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RESUMO

;;::;l;llllli:: i! : s;:l:. :::::;:Í:::Í : :i:l:":il=;:i:::t.e':nológicas

:illi: .:il::';lE Ê::::*:il::l;igl;iiiii:i:i:' '.:::Ç: ;:explorada
tempo de i'Cação de 35 ini.nulos't
pressão atmosfél'ica
teme,eratura de reação de 60oC:
razão nlolaz' entre hi.di'o.ãuinona e tércio-butanol de

crincentr'anão de cat.alia.fedor de 35% sabre a nasça dereagentes;

ilçlil1l lil.llil i:;l;lllli:2il : -';l;: ':..:;l:':=:.;.T::llâ-':;
:"'-"..:11-.:1":1ã- ".l;:"Íll::cinéti.ca aiinples.

Foz'an} fei.toa, também, estudos envolvendo Q F.rocesso de
sepaz'anão com a fi.nal i.dada de c)btenção do produt.o iso].ado.

1 !=: Tllli:::i;::: ; ::i :l:l::ililii?:!..'i!:E:i.3:l
uma iciéi.a do balazlço de massa enl Cada et.apaainda,



ABSTRACT

The deve].opment of a process has became a priorltv in
the BT'asi].ian planas because the ]ndependence i.s extreme].y
important to Brazi.]. ]!] the tecno].ogi.cal az'eas.

The ob:jective of tais work was to contrlbute ta reach
thlõ eiad: some of the E:rincipal stageB that. constitute the
e[ements of a process deve].opment fere expl-oi'ed. Ter'c-butyj-
hydroquinone, an antioxydant p]'oduct. used i.]] the fato and
vegetables oils, was chosen to be studied

Eram the importa)it st.age of the bibllografic review fere
talçen tlae bares to bui.Id the synt,bebi.s process that \ised the
terá-buthanol as the alquylant agent. of the hydro.]uitlone.
Ethilic ether was used as the solvent of the reaction that
was cata]ysed by su].furic aci.d.

Aspecto of the optiinization of the reactiotla]. pr'oc:ess
witll the surface i'esponse metlaod vete st.udied, wich has
conducted to the followings resulta:

i'eacti.on t.ime - 35 n\i.nut.ea;
atmospheric pressure;
r'eaction telnperature - 60oC;
mo].ar rate between hydroquinoile and tez'c-buthan.ol -

cataly:st concentration - 35% o]] t.he reactant massa
Witll t.he result.s of tais optitnization t.he mexe stop was

to obtain some aspecto of the ]çi.netics of the reaction
synthesi.s. The rest.ilt of t.his step was a second arder systein,
slnce tais was t,a]çen as a síinp]e ]linetic syst.en}.

The separatio?l proceda to obtai.n t.he pude product was
Bisa studied.

Summi.ng up trai.s woz'l{, i.t was generated a block diagrarn
that i].lustrates the severas stages followed from the
synthesi.s of the product i.tself to tlae obtelntion of the pune
terc-butyl-hydroqui.]aone, offeri.11g, yet, an idem of the mass
balance i.n each stage

l 3;



CAPITULO l

INTRODUÇÃO

O BT'anil vem ciesenvoJ-vendo. desde a década de 80. e

continuando pela décatja de 90, un] cr'escente i.nteresse por

algumas áreas tl8 conhecimento. Apesar da crise econâmi.ca pela

qual passa, tem procurado vrllt8.F os investimentos,

relaci.onadon às áreas científicas. aos seguintes telhas:

iHfrJFmátic&;

HOVTJS materiais e

quín[ i.ca fi. )]a

birJtecnologiaJ

Tai.s assuntos têm merecido destaque nos meios

.jornalísticos, tanto da Imprensa falada quanto da escrita. Os

órgãos de fi.nanciamerlto para pesquisa, comia CNPq, FAPESP,

FINEP e outros têtn dado prefe].'ência a estudos kit.os nessas
áz'eas.

Não se toi'tla di.fácil .Justifi.ear esse interesse. A crise

económica traz, como consequênci.a, una necessi.dado de

independência econâmi.ca, com a fi.nulidade de se diminui.r a

emissão de capa.tal para fora do país. Ente'etanto, para que



tül ocorra, é neeessár'i.o que se desenvolva t,etnologia

internamente, evitando o gasto com a i.nlportactãQ dessa última.

A ribservacão dos relatórios en)i.ti.dos pe].a Cacex

r'elativ08 à impor't.ac:ão de produtcns reve].a uma dependência

gr'ande l:,or l:,ar'te dri Brasil, Hri que diz respeítr] &rls pr'r)clutc.e:

per'tendentes à l i.lula.a da Química Fiiaa. A dependência faz-se em

relação aos Estados Unidos da A)l)épica, à Alenlanha Ocidenta].,

ã Fr'anca, aQ Reino Uni.do e ao Japào. Todcns estes países

possuem urn desenvo].vimcHtr] respeitável na área de Química

Fina. Esta de]:,endência comentada z-e].aciona-se ao fato de

exista.z' uma pequella quantidade de mâo de obra qualifica.da na

ár'ea de desellvolviinento de processos quími.eos ligados ã

Quími.ca Fina, bens coillo à carênci.a de !)matéria-prima adequada

aos prrJccssos que aqui se queiram dOSQDVrJlv6F. Este últi.mc,

falar acaba gerandrJ um ciclo vicioso: não se tem, portanto

não se desenvo].ve e, asse.m, contillua-se a não ter

Este trabalhc} tem, assim, em seus rJbijetivos, deEenvrilver

uma filosrifia de pensamento relacionada ao desenvolvimento de

processos químicos. Para tanto, seleclonotl-se uin composto que

tem si.do inlpcnz'Lado pelo BT'asi.l para desenvolver DIRÁ linha de

pensainetlto sobre o desenvolvlment.o de processos. O composto

escolhido foi. Tércio-but.i.l-hidroquinona q\]e é un] antioxidante

de ó].eos e gordui'as vegetais. Fei.ta a seleçâo do produto, que

no caso inrjustrial deve ser aprJiada F,or urna análise de

mercado, l:,r'ocuFãQdr] estabelecer rJS consumidores eln prJteRCi.&l
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e a acelt.algo do nleamo, parte-se par'a o desenvolvi.mento do

processo pr'oF-Piamente dito.

Na seleção de uma rota de pz'adução, a literat.ut'a é de

vi.t.al imF,ort.ânci.a F-orque através dela é possível det.ernlinar

substânci.as empregadas no pr'acesso de E:z'od\tção. condições de

operação necessárias para a que se protluza a substância de

interesse. equipamento adequado às condições de' operação. as

operações unir.ál'ias envolvidas. E at.revés das i.nfoptuãr;õcs da

lide)'atar.a que se F)ride adaptar o .pr'acesso no qual se tenha

enter'esse É)ara as crindições dlspoilíveis (inat.ária prima e

equipamento, por exernplr]). Assim, uma revisão da bibliografia

relacionada ao prrJcesso de enter'esse trirna-se um clrJS pontos

principais pa)-'a que se forma]ize a ]dé]a inicia].

Tendo-se definido o produtrJ e seleclonaclo o l:,rocessa.

que permite obter tal substânci.a, passa-se a explorar as

condições de open'anão estabelecidas, pi'ocupando otimi.zá-las.

