do experimento em Erlenmeyer, 

mantendo em estufa na temperatura da reação, para análise de KF no dia seguinte 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Antes de definir quais as condições das reações previstas no planejamento experimental 

(temperatura, concentração de reagentes, métodos analíticos, etc.) foram realizados alguns 

testes para avaliação preliminar das variáveis envolvidas. 

 

5.1 Comparativo preliminar entre metodologias analíticas (CG e NIR) aplicadas a 
amostras quaternárias preparadas à temperatura ambiente 

 

Neste teste preliminar, foram preparadas 5 amostras de misturas quaternárias 

(ácido/álcool/acetato/água) que foram analisadas pela NIR (com base em modelo de 

calibração prévio, conforme capítulo 5.10) e pela combinação das técnicas CG, KF e 

titulação potenciométrica para determinar, respectivamente, teores de acetato/ álcool, água e 

ácido no meio reacional. 

 

A Tabela 4 resume os resultados deste teste: 

 

Tabela 4 - Comparação entre os resultados das análises de amostras preparadas por pesagem pela NIR e 
pela combinação de técnicas CG, KF e Titulação potenciométrica 

   Amostras  1 2 3 4 5 

AASB (% p) 

pesagem  0,00 0,00 0,00 49,20 54,42 

CG  4,94 3,28 7,03 49,07 55,32 

NIR  1,82 ‐2,98 2,90 46,21 50,49 

HAc (% p) 

pesagem  44,19 28,33 61,48 14,96 29,76 

Titulação  41,37 26,73 54,21 14,77 28,28 

NIR  42,11 26,65 60,21 15,24 32,92 

SBA (% p) 

pesagem  54,85 70,7 37,47 29,9 4,94 

CG  51,43 67,71 35,45 29,51 5,30 

NIR  50,96 68,43 34,23 33,31 7,32 

H2O (% p) 

pesagem  0 0 0 4,96 9,9 

Karl Fischer  2,08 2,09 3,06 6,48 10,96 

NIR  2,12 3,41 0,69 5,69 9,93 
 
As amostras 1, 2 e 3 contendo inicialmente apenas reagentes revelam baixa estabilidade 

(a análise NIR foi efetuada 3 horas após a preparação da mistura e  a análise CG após 6 

horas). As pequenas diferenças encontradas entre os teores esperados (pesagem) e os 

encontrados (NIR e CG) são coerentes com a possível reação à temperatura ambiente destas 

misturas. 
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Já as amostras 4 e 5 permaneceram estáveis, pois já continham produtos (água e acetato) 

em razoável concentração na mistura. Nestas observa-se razoável concordância no resultado 

das análises por CG e por NIR, resultado preliminar que validou o emprego do NIR para o 

sistema em estudo. 

 

5.2 Teste de influência da agitação e temperatura sobre os resultados de espectros 
do NIR: 

 
Neste teste, amostras preparadas foram analisadas pelo NIR em diferentes condições de 

temperatura, com ou sem agitação, para verificar a influência desses dois fatores sobre os 

espectros obtidos.  A Tabela 5 resume os resultados: 

 

Tabela 5 - Estudo de análise da influência da agitação e temperatura sobre os espectros do NIR 

Amostras AASB SBA H2O AASB SBA H2O ACETICO 20°C 40°C 60°C AASB SBA H2O ACETICO

1 0 87,3 12,7 < 0 51,27 14,05 37,11 x 3,8 2,15 3,21 2,53

1 agitada 0 87,3 12,7 < 0 50,67 14,55 35,53 x 3,8 2,15 3,21 2,53

2 0 87,3 12,7 < 0 50,51 15,39 35,27 x 3,8 2,15 3,21 2,53

2 agitada 0 87,3 12,7 < 0 50,49 15,38 34,74 x 3,8 2,15 3,21 2,53

3 0 87,3 12,7 ~0 49,44 16,86 32,29 x 3,8 2,15 3,21 2,53

3 agitada 0 87,3 12,7 ~0 48,65 17,25 32,8 x 3,8 2,15 3,21 2,53

4 97 0 3 48,53 8,41 9,02 35,09 x 3,8 2,15 3,21 2,53

4 agitada 97 0 3 43,54 9,42 10,87 37,15 x 3,8 2,15 3,21 2,53

5 97 0 3 45,36 8,79 9,16 37,48 x 3,8 2,15 3,21 2,53

5 agitada 97 0 3 46,84 8,51 8,89 36,68 x 3,8 2,15 3,21 2,53

6 97 0 3 43,69 8,07 11,51 37,36 x 3,8 2,15 3,21 2,53

6 agitada 97 0 3 42,29 8,16 12,12 38,06 x 3,8 2,15 3,21 2,53

Frações mássicas NIRFrações mássicas reais Temperaturas Erro previsto modelo 6

 

 

Foram empregadas amostras binárias de SBA/H2O e AASB/H2O, que não estariam 

sujeitas à hidrólise ou esterificação, logo de composição estável. 

 

Na tabela 5 observa-se que as frações mássicas resultantes da análise NIR resultaram em 

presença equivocada do ácido acético em todos os casos. Estes resultados estão relacionados 

com a forte sobreposição dos espectros de AASB, SBA e HAc e pelo fato do conjunto de 

calibração empregado para obtenção do modelo de calibração do NIR (ver Tabela 2) não ter 

incluído misturas binárias. 

 

Contudo, pode-se observar pequena influência da agitação e da temperatura sobre os 

resultados da análise NIR, em especial quando comparados com o erro previsto no modelo 

de calibração do NIR. 
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Logo, admite-se que a variação de temperatura e a presença ou não de agitação não tem 

efeito significativo sobre a aquisição de espectros do NIR. 

5.3 Testes preliminares para avaliação do comportamento da esterificação sob 
monitoramento do NIR 

 

Neste teste foi verificada a sensibilidade dos espectros do NIR ao progresso da reação, 

bem como as condições de temperatura ideais para atingir o equilíbrio da reação em 

tempo hábil para as corridas experimentais. Amostras retiradas no decorrer da reação 

foram analisadas por cromatografia gasosa ( na Oxiteno) para verificar e quantificar 

também a presença de sub-produtos da reação. Outro objetivo do teste foi verificar se o 

modelo de calibração com amostras preparadas do NIR era capaz de prever os resultados 

obtidos na CG. 

 

Foram realizadas 3 reações segundo a Tabela 6: 

 

Tabela 6 - Experimentos preliminares de reação 
 Razão molar Ácido:Álcool Temperatura (ºC) 

Reação 1 2:1 40 

Reação 2 1:1 50 

Reação 3 1:2 60 

 

 

 O aparato experimental e o procedimento empregado nestas reações preliminares 

foram: 

 

 Reação em balão de vidro de 200 mL usando total de 100g de reagentes nas 

proporções da tabela 3 

 Controle de temperatura através de banho térmico (água) e termopar inserido no 

meio reacional 

 Controle de composição através de sonda NIR inserida no meio reacional 

 Retirada de amostras de, aproximadamente, 3 ml ao longo da reação com seringa 

(para análise posterior nos laboratórios de qualidade da Oxiteno Mauá). As 

amostras foram imediatamente colocadas em banho de gelo, sendo analisadas 

aproximadamente 6 horas depois da amostragem. Foram analisados %p acidez 
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(por titulação), %p água (por Karl Fischer) e %p de álcool e acetato (por 

cromatografia gasosa), bem como %p de sub-produtos como o éter di-sec-butílico 

(por CG). 