Para que ta]. etapa seja feita de maneira racional, existem

técnicas de p].ane.janleilto de experíment.os que pe!.'mi.t.em obter.' o

maior nümer'o de iilfot'n)anões cc)in Q inchar número de ensaios

experimentais. Com tais técnicas produz-se um modelo

matemáti.co que pz'oporci-ona uln entendlnlento das tendênci.as de

evolução do Bi.stema que se este.ja estudando e daa c--onda.cães

que real.mente exercem influênci.a no z'eildimento do processo.

Permitem ainda que se.jam plane.:lados os paBsoa segui.ates do

estudo que se faz, a].ém de se ter ujn apor.o estatístico para

os pcsult&drJS otJtidos. E important.e que 3e ressalto que tal
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modelo deve ter respa]do exper]menta]. para aua construção e

as pro:jeções feitas com o modelo devem ser verificadas com

experimoDt&eão- Asse.nl, pode-se dizer' que o modelo fornece

apenas uma tendência de coinportainellto, ou seja, tem-se um

direciollanlento, apor.ado em bases estatíst.i.cas, par'a se

explrJFãFem as crJndiçõcs de open'anão

Tendo-se definidas as condições do ponto ótirno de

OFJeração, F.ode He F.artir' para a8 etal=,as de cst.uílo eguintes

que elavolvenl a sepaz'anão do produto, co]]] o objetivo de obtê-

lo o mais l:,ur'c) prJssível, dentro dos parir'ões estabeleci.dos por

uma legislação. A otlnllzação desta etapa t,ambém é lillportante

podendr]. inclusive. ser suprJrtada l:,ÍJr pl-anejamentos

experimentais COHTJ ..}á Comentado.

Outr'os estudcns devem ser z'dali.zadoes, iá que sã.o de

impor'tâncla para est.abelecer uma .Li.nha de produção. Asse.m,

estudris srJbTC a disprJsição de resíduos do processo, cinética

da reação envolvida, um balanço de energia no sistema, estudo

soba.'e os r'eciclos de material empregados, entre outros.

Exi.sten), ainda, outras etapas de estudo que devem ser feitas

e que são carácter'íst.ices do pl'c>cesBC) escolllido. Aqui fica

evidente, mai.s ul»a vez, a i.inF.ortâncla de se di.apor de

literatul'a esF,ecializarja de boa qualidade e atJundante. TrJd&s

as informac6es reuni.das durante o estudo eln escala de

].abonatório permitelll não só o clilnensionamento de equipamentos

como também informações par'a deter'nli,nar uma estimativa de

custos cle F,r'redução do composto de i,nteresse.



5

Com o pressente trabalho, não foram abordadas todas as

etapas comentadas. Procurou-Ese explor'ar as seguintes etapas:

revisão da blb].lografia, envolvendo rotas de

produção, métodos de análise, métodos de

oti.mlzação, processos de aeparaç&o,

estabelecimento de cinética de uma r'Cação;

seleção e otlmlzaçào de uma rota de produção,

envolvendo a reação, a separação e obtenção do

produto dose:lado;

se].eção de um método de análise. e adaptação

para o processo escolhido;

estudo sobre característi.cães da ci.nétlca da

reaçào selecionada par'a a produção do composta
cie interesse

Com as informações obtidas durante o estudo feito,

chegou-se ao estabelecimento de um fluxograma que llu8tra a

filosofia de pensamento e os resultados obl.i.dos no que se

refere ao desenvolvimento de um processo químico.



CAPITULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo, apresenta-ae a revlaão bibliográfica

relacionada à pz'adução t:ie tércio-butj.l-hidra.]uinona. A3si.m,

procuFrJU-sc descrever as informações que a literatura trás
sobre

as F.I'opri.edades físi.Co-quími.cas e uti.l i.zaoões da

torci.o-butÍ].-hj.droquinona

os processos de s5.ntese;

os processos analíticos;

os l>racessos de separação;

os métodos de otlmização .ie um processo reacional;

os métodos para deter'mi.nação de informações acerca
de dados cinéticos

:181Til:li?Ê:ãE.ilãã:"-":""" : ":':""' " "":.

A tércj.o-butj.l-hi.droquinona, Guio nome segundo a

nomenclatura ll.JPAC é 2-(1,1-di.metal-eti1)-1,4-benzenodi.ol
apresenta a seguinte estrutura:

OH

9

ÇH,

-Ç-CHa
CH3
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De acordo com Eastman (1977), a fórmula empírica cio

composto é CzoHt4O2,sua estrutura é Coco-P-((O]])a)C(CHo)0 8

sua massa molecular é 166,21 g/nol. Apresenta-E3e sob a forma

de cristal.s brancos translúcidos, com pollto de fusão entre

126,5 e 128,5oCe ponto de ebulição de 295aC. Quanto à

f].Uorescência, apz'ementa emissão maxi.ma de aproximadamente

340 nm e quando avivada, de aproximadamente 309 nm. A

absoz'tiviciade molar em 292 nm é 3593'. A absorção no

Infl'avermelha é: para o grupo (C)H),3550 cm--i; para o grupo

(C-H), 2995 cm-z; para o grupo reDIl, 1600 cm-i. E uma

substância bastante solúvel om propanona (110% em maaea a

25oC), metano1 (100% 8m massa' a 25oC) e éter etílico (115% em

massa a 32oC)- A 25oC é i.nso].úvol em bonzeno e mui.to pouco

solúvel em água (1% em massa). E mui-to solúvel e«] óleos e

gorduras. A sua densidade,I'elativa à da água a 15,5'=C é 0,43.

O pontc} de fulgor é 171oC. Em Caso de i.ncêndla, a extinção do

fogo é fei.ta com di.óxido de carbono (CO2), Pó quími.co, água

(na forma de ''spray'') ou espuma. A exposição à terei.o-buril

hidroqulnona pode causar irritação nos olhos e irritação

modem'ada na peJ-e por longo contato. Os procedimentos de

emergência e os pr'i.mei.ros socos'ros a serem tomadcls, no caso
de contato, são:

contado com os olhos: lavar com água por 15

minutos e contatar atendimento médico;

contado com a pe].e lavar CTIM bastante água
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A torci.o-buti.l-hidroqulnona é um produto eE3tável,

reagindo violentamente com matoríails oxidantes. Não apresenta

problc3ma de pollmerlzação e por' combustão libera CO2 e CO. O

resíduo deve ser eliminado por i.ncíneração (Eaotman, 1977)

A tércio-but]].-h]droquinona é um anel-oxi.dente com grau

alimentar desenvolvido para estabilizar ólooe, gorduras e

alimentos, a flm de evitar a deterioração pol' oxidação,

retardando a rancificação desses produtos, bem como ampliando

o tempo de estacarem. A tércio-butll-hi.droqulnona exerce um

excepcional efeito estabillzante em gorduras Insaturadas,

particularmente nos 61eoes vegetais poli.-lnsaturados e em

gorduras animais comestíveiES. Como anui.-oxi.dente, a térclo-

butll-hldroquinona apresenta os seguintes aspectos de

interesse (Sherwin, 1976; Eastman, 1977)

não apr'ementa deecoloração quando usada na

presença de ferro;

não produz odor ou sabor que se destaque ao

ser adiei.onada a vários ó].oos, gorduras e

a].imensos;

apresenta boa solubi.lidade em gorduras e óleos

usados na a].imentação;
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pode ser combinada a outros anel-oxidantes

como o buti.l-hdroxi.anisol. Q butj.l-

hidroxitolueno ou o ácido cítri.co produzindo

formu].anões anel-oxidant.es com alta efi.cicia

A utilização da tércio-butll-hidroquino1la é regulada

pela Foc,d and l)r'ug Adrninistration (FDA) que peririit.e o seu uso

numa crincentração de até 0,02% dobre a massa de óleo ou

gordura. ou sobre a massa de grJrdUFã contida HTJ l:,r'rldutc-

alimentar (Eas:trnan, 1977)

2.2. PROCESSOS DE SÍNTESE

A li.t.ei'atura apresenta poucos trabalhos relacionados à

síntese de tércio-butil-hidroquinona.

Alg\ms autores (Stroh et a].ii., 1957) l:repõem uln processo

que utiliza um composto fenólico puro (ou com até O,1% de

água) que é agi.todo com aluiníni.o ein autoclave de alta

pressão. O ar é retirado com um gás inerte ou eteno (C2H4) e

a autoclave é aquecida por' l hora a 150oC, retirando-se ou

elimi.Dando--se o hidr'ogênio despi'endido. Por exemplo,

uti.li.zando-se fenol forma-se o tri.-fenolato de alutninio

(AI(OCaH6)a)- A temperatura é elevada. então, a 320-340oC e a

olefina corres]:,tendente ao radi-ca]. a.Lquil. que se deseja

introduzir no comprJsto fenó]]co, é co].Doada no sistema. A

reação prossegue ]?op 6 horas.



10

Segundo Stroh e Seydel (1962), a alquljação de fendia

pode ser feita com oleflnas na presença de fenóxldos de

alumínio ou de cálCIo e de umhaleto metálico Como, por

exemplo, cloreto de sódi.o (Naco-), broineto de lítio (Lj.Br),

cloreto de bário (BaC].z)- l;'al'a Ecke e Kcnlka (1963), é

F3ossívcl fazer-se unia ol'to-alquijação de fenóis eom oleflnas

de baixa massa mrJlecular , na presença de um fenóxido de
alumínio,

Bons z'esultados para mono- ou dl-tércio-buti.l-fenóis

podem ser r)btidos, segundo Binrjer e Sanar (1963), r,or

aquecimento de um poli-tércio buti].-fenol com ui fenol que

não contenlla o grua.o tércio-bati.]., na presença de O,l a 0,3%,

soar'e a massa reagente, de áei.do perc16i'ico (HCIOa) como

catalisador e numa temi:,eratura não sugeri.op a 90"C, com ou
sem solvente.

A a]qui].acho da hi.droqui.nona pz'oposta por Paspis]]. e

Tai.mr (1964) uti.li.za como agentes alquilantes o i.sobutlleno e

O dj.-isobuti.].eno, e CcnNO cata].ísador, o ácido sulfúrico ou

solução de t:].OF©to de zinco. Os auto!.es super'em, tainbéin, que

é possível a \ltlllzação de uin álcool CcnNO aBent,e alqullante e

como catalisador, ainda o áci.do sulfúrico. Para o caso da

tércio-butÍ].-]li.dz'oqulnona, uti.li.za-se Q torci.o-butallo].. A

pressão empa'brada é a at.inoaférlca e os níveis de temperatura

são baixos, não sul:,orando os 60oC. O tempo de reação depende

dos reagentes e catalisador.es emF,r'egados. A otJtcDc:ão do

produto é feita por extração, uti.].i.zandc} reagentes adequados,

seguindo-se uma cristallzaçHo
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Na síntese de derivados alquilados de di-hldroxlbenzenos

lsagulyalats et alli(1965) pr'opõem a utilização do dl-

hidroxibenzeno que se dose.ja a]qui].ar, em solução com

to].Dedo, tendo como catalisador o KU-2 e como agente

alquilante, r] isobutileno para a obt.ençâo do radical tércj.o-

butil. Este é passado pe].a solução a unia tenlpel'atura de 9C)oC

O final da reacão é estabelecido pela massa de isobutileno

adsorvlda FtO catalisador. Este é, então, lavado e o produto é

fpãcioDãdru a vácuo, obtendo-ae, asse.m, o tércj.o-btltj.l-di-
hidroxi.benzeno

Outra forma de se obter a torci.ó-butj.l-hidroqui.nona,

sugerida poz' PosPisil et alia(19{36), utiliza CTIHO agente

alqui].ante um álcool, sendo, no caso ein questão, o tércío-

butílíco ou o ísobutílico os recomendados. E sugerido que

seja utilizado carne cata].isaclot' um áci.do inorgâni.co como o

ácido sulfüri,cc> (H2SO.ü) ou o ácido fosfórico (H3PO4), ou uma

solução de cloreto de zi.nco (ZnClz) com um sulfato

inorgânico. Colmo subpl"odutos da reação, podem ser obtidos

éteres felaóllcos correspondentes às hidrcnquinolaas alquiladas

e aos alcoóis ei»pr'egados. As tempez'neuras de reaçãa são

baixas (inferior'es a IOOoC), a l:,ressãrJ é a atmosférica e c,

tempo de l.'Cação vara.a de l a 3 hoi'as. O rendíillento e a

se].etívidade rj& reação estão vi.nculados à proporção molar

utilizada entre o álcool e o composto a ser alqullado. O

processo de sel:,oração sugerido consi.ste numa extração da fase
orgânica cona éter etí].i.co.



A decrJm-ç,osiçãO fotoquímíca de tércio-a].qual-p-

benzoquinonas em meio alcoólico foi sugerida por Petranek et

a[i.1 (]-967). C) est.udo fol Conduzido em etanol e a fonte de

radiação u]t['a-vi.o].eta utilizada consista.a de uma lâmpada de

mercúz'io de alt.a pz'estão. O andamento da. roãe+ão foi

acomE,ãDh8drJ i:,rJT' mét.odes polarc,gráficos. As }ai.:iz'o.;ui.Donas e

derivados alqui.lados de lli.droquinona foz'am separados por

crolnatografía en] papel- e identificados po meio de espectros
de ressonâtacia ntagnética nuclear'

A F,r-rJF,i].&c..ão e a butil.acâ.o catalít.ica de di-

hi.draxibenzenos, em especial r] l:,irocatecal e a hidrrlquinrJna,

fr)ram prol:'ostae; F,rir Kalav ( 1972). C) l:,rricesElo eml:,rega

propi.leda e isrJt)utileno aTInO agentes alquilantes,e é

CrJDduzidr] a 75-2C)Oa(]. A Pelas,ão meDIar entre o dl-

hi.droxibenzeno e a rJlcfiH& é de ] : 0,5-].,35. O F,z'oduto final

constitui.-se de uma mi.atura com 1,1-37,8% de di-a]qui.].-dj.-

hidroxlbenzeno e O--56, 5% de mono-alqui.l--dj.--hi.droxibenzena.

O u80 de rolcfiDâs para adi.clonar hi.dracarboiletos a anéis

benzêni.cos é pt'cnposto Poz' Vent.ura Ferrero (1973). Assim,

benzeno, to].ufano, feno]. e derivados de fenol são alquilados

afim o eml:,rego de alcenos -- de prrJpeno, Ci3H6, a nonerirJ, CaHZa

' na pz'esença de ácido fosfórico (HapO.4), .ácido sulfúrico

(H2SO4), scJLução de f].uopeto de boz'o e áci.da fo:sfór'lco (BF3-

HaPO4), fenóxi.dos de alumínio--zi.nco ou ácidos sulfânicos
aromáticos (AI'-CQC)HSD.l )
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A sub].imação de 2,5-ci]-tércio-bati.].-hldroquinona &

vácuo, através de leítcn catalitíco de fosfato de boro (BPO..l),

fai estudada por BaIXas et alli(1974)

A a].qlJi].anão .]e3 cc-nlFnQst,os arotnátic03 }11droxl-

substituídos foi pesqulsad.n por He,rvei.t (1978). Pai'a a

alqui].açâo de feilói.s, i)l-crescia e hi.droqui.nona, uti.gizou-se

um comi:,lexri de áci.do flúor'ídric:o e dióxido de carbonc, (HF-

Cl;O2) coTor3 catalisador. Os agentes a].g.uilantes fritam FlrrJj:'enri.

isotDJt8Hri rll.l .L-rJcc'e'DO eíriF,l."egarirJS de acrJrdc, com o a].qual-fenol

desejado. A reação foi Conduzida .em fase líquida na

temperatura de Q-5oC e sotJ pressãrJ.