 Reagentes foram misturados no balão reacional à temperatura ambiente, a 

temperatura no balão foi elevada até as temperaturas de reação (40, 50 e 60°C) 

por aproximadamente 7 min e o inicio do monitoramento pelo NIR foi efetuado 

com a injeção de catalisador (1% em massa do meio reacional) 

 

Os gráficos das figuras 11, 12, e 13 ilustram os resultados obtidos nestes experimentos 

preliminares: 

 

Reação 1 (razão ácido/álcool 2:1 e T = 40ºC): 

 

 

 

 

Nesta reação, observa-se na Figura 11 que houve uma discrepância muito grande entre 

resultados do NIR e análises pelo CG/KF/Titulação. Neste caso, apesar de mantidas em 

banho de gelo, a demora de 6 horas para análise em condições de acidez elevada pode ter 

levado as amostras a reagirem durante este período, invalidando os resultados. O 

progresso da reação também foi bastante lento. O teor mais alto do sub-produto éter di-

Figura 11 - Perfil de frações mássicas de reagentes e produtos medidos pelo NIR (linhas) e CG

(marcadores) durante reação a 40 ºC partindo de razão molar ácido/álcool de 2:1) 
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sec-butílico encontrado foi de 0,07%p. Durante a reação não houve pressurização do 

balão de vidro nem odores característicos de butenos.   
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Reação 2 (razão ácido/álcool 1:1 e T = 50ºC): 

 

 

 

 

Nesta reação, cujos resultados estão mostrados na Figura 12, houve uma melhor 

concordância entre os resultados do NIR e do CG/KF/Titulação, uma vez que com acidez 

menos elevada o banho de gelo pôde estabilizar suficientemente as amostras durante o 

período de 6 horas entre a amostragem e a análise. 

 

Ainda assim, não se observou característica de assíntota nas curvas obtidas, 

evidenciando que o equilíbrio químico ainda não havia sido atingido quando a reação fora 

interrompida. O teor mais alto do sub-produto éter di-sec-butílico encontrado foi de 

0,11%p. Durante a reação não houve pressurização do balão de vidro nem odores 

característicos de butenos. 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Perfil de frações mássicas de reagentes e produtos medidos pelo NIR (linhas) e CG 
(marcadores) durante reação a 50 ºC partindo de razão molar ácido/álcool de 1:1) 
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Reação 3 (razão ácido/álcool 1:2 e T = 60ºC) 

 

 

 

 

Nesta reação, ilustrada na Figura 13, houve concordância apenas razoável entre os 

resultados do NIR e do CG/KF/Titulação. 

 

Novamente, não se observou característica de assíntota nas curvas obtidas, 

evidenciando que o equilíbrio químico ainda estava distante quando a reação fora 

interrompida. O teor mais alto do sub-produto éter di-sec-butílico encontrado foi de 

0,12%p. Durante a reação não houve pressurização do balão de vidro nem odores 

característicos de butenos. 

 

Nestes experimentos ficou evidenciado: 

 

1) Baixa geração de sub-produtos da reação (éter di-sec-butílico e butenos, a ausência 

deste último evidenciada pela não ocorrência de odores característicos durante a 

reação nem de pressurização do recipiente onde ocorreram as reações), admitindo-

se nula para os experimentos posteriores; 

Figura 13 - Perfil de frações mássicas de reagentes e produtos medidos pelo NIR (linhas) e CG 
(marcadores) durante reação a 60 ºC partindo de razão molar ácido/álcool de 1:2) 
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2) Reação lenta nas temperaturas em que foi realizada, sem apresentar indícios de 

proximidade com o equilíbrio químico após 60 - 100 minutos de reação; 

3) Análise pelo NIR apresentou certa concordância com resultados de CG, bem como 

sensibilidade ao progresso da reação 

4) Análise de CG externa (6 horas após amostragem) mostrou-se sujeita a erros 

razoáveis pois o banho de gelo parece ter sido insuficiente para cessar a reação na 

amostra (foi comprovado nos experimentos seguintes), sugerindo outra 

metodologia de análise de apoio para o NIR. 

 

5.4 Testes de robustez da análise de Karl Fischer e de estabilidade de amostras: 

 

Como verificado no teste anterior, a instabilidade das amostras retiradas durante a reação 

sugerem a análise por um método rápido e disponível nas proximidades do local de 

realização dos experimentos. Decidiu-se empregar a análise de Karl Fischer em 

equipamento totalmente automático (titulador e detector potenciométrico) no qual a análise 

seria efetuada em no máximo 1 minuto após a amostragem. 

 

Os testes a seguir visam verificar a capacidade da análise de Karl Fischer, empregando 

solvente metanol e reagente de KF sem piridina, em obter análises consistentes do teor de 

água de amostras da reação de esterificação. Com base neste teor e no conhecimento da 

composição inicial em ácido, álcool e catalisador de cada reação foram deduzidas as frações 

molares dos 4 componentes da reação de esterificação. 

 

A Tabela 7 mostra os resultados da análise de Karl Fischer sobre amostras de misturas 

quaternárias preparadas à temperatura ambiente um pouco antes de cada análise. 

 

 

 

 

Tabela 7 - Análises de Karl Fischer em amostras preparadas de misturas quaternárias dos componentes 
da esterificação 
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Pelos resultados da Tabela 7, apenas a última mistura apresentou resultado divergente da 

análise de Karl Fischer (Amostra 5). A causa provável da divergência é o alto teor de ácido 

acético desta amostra e baixo teor de produtos (AASB e H2O) o que, mesmo à temperatura 

ambiente, foi suficiente para provocar reatividade na mesma. 

 

Com base neste último resultado decidiu-se realizar um teste de estabilidade das amostras 

para verificar se haveria necessidade de utilizar banhos de gelo (Blanco e Serrano, 2000) 

para cessar a reação antes da análise pelo Karl Fischer. Os resultados, sumarizados na 

Tabela 8, apontaram para uma relativa estabilidade em períodos de tempo curtos (menores 

que cinco minutos) com pouca influência do banho de gelo nos primeiros minutos. As 

amostras partiram de uma mistura contendo ácido acético e álcool sec-butilico na proporção 

molar de 2:1 e 1%p de ácido metano sulfônico (condição de máxima acidez dos 

experimentos cinéticos), mantidas a 60ºC e 0ºC.  

 

Tabela 8 - Testes de estabilidade de amostras reativas contendo ácido acético e sec-butanol analisadas por KF 

 Resultado análises de KF (%p água) 

Tempo após preparação de 

amostra (minutos) 

Amostras à 60ºC (%p) Amostras à 0ºC (%p) 

5 0,909 0,729 

15 1,605 0,677 

60 4,081 0,967 

120 5,308 0,916 

 

5.5 Experimentos cinéticos (modelos baseados em frações molares) 

 

A primeira corrida de reação foi um teste preliminar no qual o aparato experimental a ser 

empregado nas demais corridas e o tempo para atingir o equilíbrio químico foram 

verificados. Deste ponto em diante as análises por Karl Fischer foram a referência para a 

modelagem cinética das corridas de esterificação realizadas.  

 

Neste teste, a temperatura de reação isotérmica foi ajustada para 40ºC e a razão molar 

inicial de reagentes foi de 1 mol de ácido acético para 2 moles de sec-butanol. Esta seria a 

condição de reação mais lenta prevista no planejamento experimental inicial, com 
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temperaturas variando entre 40, 50 e 60ºC. Os resultados desta reação estão apresentados na 

Figura 14: 

 

 
 

 

Nesta reação, o ajuste de modelo de 2ª ordem baseado em frações molares mostra que, 

aos 500 minutos de reação o equilíbrio químico ainda não havia sido atingido. Com base 

neste resultado, decidiu-se revisar o planejamento experimental alterando a faixa de 

temperaturas de 40, 50 e 60ºC para 60, 70 e 75 ºC (esta última temperatura limitada pelo 

banho térmico com água empregado, pois a partir de 80ºC o controle da isotermia ao longo 

da reação era ineficaz. Além disso, acima de 85ºC haveria o risco de vaporização de 

misturas azeótropicas que poderiam se formar durante a reação, afetando a hipótese de 

conservação de massa ao longo da reação e exigindo a introdução do ELV e não-idealidades 

da fase gasosa nos modelos cinéticos). 

  

 

Figura 14 - Perfil de frações molares da água na reação realizada a 40ºC partindo da razão 
molar ácido/álcool em 1:2. 
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Reações partindo de razão molar ácido/álcool = 1:2  

 

Neste primeiro estudo, o ajuste dos parâmetros ko e Kx foi realizado de forma 

independente entre as corridas realizadas a 40, 60, 70 e 75ºC. As constantes de equilíbrio 

obtidas pelo ajuste se aproximaram daquelas medidas com os últimos resultados de análise 

do meio reacional, realizados sempre 20 – 30 hs após o início da reação, com exceção da 

reação realizada à 40°C (última análise pode ter sofrido inconsistência experimental, como 

perda de massa durante acondicionamento em estufa). 

 

A Tabela 9 e as Figuras 15 e 16 resumem os resultados dos ajustes do modelo de 2ª 

ordem para as reações realizadas partindo da razão molar 1:2 (ácido:álcool). 

 

Tabela 9 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações com composição molar inicial 1:2 
(ácido:álcool) realizadas à 40, 60, 70 e 75°C. 

T reação (ºC) ko (min) Kx (ajustado) Kx (experimental) R2 (%) 

40 0,0011 0,20 0,92 98,28 

60 0,0030 0,87 0,91 98,58 

70 0,0057 0,91 0,96 99,15 

75 0,0078 1,20 1,51 99,34 

 

  
Figura 15 - Resultados dos modelos de 2ª ordem baseado em fracos molares cujos parâmetros 
cinéticos ajustados para as reações com composição molar inicial 1:2 (ácido:álcool) à 40, 60, 70 e 
75°C. 
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Reações partindo de razão molar ácido/álcool = 1:1  

 

Aplicando a mesma abordagem anterior, o ajuste dos parâmetros ko e Kx foi realizado de 

forma independente entre as corridas realizadas a 60, 70 e 75ºC. As constantes de equilíbrio 

obtidas pelo ajuste diferiram em aproximadamente 20% daquelas medidas com os últimos 

resultados de análise do meio reacional, realizados sempre 20 – 30 hs após o início da 

reação. O efeito da variação de temperatura sobre as constantes de equilíbrio foi pequeno, 

assim como nas reações partindo da razão molar ácido/álcool = 1:2.  

 

A Tabela 10 e as Figuras 17 e 18 resumem os resultados dos ajustes do modelo de 2ª 

ordem para as reações realizadas partindo da razão molar 1:1 (ácido:álcool). 

 

Tabela 10 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações com composição molar inicial 1:1 
(ácido:álcool) realizadas à  60, 70 e 75°C. 

T reação (ºC) ko (min) Kx (ajustado) Kx (experimental) R2 (%) 

60 0,0063 1,89 2,18 98,94 

70 0,0123 1,88 2,38 99,68 

75 0,0165 1,81 2,15 99,34 

 

Ea = 49263 J/mol 

Ao = 2986 s-1

Figura 16 - Obtenção dos parâmetros cinéticos Ao (fator pré-exponencial em s-1) e Ea

(energia de ativação em J/mol) pela lei de Ahrrenius aplicada às reações com

composição molar inicial 1:2 (ácido:álcool) à 40, 60, 70 e 75°C.  
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Ea = 61544 J/mol 

Ao = 473544 s-1 

Figura 17 - Resultados dos modelos de 2ª ordem baseado em fracos molares cujos parâmetros

cinéticos ajustados para as reações com composição molar inicial 1:1 (ácido:álcool) à  60, 70 e 75°C

 

Figura 18 - Obtenção dos parâmetros cinéticos Ao (fator pré-exponencial em s-1) e Ea (energia de

ativação em J/mol) pela lei de Ahrrenius aplicada às reações com composição molar inicial 1:1

(ácido:álcool) à  60, 70 e 75°C.  
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Reações partindo de razão molar ácido/álcool = 2:1  

 

Aplicando a mesma abordagem anterior o ajuste dos parâmetros ko e Kx foi realizado de 

forma independente entre as corridas realizadas a 60 e 70°C. A reação à 75ºC sofreu 

problemas de consistência na análise Karl Fischer e foi desconsiderada para o estudo. As 

constantes de equilíbrio obtidas pelo ajuste diferiram em aproximadamente 40% daquelas 

medidas com os últimos resultados de análise do meio reacional, realizados sempre 20 – 30 

hs após o início da reação. O efeito da variação de temperatura sobre as constantes de 

equilíbrio foi maior do que nas reações partindo de razões molares ácido/álcool 1:2 e 1:1.  

 

A Tabela 11 e as Figuras 19 e 20 resumem os resultados dos ajustes do modelo de 2ª 

ordem para as reações realizadas partindo da razão molar 2:1 (ácido:álcool). 

 

Tabela 11 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações com composição molar inicial 2:1 
(ácido:álcool) realizadas à  60 e 70°C. 

T reação (ºC) ko (min) Kx (ajustado) Kx (experimental) R2 (%) 

60 0,0121 2,05 2,71 99,85 

70 0,0202 2,31 2,74 99,87 

 

  
justados para as reações com composição molar inicial 2:1 (ácido:álcool) à  60 e 70°C Figura 19 - Resultados dos modelos de 2ª ordem baseado em fracos molares cujos parâmetros

cinéticos ajustados para as reações com composição molar inicial 2:1 (ácido:álcool) à  60 e 70°C 

 



61 
 

 

 

 

 

 
  Aplicando a lei de Ahrrenius para todos os resultados das 3 condições iniciais de 

reação (razões molares 1:2, 1:1 e 2:1) e uma condição adicional (razão molar ácido/álcool 

3:1) observa-se na Figura 21 que, para a mesma temperatura, a razão molar inicial interfere 

nas constantes cinéticas da reação, quando é usado modelo cinético baseado em frações 

molares. O ajuste (R²) para lei de Ahrrenius não foi bom. 

 

 
 

 

Ea = 49076 J/mol 

Ao = 9988 s-1 

Figura 20 - Obtenção dos parâmetros cinéticos Ao (fator pré-exponencial em s-1) e Ea

(energia de ativação em J/mol) pela lei de Ahrrenius aplicada às reações com

composição molar inicial 2:1 (ácido:álcool) à  60 e 70°C. 

Figura 21 - Obtenção dos parâmetros cinéticos Ao (fator pré-exponencial em s-1) e Ea 
(energia de ativação em J/mol) pela lei de Ahrrenius aplicada às reações com composição 
molar inicial 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1 (ácido:álcool) à  60, 70 e 75°C.
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Além desta correlação indesejável da constante cinética com as condições iniciais da 

reação, o equilíbrio químico experimental também apresenta forte correlação com as razões 

molares iniciais. 

 

Tabela 12 - Constantes de equilíbrio químico experimentais (Kx) claramente correlacionadas com as razões 
molares iniciais. 

Kx
T (ºC) 1:2 1:1 2:1 3:1

40 0,92
60 0,96 2,18 2,71
70 0,91 2,38 2,74 3,65
75 1,51 2,15

Razao molar ácido:álcool

 

 

O resultado observado na Tabela 12 e Figura 21 pode ser efeito das não-idealidades do 

sistema em fase líquida, uma vez que as interações moleculares não são todas iguais entre as 

4 diferentes moléculas. O efeito da variação do perfil de frações molares sobre as interações 

moleculares poderiam ser explicadas pelos coeficientes de atividade de cada componente, 

por sua vez, função das frações molares de todos os componentes da mistura. A abordagem 

a seguir aplica um modelo de reação de 2ª ordem baseados em atividades no lugar de frações 

molares. 