2.3. PROCESSA ANALÍTICO

A análise -ax.ialitatlva e ;uantitati.va dos produtos de

reação é uma et.apa com gr'ande i.mportância, F,oi.s est.a permite

que, CTJ[Q rJS resultados rJk)tidrJU e cora r] aUXíli.o de ferramentas

matemáticas, selanl definidas teladênclas de colnportamentci dc,

sisterrta que se este.:ia esttldando, visando à Qbtenc..ãQ do ponto

cle maior r'endimentri.

A determinação da t.él'cio-bati.]-llidroqui.nona, at.revés da

cromatrigr'afia l:,ar permeac:ão de gel, é sugeri,da por Doeden et

alli(1971a)- paz'a tanto, estes indicam a utilização de uln

cromatógrafo a líquido eon] detecc.ào feita F.cnr nleiü da

deterrrlinação c]o especti'o (]e âbscnpoâo nc, lllt.z'avioleta

Recrimendam elril)regar um comprimento de onda de 2B(:) nm nc,
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detetor. O sistema cromatográflco utilizado Constitui-se de

dual co].finas de 500 Ã e três de 100 Ã de nicroStyragel. As

colunas são conectados em série, sendo as de 500 A colocadas

logo após o in.jetoz', seguindo-se as de 100 A. A fase móvel é

clorofõrilli.o. numa vazão de 2 inl,/'mala. Todo o sistema

cromatográficri é operado à tempei'at.ura ambiente.

0

A cromatografia gás-líquido é sugerida por Toylda et

a[ii (1980). A aná].ise é efet.nada ein cromatografo a gás com

detetor de ionização de chama. A coluna czoinatogpáflca

sugerida é de vida'o, do tipo empacot.ada, com 2 m de

comprimento e 3 inn] de diâmetro internc}. A fase estacionária

constitui-se rjc 5% ])EGS (prJ].i(succinato rJc dieti]enrJg]íco].))

e 1% de ácido fosfórico. O sapo!:'te da fase estaei.c)nári.a é

Chromossorb W com granulometria entre 8C)-100 mesa.

Tambétn sugerem» cr'omatografi.a a gás para Identificação e

quantificação, Auett,in e Wyatt (1980). Para tanto,utiliza-se

uma coluna de vidro, do tipo empacotado, cona 2 m de

comprimento e 6 mm de diâmetro enter'no. A fase estacionar'ia é

constituída por IC)% Versllube F-50 e o suporte desta, Gas

Chrom Q com gra1lulometria entre I00-200 mesh. O croinatógrafo

é operado cona teinpez'aturam da coluna eln 19C)'=Ç3, do i.nletor' em

200oC e do detetoi' de i.onização de chama elll 240'sCI. Emprega-

se, corno gás de arraste, o ni.tragédia numa vazão de 53

ml/mln. Tanto r] hidrogénio como o ar sintético sâo utili-fados

numa vazão ótima estabelecida pelas condições

cromatográflcas-
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A cromatografla a gás é ai.nda dada colho melhor método de

análise por Wyatt (].981). UBa-se unia coluna, do TIPO

empacotada, de níquel com 2 m de compl'i.mento e 3 mm de

diâmetro i.nterno. A fase estacionária é 10% Versllube F-50

sobre GJas ChrrJrn Q com granulometria entre lrJ0-200 mesa CTIMO

SUPrJT'tc. A coluna é operada, inicialmente, a 150oC por 12

nlinutoes, passando, a seguir por um pr'ograina de t.empa).'atura

com veloci.dado de 12':'C/inln até atingir 21C)"C. o i.n.iet.or opera

na teme,eratura cle 220oC e o detetor' de ionização de Chama, a

240oC. O gás de arrast.e empregado é nitrogêni.o na vazão de 25

ml/mln; o hidrogénio e o ar slntét.i.co são utilizados na vazão
de 30 e 320 rn]./min. respectivamente

Outros autores (Min et alia, 19B2> empregam. t.amtJém, a

cz"omatogr'afia a gás para análi.se e i.dent.i.fi.cação da tércio-

butil- hidroquinona, sugel'indo o uso de um cromatógrafo a gás

com detetor de ionização de chama. A coluna, com 3 m de

comprimento e 3 mrR de diâmetro interno, deve ser de aço

Inoxidável, do tipo empacotado, tendo como fase estacionária

10% de po].imetafenoxileno sobre Tenaz-GC com granulometria

entre 80-100 mesa como suporte. A temperatura inicial cla

co].una é de 140oC, mantida por 2 minutos e pr'c.)gramada para

elevar;ão Cona veloci.dado de 6oC/m:IH até atingir' 250:'C, quaTido

é mantida poz' 15 l»i.nulos. Como gáo de at'raate, empa'eEa-se

nitr'ogênio na vazão de 40 ml/)nln.
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2.4 PROCESSO DE SEPARAÇÃO

Na obtenção da tél.'c]o-but]].-hldroquinona sepaz'ada dos

reagentes utilizados na reação, é utlli.fado um procedimento

adaptado do descrito por' Bogo]yubskii(].962). Este

desenvolveu um método para separ'anão de 2-i.sopropil- e 2,5-

di-isopropil-hldroquinonas do meio reagente em que se

encontram (alcoólico e ácido)- O autor pl.'opõe que, ao fi.nal

da reaç&o, o ppodut.o de reação seja resfri.ado e a fase

orgânica, contendo oa reagentes orgânicos do si.stema, se.ja

sepal.'ada da fase inorgânica, contendo; prlnci.palmente, água e

ácido o qua]. é empa.'egado como catalisador'. A face orgânica

recebe 450 ml de tJenzeno para cada mo]. de hiclroquinona

empregado na reacão. Desta operação resulta a F.regi.citação da

hidroquinona. A solução que resta passa por u»l pz'ocesso de

destilação paz'a a eliminação do b.3nzeno. Na verdade, é feita

uma concentração da so].ução benzêni.ca; o precipitado é

filtrado e ]avado cam ].00 ml de benzeno, é seco e aquecido a

80o C com 800 ml de água destilada, contendo unia pequena

quantidade de hidrossu].:fito de sódi.o. Por z'esfr'i.ainento dessa

solução, é obt.ido,l:.or cri.stallzação, o pl'oduto desejado da

reação, no caso a 2-i.sopropil-hidroquinona.