5.6 Experimentos cinéticos (modelos baseados em atividades) 

 

Aplicando aos resultados experimentais um modelo de 2ª ordem baseado em atividades, 

esperou-se obter uma melhor adequação dos resultados à lei de Ahrrenius (constantes 

cinéticas dependentes da temperatura e independentes da composição inicial). Havia 

também a expectativa de obter constantes de equilíbrio químico independentes da 

composição inicial, que poderiam apresentar maior ou menor dependência com a 

temperatura. Os resultados estão apresentados por temperatura, uma vez que os coeficientes 

de atividades (obtidos pelo modelo NRTL) foram obtidos por parâmetros binários 

dependentes da temperatura. Os parâmetros ajustados  para os pares ÁGUA/AASB, 

SBA/ACÉTICO e AASB ACETICO com base em dados experimentais de Krähenbühl 

(2007) bem como dados disponíveis nos bancos de dados do ASPEN para os demais pares 

estão representados na Tabela 13. Os dados experimentais de ELV e ELL de Krähenbühl 

(2007) são de propriedade da Oxiteno S.A. Ind. E Com. e sua divulgação não foi autorizada. 
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Tabela 13 - Parâmetros binários do modelo NRTL empregados para obtenção das atividades do modelo cinético 
de 2ª ordem 

AGUA SBA AGUA SBA AASB AGUA

SBA AASB AASB ACETICO ACETICO ACETICO

AIJ 3,5125 0 13,42301 4,787357 19,98343 3,3293

AJI 1,0637 0 ‐3,5082 1,633963 ‐5,33661 ‐1,9763

BIJ 30,6724 ‐59,0701 ‐1450,23 ‐761,913 ‐6909,1 ‐723,888

BJI ‐405,765 177,2941 931,0978 ‐1367,51 173,0286 609,8886

C 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

Parametros binarios NRTL 

 

 

Reações realizadas a 60°C  

 

A Tabela 14 e Figura 22 resumem os resultados dos ajustes do modelo de 2ª ordem 

baseado em atividades para as reações realizadas a 60°C: 

 

Tabela 14 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações realizadas à 60ºC com composição 

inicial (ácido:álcool) de 1:2, 1:1 e 2:1 respectivamente. 

ácido : álcool 

(molar) 

ko
a (min) Ka (ajustado) Ka (experimental) R2 (%) 

1:2 0,0208 38,00 38,93 98,77 

1:1 0,0217 28,82 31,56 99,48 

2:1 0,0245 1,13 1,60 99,83 
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A abordagem empregando constantes de equilíbrio químico (Ka) próximas às obtidas 

experimentalmente permite obter constantes cinéticas (ko
a) relativamente próximas à mesma 

temperatura. Na Figura 22 existe aparente discrepância entre o equilíbrio químico atingido 

entre as reações que partiram da razão 1:1 e 1:2, contudo em termos de atividades (ver 

Tabela 14) o equilíbrio (Ka) é equivalente, o que era o objetivo da abordagem com modelo 

cinético baseado em atividades. Contudo, o equilíbrio atingido na reação de razão molar 

inicial 2:1 foi bem diferente, o que não era esperado. O excesso de ácido empregado nesta 

reação pode ter efeito sobre a precisão do modelo de atividades (NRTL) em expressar o 

equilíbrio químico (Ka) de forma coerente com aqueles obtidos nas reações 1:2 e 1:1.  

 

Reações realizadas a 70°C  

 

A Tabela 15 e Figura 23 resumem os resultados dos ajustes do modelo de 2ª ordem 

baseado em atividades para as reações realizadas a 70°C. 

 

Tabela 15 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações realizadas à 70ºC com composição 

inicial (ácido:álcool) de 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1. 

Figura 22 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 60ºC com composição inicial 
(ácido:álcool) de 1:2, 1:1 e 2:1. 
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ácido : álcool 

(molar) 

ko
a (min) Ka (ajustado) Ka (experimental) R2 (%) 

1:2 0,0335 36,38 36,38 98,35 

1:1 0,0358 30,71 30,71 99,63 

2:1 0,0374 1,01 1,40 99,96 

3:1 0,0493 0,49 0,60 99,89 

 

  
 

 

Novamente, a abordagem empregando constantes de equilíbrio químico (Ka) próximas às 

obtidas experimentalmente permitiu obter constantes cinéticas (ko
a) relativamente próximas 

à mesma temperatura, com exceção da reação com razão molar inicial ácido:álcool = 3:1. Na 

Figura 23 existe aparente discrepância entre o equilíbrio químico atingido entre as reações 

que partiram da razão 1:1 e 1:2, contudo em termos de atividades (ver Tabela 15) o 

equilíbrio (Ka) é equivalente, o que era o objetivo da abordagem com modelo cinético 

baseado em atividades. Contudo, o equilíbrio atingido nas reações de razão molar inicial 2:1 

e 3:1 foram bem diferentes, o que não era esperado. O excesso de ácido empregado nestas 

reações pode ter efeito sobre a precisão do modelo de atividades (NRTL) em expressar o 

equilíbrio químico (Ka) de forma coerente com aqueles obtidos nas reações 1:2 e 1:1.  

 

 

Figura 23 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 70ºC com composição inicial 
(ácido:álcool) de 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1. 
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Reações realizadas a 75°C  

 

A Tabela 16 e a Figura 24 resumem os resultados dos ajustes do modelo de 2ª ordem 

baseado em atividades para as reações realizadas a 75°C 

 

Tabela 16 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações realizadas à 75ºC com composição 
inicial (ácido:álcool) de 1:2 e 1:1. 

ácido : álcool 

(molar) 

ko
a (min) Ka (ajustado) Ka (experimental) R2 (%) 

1:2 0,0469 151,60 151,60 98,19 

1:1 0,0449 19,94 19,94 99,53 

 

  

 

 

A 75°C foi verificada uma discrepância entre as constantes de equilíbrio químico 

experimentais baseada em atividades (Ka) entre as reações que partiram de razão molar 1:2 e 

1:1, o que não havia sido observado à 70 e 60°C. Logo, na última abordagem a ser testada 

no presente estudo, as constantes Ka serão impostas e idênticas para cada conjunto de 

reações a uma dada temperatura, conforme resultados experimentais de Ka e a equação de 

van’t Hoff. 

 

Na Figura 25, resultados das constantes cinéticas de reação submetidas à lei de Ahrrenius, 

gráfico similar ao da Figura 21 anterior, porém com resultados melhores de ajuste (R²). 

Notar que, para cada temperatura, foram obtidas constantes cinéticas baseadas em atividades 

Figura 24 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 75ºC com 
composição inicial (ácido:álcool) de 1:2 e 1:1.
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(ko
a) com resultados mais próximos entre si do que as constantes cinéticas baseadas em 

frações molares (ko), resultado esperado ao empregar atividades no lugar de frações molares 

ao modelo cinético.  

 

 

Figura 25 - Obtenção dos parâmetros cinéticos Ao (fator pré-exponencial em s-1) e Ea (energia de ativação em 
J/mol) pela lei de Ahrrenius aplicada às reações com composição molar inicial 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1 (ácido:álcool) à  
60, 70 e 75°C. 
 

5.7 Experimentos cinéticos (modelos baseados em atividades com constante de 
equilíbrio químico em função apenas da temperatura) 

 

Aplicando constantes de equilíbrio químico baseada em atividades (Ka) idênticas para 

cada conjunto de reações efetuadas á mesma temperatura (obtidas aplicando a equação de 

van’t Hoff aos dados experimentais), obtém-se os resultados da Tabela 17 para o ajuste de 

parâmetros do modelo cinético de 2ª ordem baseado em atividades. Nas Figuras 26, 27 e 28 

observa-se um aumento no desvio entre modelo e resultado experimental, em especial nas 

reações que partiram de razões molares ácido/álcool de 2:1 e 3:1. 

Ea = 46237 J/mol 

Ao = 6585 s-1 
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Tabela 17 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações realizadas à 60, 70 e 75ºC com 
composição inicial (ácido:álcool) de 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1. 

ácido:álcool 

(molar) 

Temperatura 

(°C) 

ko
a (min) Ka 

(ajustado) 

Ka 

(experimental) 

R2 (%) 

1:2 60 0,0210 24,00 38,93 98,33 

1:1 60 0,0217 24,00 31,56 99,42 

2:1 60 0,0215 24,00 1,60 95,79 

1:2 70 0,0334 50,00 36,38 98,59 

1:1 70 0,0355 50,00 30,71 99,69 

2:1 70 0,0303 50,00 1,40 96,07 

3:1 70 0,0423 50,00 0,60 97,11 

1:2 75 0,0473 85,00 151,60 97,84 

1:1 75 0,0427 85,00 19,94 99,40 

 

 

 
 

 

Figura 26 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 60ºC com composição inicial

(ácido:álcool) de 1:2, 1:1 e 2:1 e cte. Ka fixada em 24,00. Neste gráfico a linha contínua do modelo está da

mesma cor dos respectivos resultados experimentais. Notar como o modelo da reação 2:1 apresenta o pior

ajuste, distanciando-se do ponto de equilíbrio químico. 
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. 

Figura 27 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 70ºC com composição inicial

(ácido:álcool) de 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1 e cte. Ka fixada em 50,00. Neste gráfico a linha contínua do modelo está da

mesma cor dos respectivos resultados experimentais. Notar que os modelos das reações à 2:1 e 3:1

apresentaram o pior ajuste, distanciando-se do ponto de equilíbrio químico. 

 

Figura 28 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 75ºC com composição inicial 
(ácido:álcool) de 1:2 e 1:1 e cte. Ka fixada em 85,00
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O valor da constante Ka admitido para as reações à 60°C foi resultado da média das 

constantes experimentais das 3 reações (1:2, 1:1 e 2:1). Idem para a constante Ka admitida 

para as reações à 75°C. A constante empregada para as reações à 70°C foi resultado de 

aplicação da equação de van’t Hoff entre os resultados das constantes à 60 e 75°C, conforme 

Figura 29. 

 

 
 

 

A correlação empírica considerada para determinar as constantes de equilíbrio químico 

baseada em atividades (Ka), dependentes apenas da temperatura (T em Kelvins) foi: 

 

)/9884exp().86,32exp( TK a          (49) 

 

Essa correlação está de acordo com a equação de Van’t Hoff, que correlaciona a constante 

de equilíbrio químico com a temperatura, para faixas de temperatura onde a entalpia de reação 

pode ser considerada constante, da seguinte maneira: 

R

S

TR

H
K R

a









1

)ln(         (50) 

As constantes cinéticas da reação pela lei de Ahrrenius foram extraídas da Figura 30 no 

gráfico de ln (ko
a) vs 1/T. Usar a Equação (49) no modelo de 2ª ordem também proporcionou 

ajuste razoável para os parâmetros cinéticos Ao e Ea, conforme observado na Figura 30, apesar 

das discrepâncias entre as constantes cinéticas das reações a 70 e 75°C (no gráfico, valores de 

1/T = 0,02914 e 0,02872 respectivamente). 

Figura 29 - Correlação empírica entre Ka (constante de equilíbrio químico baseada em 
atividades) e temperatura com base na equação de van’t Hoff.
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Os resultados apresentam bom ajuste dos parâmetros cinéticos para as reações com 

composição molar inicial 1:2 e 1:1. As reações com composição 2:1 e 3:1 (excesso molar de 

ácido) apresentaram resultados piores. Com base na literatura estudada, existem 2 opções para 

melhorar o modelo: a inclusão de termo para cálculo da atividade do catalisador (Grob e 

Hasse – 2006), equações 14, 15 e 16 ou o uso de outro modelo termodinâmico como o 

UNIQUAC ou NRTL eletrolítico para cálculo das atividades, capaz de representar 

satisfatoriamente o equilíbrio químico mesmo em condições de acidez inicial alta. 

 

5.8 Experimentos cinéticos (modelos baseados em atividades com ajuste simultâneo 
de parâmetros cinéticos para cada grupo de reações à mesma temperatura) 

 

Antes de avaliar o uso do termo de atividade do catalisador, realizou-se uma tentativa de 

ajuste simultâneo das constantes cinéticas (ko
a) para cada grupo de reações conduzidas à 

mesma temperatura (60, 70 e 75°C), visando minimizar os erros quadráticos de todos os 

modelos através da otimização do valor de constante cinética, comum à essas reações à 

mesma temperatura, conforme observado na Tabela 18: 

 

Ea = 46001 J/mol 

Ao = 5747 s-1 

Figura 30 - Obtenção dos parâmetros cinéticos Ao (fator pré-exponencial em s-1) e Ea (energia de 
ativação em J/mol) pela lei de Ahrrenius aplicada às reações com composição molar inicial 1:2, 1:1, 2:1 
e 3:1 (ácido:álcool) à  60, 70 e 75°C e constante de equilíbrio (Ka) calculada pela Equação (54). 
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Tabela 18 - Resultados dos parâmetros cinéticos ajustados para as reações realizadas à 60, 70 e 75ºC com 
composição inicial (ácido:álcool) de 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1. Para cada grupo de reações realizadas à mesma 
temperatura o ajuste do parâmetro ko

a foi simultâneo. 

ácido:álcool 

(molar) 

Temperatura 

(°C) 

ko
a (min) Ka 

(ajustado) 

Ka 

(experimental) 

R2 (%) 

1:2 60 0,0215 24,00 38,93 98,24 

1:1 60 0,0215 24,00 31,56 99,42 

2:1 60 0,0215 24,00 1,60 95,53 

1:2 70 0,0319 50,00 36,38 98,63 

1:1 70 0,0319 50,00 30,71 99,27 

2:1 70 0,0319 50,00 1,40 95,88 

3:1 70 0,0319 50,00 0,60 93,23 

1:2 75 0,0443 85,00 151,60 97,72 

1:1 75 0,0443 85,00 19,94 99,34 

 

 As Figuras 31, 32, 33 apresentam os resultados dos modelos para reações à 60, 70 e 75°C 

respectivamente: 

 

 

 

Figura 31 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 60ºC com composição inicial 
(ácido:álcool) de 1:2, 1:1 e 2:1 e cte. Ka fixada em 24,00. Neste gráfico a linha contínua do modelo está da 
mesma cor dos respectivos resultados experimentais. Notar que o modelo da reação à 2:1 apresenta o pior 
ajuste, distanciando-se do ponto de equilíbrio químico.
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Figura 32 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 70ºC com composição inicial 
(ácido:álcool) de 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1 e cte. Ka fixada em 50,00. Neste gráfico a linha contínua do modelo está da 
mesma cor dos respectivos resultados experimentais. Notar que os modelos das reações à 2:1 e 3:1 apresentaram 
o pior ajuste, distanciando-se do ponto de equilíbrio químico.

Figura 33 - Resultados do modelo de 2ª ordem para as reações realizadas à 75ºC com composição inicial 
(ácido:álcool) de 1:2 e 1:1 e cte. Ka fixada em 85,00. Ambos os modelos apresentaram bom ajuste aos dados 
experimentais. 
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Os modelos obtidos com ajuste simultâneo de parâmetros cinéticos ko
a para reações à 

mesma temperatura foram ligeiramente prejudicados nos resultados dos ajustes de parâmetros 

cinéticos, em especial aquelas que já apresentavam discrepância entre modelo e dados 

experimentais (reações com razão molar inicial de ácido/álcool 2:1 e 3:1). Ainda assim, o 

ajuste simultâneo foi mantido para a última tentativa de melhora do modelo, inserindo o termo 

de atividade do catalisador.  

5.9 Experimentos cinéticos (modelos baseados em atividades incluindo termo 
empírico para atividade do catalisador) 

 

 Como o termo da atividade do catalisador (aH+) foi inserido no modelo de 2ª ordem como 

um fator multiplicador da constante cinética (ko
a), dificilmente a inclusão deste termo 

eliminaria as divergências observadas para as reações 2:1 e 3:1. 

 

Conclui-se, portanto, que o melhor modelo dentre os apresentados até aqui foi o do 

capítulo 5.7, a saber: modelo cinético de 2ª ordem baseado em atividades com correlação 

empírica para determinar a constante de equilíbrio químico (Ka = f(T)) e ajuste simultâneo das 

constantes cinéticas para reações realizadas a uma mesma temperatura (ko
a = f(T)).  