2.5 OTIMIZAÇAO DO PROCESSO REACIONAL

Ao se pretendem' desenvolver um processo, tem-se ein Inerte

a obtenção do mai.oz' valor paz'a unia dotei'n)itlada resprist&

quando se faz variam' uma determlllada qualati.dado de fa.tüt-es
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que podem sez' quanta.tatlvos, qualltati.vos ou ambos. Assim,

uma programação experimental torna-se !aecessári.a papa que se

determine qual a combinação de fatoree que maxi.mica a

resposta esperada no experimento. Por vezes, não é o valor

maxi.mo o dose.lado, e sim o míiai.lno. Ainda assim é necessário

um planejamento ext:-erimental. Com o planejamenta, trJrna-se

possível explorar não só como os diversos fatores influem na

melhor r'exposta, como também prever' Q comportamento na região

do ponto ótimo. Na literatura (Cochran e C:ox, 1957)

encolltram-se os )métodos mais conaumente empregados no

planelanlento de expert-mentor, ds.. quais passam a sez'
descritos.

O método do favor único utiliza urna pr'avia combinação de

favores que o experimentador ju].ga ser ótlnla. Os experitnentos

seguem-se por meio da variação de um único fatos que, ein

gera[, é aque].e (lue se .julga ser Q de Jnai.or i.afluência na

resposta que está sendo otimlzada. Assitn, sendo xz, xa, xs,

, xk, os favores que afetanl a resposta y, faz-se,

Inicialmente variar o valor de xz, mantendo-se as outras

variável-s (xkz) fi.xas no valor estimado como o dc, ótlma

Desta maneira, chega-se a um valor denrominado de xzx que

maximiza o velar de y, para as condições estabeleci.das para

as outras variáveis. São necessários, pel-o menos, tr'ês níveis

cle xl para que se E,russa analisar o efeito dessa variável. Se

o intervalo de variação para xx fornecido pela literatura for

amplo, devem-se uti].azar quatro ou cinco nível.s para avali.ar

o seu efeito. Com as respostas y deter'minadas l:,ara as

variações de xz ajusta-ae uma par'abo]a .]ue z'e].ciclone y com
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de xz é denominado xz2. Passa-se à var'i.ável xz, que é

submetida ao mesmo procedimento, obtendo-se um valor x22. C)

procedimento continua até que todas as vara.áveis xk tenham um

valor óti.mo xk2 estabeleci.do. Se este con.junto de valores

para xk não difere mui.to do valor Ini.cía] estabe].ecldo e o

valor de y sofreu pouca variação, Q experimentador' pode

encez'z'ar os expert.bentos e consi.danar Q c'on:junto de pontos

obtidos como aquele que .leva a uln valor máximo na resposta,

y. px'ocur'ada. No caso de se ter uma variação apreciável no

valor cle y, uma nova séri.e de eRRei'imensos é realizada de

acordo com o prr3cedimento descrito neste método de

otimização. Neste cabo, os valores i.ni.dai.s das vara.áveis

serão xk2- A aná].ise do con:junte) de valores xks frente à

resposta y observada l:,ermite que se decida a término ou
prosseguimento da otimização

O método da mai.or' ascensão, assim como o método do falar

único, locali.za o n)áximo com o auxíli.o de uma série de

expel'lmentos, lendo cada um planeclado a partir dos res\lltadrla

obtidos no experimento que o precedeu. Assim, para que o

método ae.ja eficiente, os resultados dos expert.bentos

pr'ecedentes devem ser conhecidos com rapidez. Nos

experimentas ini.dais, todos os fatores são i.ncluídos. Ao

fi.na]. de cada série, ajusta-se um pollnõmio, em geral de

pr'imeira ordem, does pontos obtidos e tal polinâmio é

utilizado como instrumento para determinar a natureza dos

experimentou seguintes. Os ensai.os são pr'ogramados segundo o

plano fatorial. Neste tiPO de programação estatiotlca, sao
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executadros 2n ensaios, onde n representa o número de

Variáveis que estão sendo exploradas no expel'in)anta. Assim,

exploram-se os pontos extremos das faixas definidas, pela

literatura, pa!'a cada variável (Cochrall e Cox, 1957; Bo:{ et

alia, 197i3). Este tipo de prograrnüc+.ão I'e.;uer po\idos ensaios

reã].iz&dris F,or fatrir. a ser estudado e , OTobrlTÜ nã.ri se.ja capaz

de ext:,lotar c:rJrnl:,letarnente uma re.giro ABRI-a para um dado

favor, l:,ermita que se determine a tendênci.a 'de cl'escímenta do

processo em r'elas:ãri à variáve]. expiar'ada, perini.tendo, asse.m,

o plailejanlellt.o de ensai.as postal.'topes (Box et alia, 1978)

Num expert.mento fatori.al, i.nvestigam-se vári.oa fat.opas

si.multaneamente. E i.mport.ante que se tenha tuna está.motiva do

el'ro expor'i.naeiata]. e, para tanto, Q ponto cent.ral defi.Dldr]

para as faixas -.ie va!.'tacão dos diversos fatores é repeti.do

Flor' três QU quatro vezes, QU ainda, repet.em-Be todos OS

pontos do eRRei'i.nleiato. Por meio de t.ratanleiltos mateinát.ices

determinam-e:e, a l:,artir- dc, F,olínê,mio ajustado âcnB real.lltados

a dilação a aer segui.da e os paBscns .;ue devem sez' dados aos

valores doB fatal'es em estudo que maxi.i))liam a resposta y

saltos dados devem aer' pequencns (de acordo cc,in c. bcntn senso dc,

experinlent.odor, segulldo (:Qchral) e t=ox, 1957) paz'a que nãrJ

seja u].trã.Fase:ãdri a r.'rin:junto de valores que torrJarn rJ vallor de

y maxi.mo. Assim. uin novo plano fatal'ia]. simples é kit.o aa

]-anho da directo defina.da pelo modelo.come.aula.:io sempre o

velo!' predi.to pe]o modal.o e o va].or cnbservado

experimentalmelate. O processo cona.inua até que o valor

prevista e ri oti eivada se:iam substancial.mente diferentes

(mais uma vez de &crJI.dc, com o tJrilFI senso dri expor imentador

segundri CTIChTãH e (]rJX, 1957.). Neste l:,onça, u.m novo plarlo
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fatorial completo é estabeleci.do em torilcl do ponto anterior

que produziu o mai.or' desvi.o, seguindo o procedimento .já

desci'ito para este método. Aqui., duas situações podem

ocorrer: a equação linear é ainda adequada para representar a

situação, eiat.i'etant.o os coefi.ci.entes do pol i.nâmio tllostram-se

muito pequenos; ta]. fato indica que se está numa r'egião de

plano. A outl'a possível si.tuação é o mode].cn linear tIRo ser

adequado mais para representar o processo. Em ambos rJS casos,

deve-se partia.' par-a a c:onstrucão de um modelo quadrático,

porque a curvatura da superfíci.e 'que I'apresenta o estudo

torna-se linportante. Com o novo modelo, desta vez quadrático.

as situações e recoillendações para os novos passos são

a e;uF,erf'ícle apresent,tl um nláxlmo. Se o ponto de

máximo est.á dentro da região coberta pelos

experimentas efetuados. basta plane:jarern-se Davas

ensaios para confirmar tal máximo- Se o ponto de

máximo estiver fora da região explorada

experimenta].mente, deve-se seguir a direção geral

Indicada pelo modelo. mas com caute].a,

estabelecendo um novo HOclclr] quadráti.co no caso de

clcsvir]8 grandes entre a pr'evasão e a observação
extÉ,erimental

a out:,erfície apresenta un mínimo parca alguns

valrJrea de xi e um máximo para outros valores de

xl. Neste caso, devem-se tentar combi.nações dos

falares envolvidos no prrJcesso, l:,ara se estabelecer

aquela que proporciona o maior valor da resposta.
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a superfíci.e quadr'ética não se adapta ao modelo