 

Ea = 44122 J/mol 

Ao = 2918 s-1 

Figura 34 - Obtenção dos parâmetros cinéticos Ao (fator pré-exponencial em s-1) e Ea (energia de ativação 
em J/mol) pela lei de Ahrrenius aplicada às reações com composição molar inicial 1:2, 1:1, 2:1 e 3:1 
(ácido:álcool) à  60, 70 e 75°C e constante de equilíbrio (Ka) calculada pela Equação (54). 
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As equação 10 define o modelo escolhido: 

 









 OHBuAc
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HAcBu

o
a

o
a aa

TK
aaTkr 2..
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1
.).(     (10) 

 

Onde as atividades foram obtidas pelo modelo NRTL (eqs. 37 à 43), a constante cinética 

da reação segue a lei de Ahrrenius (eq. 13) com valores de Ao = 2918 s-1 e Ea = 44122 J/mol e 

a constante de equilíbrio químico é função da temperatura e segue a correlação empírica 

expressa na eq. 49 com base na equação de van’t Hoff. 

   

Observa-se também que a condição de reação mais favorável á cinética/produtividades 

são aquelas cuja proporção ácido/álcool inicial é estequiométrica (ou seja, 1:1 molar). 

Excesso de ácido nas condições iniciais resultou em perda de atividade da reação quando 

comparado as condições iniciais com ácido e álcool na proporção molar estequiométrica. Esta 

é uma conclusão particularmente relevante ao estudo, pois demonstra que o excesso de ácido, 

desfavorável por acentuar fenômenos corrosivos, não é vantajoso no sentido de buscar uma 

maior produtividade da reação.  

5.10 Monitoramento da reação pelo NIR (calibração multivariável) 

 
 

A calibração do NIR para o sistema em estudo (ácido/álcool/acetato/água/catalisador) 

empregou 3 diferentes abordagens de calibração com validação cruzada: 

 

1. Conjunto de calibração formado por amostras puras e quaternárias preparadas 

(pesagem) – calibração externa; 

2. Conjunto de calibração formado por resultados de análise (outro método, no 

caso o Karl Fischer) de amostras durante o próprio decorrer da reação 

monitorada – calibração interna; 

3. Conjunto de calibração formado por resultados de análise (outro método, no 

caso o Karl Fischer) de amostras de outra reação diferente da reação 

monitorada – calibração externa. 
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A capacidade da técnica em fornecer informações acuradas sobre o perfil de 

concentrações molares/mássicas do meio reacional está atrelada às condições em que os 

espectros são obtidos (temperatura, agitação do meio, ocorrência ou não de reação) e da 

robustez do modelo multivariável calibrado para interpretar os resultados espectrais. 

 

O primeiro fator (condições experimentais) foi avaliado parcialmente nos itens 5.2 e 

5.3 da presente dissertação. A robustez do modelo e a influência da reação sobre a 

interpretação dos espectros pelo modelo adotado foram investigadas a seguir. Quatro 

reações, partido da razão molar ácido:álcool = 1:2 e realizadas á 40°C (Reação 1), 60°C 

(Reação 2), 70°C (Reação 3) e 78°C (Reação 4) monitoradas pela sonda NIR e com 

amostras analisadas pelo KF foram empregadas para verificar a acurácia dos modelos de 

calibração. 

 

Antes de proceder nas abordagens citadas, uma análise preliminar dos espectros 

permitiu definir parâmetros de calibração para o modelo que correlaciona resultados 

espectrais com faixas de concentração molar/mássica dos componentes. Os gráficos de 

amostras de componentes puros das Figuras 36 a 39 visam identificar os picos observados 

e correlacioná-los com a molécula analisada.  

 

 
Figura 35 - Espectro do acetato de sec-butila (AASB) contaminado com 1%p de ácido metano sulfônico 
(AMS) para identificação dos picos característicos e da faixa espectral característica (sombreadas)
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Figura 36 - Espectro do sec-butanol (SBA) contaminado com 1%p de ácido metano sulfônico (AMS) para 
identificação dos picos característicos e da faixa espectral característica (sombreadas) 

Figura 37 - Espectro do ácido acético contaminado com 1%p de ácido metano sulfônico (AMS) para identificação 
dos picos característicos e da faixa espectral característica (sombreadas)
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Pelas Figuras 35 a 38 percebe-se uma razoável sobreposição dos picos nos espectros 

dos componentes puros. A escolha das regiões espectrais características de cada espectro foi 

obtida por tentativa e erro, durante as calibrações externas com amostras preparadas. O 

método consistiu em avaliar, para as possíveis faixas características, quais resultavam no 

menor desvio entre a predição do modelo e os resultados do conjunto de calibração, 

expressas pelo RMSECV (raiz do erro médio quadrático da validação cruzada). Esta 

RMSECV pode ser entendida como um desvio padrão dos resultados preditos pelo modelo 

em relação ao resultado real (medido). Este é um critério adotado para julgar a qualidade do 

modelo e é expresso pela equação (50): 

 

2

1

)(.
1 pred

i

M

i

med
i YY

M
RMSECV 



        (51) 

 

onde,  

M = nº de amostras do conjunto de calibração (por validação cruzada),  

Yi
med = fração molar/mássica de um dos componentes da esterificação medido ou pré-

definido,  

Figura 38 - Espectro da água contaminado com 1%p de ácido metano sulfônico (AMS) para identificação dos 
picos característicos e da faixa espectral característica (sombreadas)
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Yi
pred = fração molar/mássica de um dos componentes da esterificação predito pelo modelo 

de calibração. 

 

 A validação cruzada empregada seguiu o procedimento “leave-one-out” separando 

um dos dados do conjunto antes da calibração. O modelo formado com os dados restantes é 

então validado com o dado previamente separado. O ciclo é repetido tantas vezes forem o 

número de amostras/dados. Assim, o modelo final terá sido validado por cada um dos dados 

do conjunto de calibração, configurando a chamada validação cruzada.   

 
A Tabela 19 relaciona as faixas espectrais com os componentes da esterificação 

característicos de cada faixa: 

 

Tabela 19 - Escolha dos componentes característicos de cada faixa espectral da análise NIR de componentes 
puros da esterificação do sec-butanol. 

Espectro (cm‐1) Componente 
característico

4550‐4900 AASB

5100‐5260 H2O

5400‐5550 SBA

5750‐5850 HAc

5900‐6300 HAc

6700‐7400 H2O

8300‐8750 AASB/SBA
 

 

A Figura 39 apresenta todos os espectros do conjunto de calibração com amostras 

preparadas (Tabela 2) e as faixas espectrais escolhidas para o uso no modelo de calibração 

(fundo branco) sendo as demais faixas (fundo cinza) ignoradas pelo modelo. 
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Os modelos de calibração foram definidos através do ajuste dos seguintes parâmetros: 

 

 Faixa espectral: dada a seleção da Figura 40 e da Tabela 20, o modelo pode ser 

global (inclui todas as faixas da Tabela 20 no modelo) ou individual (para cada 

componente é gerado um modelo individual considerando apenas as faixas 

espectrais relevantes daquele componente) 

  Pré-tratamento de sinal do espectro: permite amplificar picos ou atenuar 

ruídos. Há uma variedade grande de pré-processamentos possíveis. No 

presente estudo foram consideradas as aplicações de 1ª ou 2ª derivada sobre o 

sinal espectral (essencialmente, melhoram a resolução de picos, mas podem 

amplificar ruídos) 

 Seleção do número de componentes principais: para o presente estudo, 

considerando os graus de liberdade disponíveis por amostra (4 componentes) 

adicionados dos possíveis distúrbios (influência do catalisador e da reação 

sobre o espectro) foi pré-definido o limite máximo de 6 componentes 

principais para o modelo de calibração escolhido. 

 

 

Figura 39 - Espectros de todas as amostras empregadas no conjunto de calibração com amostras preparadas e

respectivas faixas espectrais consideradas para o modelo de calibração (fundo branco). 
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Os modelos de calibração obtidos foram avaliados pelos seguintes critérios: 

 

 Coeficiente de correlação (R²) e raiz do erro quadrático da validação cruzada 

(RMSECV) 

 Número de componentes principais (Rank) versus RMSECV, no qual quanto 

menor o RMSECV e o Rank, menor o erro e maior a simplicidade do modelo. O 

software Quant 2 da OPUS NT realiza automaticamente essa análise durante a 

calibração 

 Ajuste dos resultados do modelo aplicados aos espectros das 4 reações 

esterificação (Reação 1, 2, 3 e 4) comparados com os resultados da análise de 

amostras pelo Karl Fischer  

 

5.10.1 Modelos de calibração com amostras preparadas 

 

 Usando o conjunto de calibração da Tabela 2, foram obtidos modelos globais e 

individuais usando a faixa espectral selecionada da Tabela 19. As Tabelas 20 a 23 resumem 

os parâmetros de cada modelo e os resultados da validação cruzada: 

 

Modelos globais: 

Tabela 20 - Modelo global sem seleção de faixa espectral nem pré-tratamento 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 5 3,60 97,49 

SBA 5 3,63 97,55 

HAc 4 4,75 95,57 

H2O 6 6,02 86,90 

 

Tabela 21 - Modelo global com faixa espectral selecionada (Tabela 19), sem pré-tratamento 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 6 3,20 98,02 

SBA 5 3,71 97,46 

HAc 3 4,54 95,96 

H2O 6 5,54 88,90 
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Tabela 22 - Modelo global com faixa espectral selecionada (Tabela 19), pré-tratamento 1ª derivada 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 3 4,71 95,71 

SBA 5 2,85 98,50 

HAc 6 4,48 96,06 

H2O 5 5,43 89,33 

 

Tabela 23 - Modelo global com faixa espectral selecionada (Tabela 19), pré-tratamento 2ª derivada 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 5 4,14 96,69 

SBA 4 3,14 98,17 

HAc 5 4,22 96,51 

H2O 6 5,89 87,41 

    Foi adotado o modelo global com faixa espectral selecionada e pré-tratamento de 1ª 

derivada (Tabela 23), apesar da mínima diferença entre resultados dos modelos. Nas Figuras 

40 a 43 o resultado da aplicação deste modelo nas 4 reações: 

 

 

 

 

Figura 40 - Modelo de calibração global com amostras preparadas (PG) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 1 
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Figura 41 - Modelo de calibração global com amostras preparadas (PG) vs resultados das análises de 
KF para a Reação 2 

Figura 42 - Modelo de calibração global com amostras preparadas (PG) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 3 
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Como se pode observar das Figuras 40 a 43, o modelo global com amostras preparadas 

não representou bem os resultados das análises KF para as reações 1, 2, 3 e 4. 

 

Modelos individuais: 

 

    Conforme resultados das Tabelas 24 a 26, adotaram-se os modelos individuais com pré-

tratamento de 1ª derivada para todos os componentes com exceção da água, cujo modelo sem 

pré-tratamento apresentou melhores resultados. As Figuras 44 a 47 apresentam os resultados 

destes modelos aplicados às 4 reações: 

 

Tabela 24 - Modelos individuais sem pré-tratamento e faixas espectrais escolhidas com base na Tabela 19 

Componente Rank RMSECV R² (%) Faixa espectral (cm-1)

AASB 6 6,56 91,66 8300 – 8750 

SBA 6 2,32 99,00 5400 – 5550  

8370 – 8480 

HAc 6 2,34 98,93 5750 – 5850 

5900 – 6300 

H2O 6 3,44 95,72 6700 – 7400 

Figura 43 - Modelo de calibração global com amostras preparadas (PG) vs resultados das análises de KF para 
a Reação 4 
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Tabela 25 - Modelos individuais, pré-tratamento 1ª derivada e faixas espectrais escolhidas com base na Tabela 
19 

Componente Rank RMSECV R² (%) Faixa espectral (cm-1)

AASB 5 4,95 95,25 8300 – 8750 

SBA 5 2,04 99,23 5400 – 5550  

8370 – 8480 

HAc 6 2,17 99,08 5750 – 5850 

5900 – 6300 

H2O 6 4,18 93,68 6700 – 7400 

 

Tabela 26 - Modelos individuais, pré-tratamento 1ª derivada e faixas espectrais escolhidas com base na Tabela 
19 

Componente Rank RMSECV R² (%) Faixa espectral (cm-1)

AASB 5 7,28 89,73 8300 – 8750 

SBA 5 2,27 99,04 5400 – 5550  

8370 – 8480 

HAc 5 2,65 98,62 5750 – 5850 

5900 – 6300 

H2O 5 6,07 86,65 6700 – 7400 

 

 
 Figura 44 - Modelo de calibração individual com amostras preparadas (PI) vs resultados das análises de KF 

para a Reação 1 
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Figura 45 - Modelo de calibração individual com amostras preparadas (PI) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 2 

Figura 46 - Modelo de calibração individual com amostras preparadas (PI) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 3 
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Observando as Figuras 44-47, verifica-se que os modelos individuais com amostras 

preparadas não representam bem os resultados das análises KF para as reações 1, 2, 3 e 4. 

 

5.10.2 Modelos de calibração com amostras da reação 

 

 Usando os resultados analisados pelo método de Karl Fischer para as reações 1, 2, 3 e 

4 a temperaturas de 40, 60, 70 e 78ºC respectivamente como conjunto de calibração, foram 

obtidos modelos globais e individuais usando a faixa espectral selecionada da Tabela 19. As 

Tabelas 27 a 38 resumem os parâmetros de cada modelo e os resultados da validação cruzada. 

Notar que, como a análise Karl Fischer retorna apenas as frações molares da água, as demais 

frações molares são combinações lineares (balanço molar) dos resultados da análise KF. Os 

modelos individuais apresentaram resultados praticamente idênticos aos modelos globais, 

logo não serão apresentados no estudo. 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Modelo de calibração individual com amostras preparadas (PI) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 4 
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Modelos da Reação 1: 

 

Tabela 27 - Modelo da Reação 1 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, sem pré-
tratamento 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 4 0,104 99,89 

SBA 4 0,104 99,89 

HAc 4 0,104 99,89 

H2O 4 0,104 99,89 

 

Tabela 28 - Modelo da Reação 1 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 1ª 
derivada 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 4 0,106 99,88 

SBA 4 0,106 99,88 

HAc 4 0,106 99,88 

H2O 4 0,106 99,88 

 

Tabela 29 - Modelo da Reação 1 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 2ª 
derivada 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 2 0,156 99,75 

SBA 2 0,156 99,75 

HAc 2 0,156 99,75 

H2O 2 0,156 99,75 

 

    Conforme resultados das tabelas 27 a 29, foi adotado o modelo global com faixa espectral 

selecionada e pré-tratamento 1ª derivada, apesar da mínima diferença entre resultados dos 

modelos. As Figuras 49 a 52 apresentam os resultados deste modelo aplicados às reações. 
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Figura 48 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 1 (RG) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 1 (á 40°C) 

Figura 49 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 1 (R1) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 2 (à 60°C) 
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Observando estas Figuras 48-51, verifica-se que o modelo global com amostras da reação 1 

representou perfeitamente os resultados das análises KF para a reação 1 (calibração interna). 

Contudo, este modelo foi incapaz de representar bem os resultados das reações 2, 3 e 4. O fato 

Figura 50 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 1 (R1) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 3 (à 70°C) 

Figura 51 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 1 (R1) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 4 (à 78°C) 
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do conjunto de calibração ter sido oriundo de uma reação à temperatura menor (e progressão 

da reação consequentemente limitada) pode ser a razão da baixa representatividade do modelo 

a temperaturas mais altas. 

 

Modelos da Reação 2: 

    Com base nos resultados das Tabelas 30 a 32, foi adotado o modelo global com faixa 

espectral selecionada sem pré-tratamento.  