Aqui, pontos adicional.s que gerem um modelo cúbico

devem ser experimentados. Esta situação revela que

modelos de baixa ordem não são sua-ci.entes para

repr'esentar o estudrJ. E recon)endado que sejam

feitor: experimentas na região do máximo relat.ivo

estabelecido, utilizandrJ passos pequenos par'a
ava)içar

Os doía métodos cltadoo antepi.orn)ente necessitam que oa

resultados experimentais sejam conheci.dos com r'api.dez, a fim

de que se possam planelar os ensai.os segui.ates.. Nos trabalhos

que envolvem muito tempo de experimentação e muito tempo de

análi.se, é sugeri.do (Cochrala e Ccnx, 1957) que se procure

detetar o ponto de ótimo com apenas uln ensaio, uti.l i.bando-se

para tanto, uin i»odeio de segunda ordem rotaci.amável. Se a

faixa de exploração das vara.ávei.s é mui.to grande, pode ser

que um modelo de segunda ordem não se.ja o mai.s adequado para

representar o estudo. Assim, é sugeri.do (Cochran e Cox, 1957)

que se.ja adaptado um modelo de ordem sugeri.or ou que se

efetue um segundo experimento para pcnster'lor análise.

Existe, também, a possibilidade de se executarem ensai.os

empregando combinações randõmlcas das var']áve]s envo].vidas no

processo. Neste caso, como a próprio nome z'aveia, são

escolhidos velares, de forma randomizada, dentro da faixa de

possibi].Idades fornecida pela literatura, para as variáveis

envo].vidas no estudo. Após a e>iecução de n ensaios, o

con:junto de valores que forneceu o melhor resultado ê
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considerado o con.junto representativo do F,oito ótimo. Este

método não apr'eseilta nenhum plane:lamento estratégico de

ensaios- E indicado quando se temi \lm número gr'ande de

vara.áveis inf].ueiaci.ando o si.stelna e quando o erro

experimental é pequeno. A vantagem que este método oferece é

a de se ter a rJpartunidade de comi:,z'fender' a influência das

variável.s que mai.s afetam Q processo em estudo, restringe.ndo,

desta maneira, a região de exp].oração dos ensaios

experimentais. Para um esttldo mais al:,tarado do l:,r'rJcesSO. r3s

autores (Cochran e Cox, 1957) sugar'ern a apli.cação de outros

métodos combinados a este.

2.6 COMPORTAMENTO DA CINÉTICA DA REAÇAO

Dentro do Desenvolvimento de PrrJcessos Quími.cos, o

estudo da Ci.nética da reação envolvi.da no processo tem

importânci.a grande, poi.s atl'avós desta, tor'na-se possível

descrever a evolução do sistema com a variação do tempo

Assim, velocidade de consumo de r'eagentes e l:,rridução do

composto desejado, Influência da temperatura na velocidade de

coDsumrD de reagentes e na produção do composto de Interesse,

parâmetros termodinâmicos r,elacionados às grandezas

energéti.cas, que estão envolvidas no processo, são obtidos a
partir desse estudo
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Os métodos experimerltals envolvidas num estudo ci.nético

relacionam-se com a determinação de certas Caractez'ísticas da

reação que ocorre no sistema. Assim. é necessário definirem-

se os parânaetr,os que i'ea].mente i.nf].uenclan) a cinética da

r'eação. Dois são os princi.pais (Ben--Aim e l)eBtri.an, 1967

Benson, 1960; C:azeda, 1978)

as concentrações i.niciai.s dos z'eagentes

a ternper õ.topa

A variação de voluJne do sistema é de gi'ande Impor'tareia

DTJ estudr] c:inéti.co, poj.s as cüncent.rações depeladenl desta. E

comum crinsiderar-se que o volume é Coiastante duzalate todo o

ensaio que se realiza e que as variações de concentração mais

significativa.s acrjr'l'cH devido ao avanço da reação (Ben-Aim e
Destrian, 19t37)

Para uma reaçãc- endotérmica ou exotérmica. a manutenção

da temi:,eratura constante é cclnsegui.da poi' ideia cie um banho

termostatlzado (Beta-Alm e Destra.an, 1967; Benaon, 1960;
Calaeda, 1978)

C)utPos parâmetros pc:Idem t.ez' i.ilfluênci.a signo.ficativa

como a natureza dri so].Tente, que prJde interferir t&Dtr] na

velocidade de reaçêio quantcn no lllecanismo dessa (Ben-AI.m e

Destrían, 1967; Caiaeda, 1978); gases i.nortes pz'esent.es no

si.steina que afetail) a pl.'estão parcial de conlF.oi ent.es, no caso

de reagentes gae30aos; o catalisador; as paredes do reatou, o
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PH do meio e outros que dependem de cada sistema em

particular (Ben-Alm e Dostri.an,1967)

Assim, estudos premi-m]nares sobre a].Huna desses

parâmetr'os são sugo!'idos (Bensoll, 1960; Caneda, 1978). Uin

ponto de pari.ida interessante para caractere.zar o sistema

reacional do qual se deseja deterinlnar a cinética é tomar

clênci.a dos pz'odutoa de r'Cação, ou sela quais são e quantos

eção. Este conheci.mento fornece, além)l de informações sobre o

sistema, suprJrte suficiente para a determinação dos métodos

de análi.se a sex'em empregados no levantamento dos dados

experinlentai.s necessários. Assim; após estabeleci.daa as

concentrações de r'eagentes e catalisador,a' quantidade de

solvente,a temperatura e o tempo de reação, que maximlzam o

rendimento da reação, procur'a-se aul»enter este último de

forma a poder-se verificar a possibilidade de frirmaçàa de

sub-produtos, a existência de reações papal-e].as que podem

levar a conclusões precipitadas. A cl'omatografi.a a gás ea

espectroacopl.a de absorção aão método i.ndlcados para anal i.sar

produtos de reação (Caiaeda, 1978)

O conhecimento de quão r'ápida é a reação é outra

[nfor'mação út]] no ].evantanlento de dados clrléticos, pois esta

permite dimensionar a amostragem dur'ante o experimento. A

uti.].ilação dos métodos de otimi.zação, por exemplo, permite

que se estime tal favor, já que o autor (Caneca, 1978) sugere

que sejam emE,regados métodos para efetuarem-se medidas

aproximadas desta ve].ocidade.
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Conhecendo-se o comportamento geral do siE3tema, par'te-se

para a determi.ilação da composição deste com a variação do

tempo. Se o sistema é olmll)les, ou sela, não existem reações

paralelas, o conhecimento da variação da composição, com o

passar do tempo, de apenas um componente é sufici.ente para ae

conhecer a composição do sistema, desde que se.ja conhecida a

estequioinetria do sistema. No caso de reações complexas, Q

conhecimento dessas quantidades deve estender-se a mais de: um

componente. Tais quantidades citadas pridern ser l:-r'opriedades

químicas, físi.cas [nu a combinação de ambas de tal forma que

determinem, unicamente, a composição do riste)na que se esteja

considerando (Benson, 1960)

Um probJ-faina encontrado para se determinar a composição

ou um con.Junto de propriedades que a determine está

r'elacionado com a amostragem (Benson, 1960; Caneda, 1978) que

é a forma mais simpJ-es de obtenção de dados para um estudo de

cinética. A amostragem consiste em se retirar pequenas

quantidades da mistura reagente, tratar' a amostra da mistura

de tal forma que a reação se.ja i.nterrompi.da e analisar o

pr'oduto final deste tratamento. A interrul:,ção da reação pode

ser fei.ta por um resfrlamento brusco da amostra recri].Lida ou

por Inibi.ção química da reacão com o uso de um reagente que

atue no sistema, removendo ou neutrallzando um d08

componentes reativos (Benson, 1960; Caneda, 1978). O problema

deste método, CcnIDO salienta Belasola (1960) é o distúrbio

causado no meio reagente em virtude da retirada dao amostras.