 

Tabela 30 - Modelo da Reação 2 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, sem pré-
tratamento 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 4 0,391 99,38 

SBA 4 0,391 99,38 

HAc 4 0,391 99,38 

H2O 4 0,391 99,38 

 

 

Tabela 31 - Modelo da Reação 2 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 1ª 
derivada                   

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 2 0,503 98,97 

SBA 2 0,503 98,97 

HAc 2 0,503 98,97 

H2O 2 0,503 98,97 

 

 

Tabela 32 - Modelo da Reação 2 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 2ª 
derivada 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 3 0,629 98,40 

SBA 3 0,629 98,40 

HAc 3 0,629 98,40 

H2O 3 0,629 98,40 
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Figura 52 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 2 (RG) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 2 (á 60°C) 

Figura 53 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 2 (R2) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 1 (à 40°C) 
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Figura 54 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 2 (R2) vs resultados das análises de KF para a 
Reação 3 (à 70°C) 

 

 

 

 

Com base nas Figuras 52 a 55, o modelo global com amostras da reação 2 representou 

perfeitamente os resultados das análises KF para a reação 2 (calibração interna). Contudo, este 

Figura 55 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 2 (R2) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 4 (à 78°C) 
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modelo foi incapaz de representar bem os resultados da reação 3 (70°C) e foi capaz de 

representar apenas as condições de equilíbrio das reações 1 (40°C) e 4 (78°C). 

 

Modelos da Reação 3: 

Com base nas Tabelas 33 a 35 foi adotado o modelo global com faixa espectral 

selecionada e pré-tratamento 1ª derivada, apesar da mínima diferença entre resultados dos 

modelos.  

 

Tabela 33 - Modelo da Reação 3 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, sem pré-
tratamento 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 4 0,235 99,77 

SBA 4 0,235 99,77 

HAc 4 0,235 99,77 

H2O 4 0,235 99,77 

 

Tabela 34 - Modelo da Reação 3 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 1ª 
derivada                   

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 3 0,302 99,62 

SBA 3 0,302 99,62 

HAc 3 0,302 99,62 

H2O 3 0,302 99,62 

 

Tabela 35 - Modelo da Reação 3 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 2ª 
derivada 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 3 0,355 99,47 

SBA 3 0,355 99,47 

HAc 3 0,355 99,47 

H2O 3 0,355 99,47 
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Figura 56 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 3 (RG) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 3 (á 70°C) 

Figura 57 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 3 (R3) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 1 (à 40°C) 
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Com base nas Figuras 56 á 59, verifica-se que o modelo global com amostras da reação 3 

representou perfeitamente os resultados das análises KF para a reação 3 (calibração interna). 

Figura 58 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 3 (R3) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 2 (à 60°C) 

Figura 59 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 3 (R3) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 4 (à 78°C) 
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Contudo, este modelo foi incapaz de representar bem os resultados da reação 2 (60°C) mas 

representou muito bem os resultados da Reação 1 (40°C) e 4 (78°C). 

  

Modelos da Reação 4: 

 Com base nas tabelas 36 a 38 foi adotado o modelo global com faixa espectral 

selecionada e pré-tratamento 1ª derivada, apesar da mínima diferença entre resultados dos 

modelos.  

 

Tabela 36 - Modelo da Reação 4 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, sem pré-
tratamento 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 6 0,189 99,83 

SBA 6 0,189 99,83 

HAc 6 0,189 99,83 

H2O 6 0,189 99,83 

 

 

Tabela 37 - Modelo da Reação 4 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 1ª 
derivada                   

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 2 0,271 99,65 

SBA 2 0,271 99,65 

HAc 2 0,271 99,65 

H2O 2 0,271 99,65 

 

 

Tabela 38 - Modelo da Reação 4 global com faixa espectral selecionada conforme Tabela 19, pré-tratamento 2ª 
derivada 

Componente Rank RMSECV R²(%) 

AASB 3 0,291 99,60 

SBA 3 0,291 99,60 

HAc 3 0,291 99,60 

H2O 3 0,291 99,60 
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Figura 60 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 4 (RG) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 4 (á 78°C) 

Figura 61 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 4 (R4) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 1 (à 40°C) 
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Com base nas figuras 60 a 63, o modelo global com amostras da reação 4 representou 

perfeitamente os resultados das análises KF para a reação 4 (calibração interna). Contudo, este 

modelo foi capaz de representar os resultados da reação 1, 2 e 3 apenas nas proximidades das 

Figura 62 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 4 (R4) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 2 (à 60°C) 

Figura 63 - Modelo de calibração global com amostras da Reação 4 (R4) vs resultados das análises de KF 
para a Reação 3 (à 70°C) 
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condições de equilíbrio de cada reação, com pouca capacidade de representação acurada dos 

instantes iniciais. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os modelos de 2ª ordem baseados em atividades e ajustados para representar a cinética da 

esterificação do sec-butanol com ácido acético (catalisada por ácido metano sulfônico) são 

representativos quando o meio reacional está submetido a teores de acidez por ácido acético 

menores que 45%p. Nestas condições, o modelo apresenta boa concordância com os 

resultados experimentais. Em condições de maior acidez, o modelo encontra dificuldades no 

ajuste do equilíbrio químico, apresentando maior robustez nos instantes iniciais da reação e 

perdendo precisão à medida que o sistema se aproxima do equilíbrio. Uma possível 

explicação para esse desvio está na hipótese de dissociação do ácido acético à medida que o 

teor de água no meio reacional aumenta, o que deve ocorrer em menor grau para condições 

iniciais de reação mais pobres em ácido acético. As interações íon-moleculares não foram 

representadas satisfatoriamente pelo modelo NRTL adotado nestes casos.  

 

O modelo obtido com melhores resultados de ajuste e coerência com a lei de Ahrrenius 

foi o modelo de 2ª ordem baseado em atividades empregando correlação empírica para 

cálculo da constante de equilíbrio como função da temperatura de reação isotérmica. Para 

este modelo o fator pré-exponencial Ao resultou em 2918 -1 e a energia de ativação Ea em 

44122 J/mol.   

 

Mesmo com a limitação de máxima acidez, o modelo ainda é de grande utilidade, uma 

vez que o processamento do álcool sec-butílico exige que a acidez na reação seja controlada 

em teores menores do que 45%, visando minimizar ocorrências de corrosão. Este modelo 

seria perfeitamente aplicável em uma simulação dinâmica do processo, na qual condições 

otimizadas de operação do reator (perfil de concentrações dos reagentes/produtos) poderiam 

ser testadas visando máxima produtividade e mínima corrosão. Observou-se que teores de 

ácido acético e sec-butanol próximos aos observados na proporção estequiométrica 

conduzem a uma condição de equilíbrio favorável a uma maior formação de produtos. De 

fato, no processo real de reação contínua a alimentação dos reagentes na proporção 

estequiométrica é mais favorável à produtividade do que excesso de alimentação do ácido ou 

do álcool.    
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Por fim, o estudo demonstrou a viabilidade de aplicação do NIR no monitoramento do 

perfil de concentrações no reator de esterificação, ferramenta valiosa no acompanhamento e 

otimização de um processo produtivo em escala industrial. O modelo de calibração, contudo, 

se mostrou bastante sensível às condições do meio reacional que se deseja analisar, 

devendo-se empregar conjuntos de calibração baseados em amostras do próprio meio 

(reator) que se deseja monitorar, nas condições mais próximas possíveis das típicas de 

reação, para obter os melhores resultados (calibração interna). A análise de Karl Fischer se 

mostrou adequada para inferir a composição dos 4 componentes ao longo da reação, desde 

que as condições iniciais fossem bem conhecidas. 

 

7. RECOMENDAÇÕES 

 

A presente dissertação recomenda, como continuidade aos trabalhos desenvolvidos, testar 

outros modelos termodinâmicos adequados ao sistema estudado, como o UNIQUAC ou o 

NRTL eletrolítico, por exemplo. A limitação do presente modelo cinético da esterificação 

em representar condições de acidez elevada pode estar relacionada a limitações do modelo 

termodinâmico empregado. 

Outro fator importante a ser revisado em trabalhos futuros são os próprios dados 

experimentais de equilíbrio líquido-vapor e líquido-líquido empregados no presente trabalho 

para obtenção dos parâmetros binários do modelo NRTL. Estes dados não foram revelados 

por uma questão de confidencialidade, mas apresentaram certos comportamentos irregulares 

que podem ter sido resultado de erros experimentais ou de planejamento equivocado do 

experimento, sem levar em conta as fortes não idealidades apresentadas pelo sistema em 

estudo. Recomenda-se, portanto, um re-estudo completo dos ELV e ELL dos pares binários 

não disponíveis em literatura. 
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