Em casos extremos, torna-se necessári.a a amostragem total, ou

se:ja, todc} r] sistema reagente passa por uma Inibição da
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l.'Cação para posters.or aná].i.se. Assim, para o prosseguimento

da colete de dador, un] novo sistema deve ser preparado ea

amostragem deve acontecer após o ponto anteriormente
anali.Dado.

Para a análise das amostras, Caneda (1978) sugere que

sejam utilizados métodos físicos colho a espectz.'ofotoinetria, a

ressonância nlagnétlca nuclear, a di.].atoilletrla e a rotação

õtlca entre outros. Dos métodos químicos, Q mesmo autor

sugere a volumetria e a gravimetria que são métodos

clássi.cos. Destaca ainda Caneda (1978) que os tnétodos

químicos el)lboz'a sejam mais trabalhosos, têm a vantagem de
serem espec í ficr3s .

A calorlmeti'i.a, que permi.te determi.naz' a quanta.ande de

calor liberada dul'ante uma reaoão, e a eondutiinetria,

pri.nclpalmente para so]uções e].etrollticas,jã que permite

acompanhar o andamento da reação por' meio de medidas de

condutividade elétri.ca são manei.ras sugeridas por Ben-Alm e

Destrian (1967) para um estudo de cinética.

A utilização de métodos de análise dos sistemas

reacionals, envolvendo medidas de propriedades elétricas

também é sugeri.da por Benaon (1960)- Anal,m, cita como métodos

a determinação da constante di.elétrlca, a condutância

elétrica, a medida de pH com o uso de eletrodos de hldrogênio

ou calomelano, o F,rJtencial de óxido-redução e eln caso de

reações em fase gasosa, a deterá)mação da condut.ivldade

tértnica. O mesmo autor comenta que tais lnêtodoa cleveln ser



27

usados após calibração cuidadosa fornecendo, ainda aselm,
pz'ecisão de 1%.

Da mesma foi'ma que sugez'i.da por Caneda (1967), Benson

(1960) também indica a utilização de métodos de análise

baseados em propriedades éticas. Cotnenta o autor que tai.s

métodos são muito convenientes qualldo exi.star a possibilidade

de serem aplicados. As propri.edades ótícas que podem

caracterizar um sistema são: a absorção ein um ou mais

comprimentos de onda (infravermelha, Ultravioleta, visível rJU

região de mi.croonda), o índi-ce de r'efração da mistura, a

rotação ética de uma QU !Dais espécies dci sistema, a emi.suão

fluorescente de uma ou mais substânci.as do si.stema. Cada um

desses sist.elas requer uma calibrac+:ão r'igorosa para que a

pl'opriedade óti.ca medida possa ser associada à concentração

da subst.ânci.a dose.jade. Com excessão do método de rotação

ética e do índice de Feri'anão, a precisão dos demai.s fica ein

torno de 1%. Um problema apontado por Benson (1960.) sobre

estes métodos, especialmente àqueles relacionados com bandas

de absorção ou coeficientes de absorção, é o fato de tais

valores mudarem com vaz'cações cle teinpel'atura, pressão ou meio
z'eacional

Outros n'iétodQ3 ainda apontados For Benson (1960) como

atei.s no aconlpanhanlento do Conlportainento cinético de ullla

reação são: métodos di.lat.ométricos, que apli.cair-se a sistemas

líquidos onde a vara.anão de vc-].ume relaciona-se com a

evolução da r'Cação; acolllpanhanlento da vi.scoí3idade do sistema,

que é aplicável tant.o a sistetnaa ].iquidos, quanto gasoelos
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(muito us&clrJ Dra estudo cle l:,olimerização); indicadores

colorimétrlcos que 8ão eficientes quando ocorrem mudanças de

col-oração do meio reagente devidc> ao progr'esmo da reaçã.o;

isótopos radloativos ou tratador.es que cülocadoB no sisa.CD-lã

permitem acompanhar sua evo].uc:ã.o. Este último é de pequena
preciflâo e .ie difícil pz'eFaro {:ie anloeçt.ras.

Há r.Cações 'at.le se pt'ocessan) r'apidaillerlte de tal forma

'aue, ant.es de se fazer a Frinlelz'a amost.Pagam, praticamente a

reação .já se complet.ott e pot' deficiênci.a do s:istema de

agitação, as amost.I'aB I'et.iradas não apr'e3eiataill } onlogenidade

suficiente. Ainda F,ode-se ter, par'a tape: r'cações, problctTiãs

CTIH o mét.odo de .]et.et' o avanço desta, na anloBtra ret.i.Fada,

que pcJde nâo ser cn mais adequado. l:'ai'a contcnFDâF esse

problema, Benacnn (1960) sugere que ae.-]atn uti].i.fadas sistemas

estáticas, onde a mi.atura .]os t'eagentes processe-se de

maneira bast.ant.e z'árida, garantindo, ae3sim, a holnogenidacje

das ainosti'aB retiradas. Uma variante deste método é o sistema

de fluxr] contínuo sugerido por Bens.)n (1960) e por Caneda.

(1978). Esses aut.ares propi5em q\ie os reagentes sejam

allmeiatados separadamente, por meio de t.ubu].aches

independentes, a UTíi ponto do sistema em que ris r'eagentes

misturem-se e iniciara a reaoão. Nuns ponto desse reitor

tubular, medem-ae algumas propriedades de i,nteresse .;lue

possa»l ser coz'r»elaci.onadas cona a collcentraçâo dos compostos

envolvidris na cinét.ic.a da reacâo ein est.udo. Podem. dessa

forma, ser Úteis medi.daa relacionadas a pz'opri.idades éticas

das substâncias como o uso de espectrofotâmetz'os de registro

de absorbancia ou ti'ansmlt.areia enl função do tempo de fortna



29

continua, ou ai.nda de maneira mai.s rápida, segundo Caneda

(197B), esF,ectrofotâmetros conectados a um osciloscópio. cu:ia

tela seja filmada. São sugeridas poz' Benson (1960) medidas de

evolução de calor, ou sela, de temperatura, ou também. de

criHí:]utivid&dp e].ét]'i.ca. Neste tnétodo de f].uxo ContÍQur]. um

crJrijuntri d.e CriDCcrltFãcõcs a diversos tempos é consegulclo pot'

meio da variação da ve].oci.dada de ali.tentação d03 1'eageiltes e

tambéll} da vaz-i.anão da post.ção do ponto nc.) qual sã.o feitas as

[íicdirJQS das ,rc-F,r'ieí:lados; utilizarlaw F,ar'a se deter'rnínar as

crincentrações das substâncias e)lvolvidas Dcn pl'Qcessci

r'eagente. A desvantagem deste rnétodr3 é Q brande consumo de

reagentes, .já que Q f].uxo é contíntlo.

Para ris cstudrJS cinéticlos em que o custo e a

disponi.bil i.dada de i'eagentes sejam fatores l i.mutantes, Caneda

(1978) sugere o emprego de sitenlas de fluxo descontínuo

Estes têm sido bastant.e uti].lzados. em algumas z'Cações

enzimáticos. O pz'incípio deste sistema consiste em alimentar

os reagentes a u.ma câmara de reação proletada de t.al fc.)rma

que a mistura daque].es Beija praticamente imedi.ata. [Jni FocuFsrl

comumente emir'egado é alimenta!. os reagentes por il)eio de

pequenos ririfíci.o colocados eln opcnsi.çâo de fc.brida qtle a

turbulência causada seja Esuficlente para a mistura. O fluxo

al i.me1lt.ado é, entala, rapidamente interrompidc}, i11ici.ando se o

r'egistro das concentx'aç:ões a divel:'sos tempos, cota uln

IHStFUHCHtri adequado, tal CTIHO um esF,eCtrOfrJtâtDott'o. A grande

vantagem deste método é o pequenc> collsumo de I'eagente aliam.la

à rápida nli.st.ura dos r'eageiates.
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Um outro método bastante i.nteressante denomina-se método

da re].axacão (13elaaon, 1960; Caneda, 1978). Este método

consiste em se atingir o equi].íbri.o e, logo a segui.r, por

meio de uma excitação externa ao sistema, deslocar o

equilíbrio e medi.r o tempo necessário para que o sistema

!"etorne ao equilíbr'i.o. O tempo que a r'sacão necessita para

F'ercorl.'er' tema certa fiação do retorno ao aqui.].ébrio é

denominado de temi:,o de relaxação e está matenlatlcamente

re[acionarja cam a ve].oc]dade específica da reação. O

deslocamento do equilíbz'io pode ael' feito poi' meio de uma

pertuz'cação Como uma variação brusca de pressão ou

temperatura, ou ainda aplicar-se u].trassom ao sistema de

manei.ra que a frequênci.a empregada interaja cona a situaçlão de

estabilidade de alguma espécie do sistema. E impor'tarte que o

tempo para causar a perturbação no sistema seja bem illenor que

o tempo de relaxação. A vantagem deste método está no fato de

que nãrJ há pr'oblemas com o tempo de esF.el'a para que se

consiga uil] sistema honlogêneo para atnostragem, uma vez que já

se parte de uma situação de equi.líbrio
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CAPITULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capot.u].o s8o descritos os nlateriai.s uti.lízados na

parte expert.mental do tz'abalho. bem como a inetodologla

adotada no traba]][o pt'apr'i-agente dito. .[nicia].inerte são

comentadas as substânci.as empregadas, listando-se as

princi.pais p!'opz'iedades re].aclonadas a essas. Passa-se. a

seguir, aos coillentários re].atlvos aos equipamentos usados no

estudo dose))volvi.do. A parte segui.nte é .dedicada aos

comentári.os re].aclarados à metodologia de traballlo adorada

nas diversas etapas do deselavolvlinento do pr'ocesso proposto.

3.1. MATERIAIS

3. 1 . 1 SUBSTANCIAS UTILIZADAS

A sínt.eBe de torci.o-buti.l-hi.droqui.nona (CoH3-p-

((OH)z)C(CH0)3) foi executada de acordo com o sugerido por

Posp[si-] et a].i.i (1966)- Nessa etapa de sínt.ese e na ObtCRt;ão

do produto rapam emF,regadas substâncias, cu.jas pri-ncipais

propriedades são apresentadas na tabela 1. Para a síntese

util-içou-se a hidroquinona (Cana(OH)z) Crina compostri a ser

alqui].adro, e o isobutanol (CHo-CH(OH)-CHz-CHa) e o tércio-

butanol ((CH3)e-C-OH) foram os agentes
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alquilantes testados. O catalisador empregado fol o ácj.do

sulfúrj.co (H2SO4) 98%. Os solventes testados foram a água

(H2O) e Q éter eti.].i.co (CHo-CH2-O-CH2-CHs)- No processo de

extração das sutnstâncias orgânicas usar'am-se água destilada e

éter etílico. Pal'a a reparação da tércio-but;il-hj.droquinona

das demais substâncias orgânicas, empregou-se benzelao (Gene)

3. 1.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A figura l aF,rebenta um esquema do sistema reaciclnal

utilizado na síntese da t.ércio-butll-hldroqui.nona.

Para o estudo da reacão proposta, usaram-se os seguintes
aqui.pimentos:

um balão de vidro (1) ''pirex'' caiu três bocas e

capacidade para 250 ml que se constitui no

reitor do sistema;

um condensador' (2) do tipo com será:,entina. O

f].lido de resfriamentr], que no caso foj. água

gelada, circula no interior da serpentina. Q

condensador acopla-se dlz'etamente ao balão de

r.sacão;
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um alimentador de vi.di'o (3) ''pyrex'' para

adição do catalisador ao si.stema reagente. O

alimentador' acopla-se di.retamente ao balão de

três bocas;

um ter'mâtnetz'o de mercúri.o (4) com faixa de -lO

a 300oC para acol)apanhar a vara.anão de

temperatura da massa reagente no interior do

reatar;

um recipiente de vidro (5) para o banho de

aquecimento do reatar'. O fluido de aquecimento

empregado fol o Thermino1--55;

uma r'eslstência (6) (220 V e 500 w) i.merda ]lo

banho de aquecimento;

um termómetro de comento (7) do tipo duma para

controlar a tempet'atura do banho de

aquecimento;

um agitador maBnéti.co (8) par'a promover a

agitação talho da massa reagente quanto do

fluido de aquecimento. A agitação é feita por

meio de barras magnéticas revestidas com

prJlltetraflUOretileno;
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Equipamento adicional, necessáz'io às operações de

anal i.se, extração e cri.star.ilação é apresentado a seguir

um funil de decantação para o proces30 de

extração das substâncias orgânicas do produto
final de reação;

um ''dean-stark'' CTIM torneira uti].azado no

F'rc'cesso de evaF,oz'açãrl a vácuo F,ara rc'colher a

condensado, restando no kJalão um sistema

bifási.co cc)aposto Óor uma solução, em pequena

quantidade, com o F,rodtlta de interesse e r]

precipi.fado contendo tércio-but]].-
hlrlroqU:inrJD&

um fr'asco do TIPO kltassato par'a recolher o

condensado da evaporação no pz'acesso de

obtenção do produto puz'o- Este frasco está

conectada ao ''dean-star-k'' por meio de uma

mangueira cie silicose;

um cromatógr'afo a gás modelo CG-37 com detetor

de Ionização de chama, acoplado a um

i.ntegrador CG-500 que perdi.te efetuar os

cálculos necessári.os peru.Dentes ao método de

quantificação adotado. A coluna cromatográfica.

empregada é do tipo empacotado, de metal, com

3 in de compra-mento, tendo como fase
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estacionária uma poli.-dimetil-si.licona na

forma de goma e com estrutura como segue:

(cn3)3-sl-o-(sj.-(CH3)2-o)n-si-(cn3)3. Este

material é comercialmente conheci.do como SE-

30; pc]8Buí uma pol-aridade relata.va de 5,1%. A

coluna ut.il i.fada nas análi.ses possui 5% dessa

fase estacionária dispersa soar'e Uniport HP (o

material suporte) com granulometria entre 60 e

80 lnesh. Esta coluna é empregada para se fazer

a análise dos r'eagentes e produtos orgânicos

pesados. A análise dos leves é fei.ta em coluna

de metal., tendo como fase estacionária Porapak

Q. Possui um comprimento de 1,13 m. seu

cli.âmetro Interno é de 3,2 m]]] e a temperatura.

maxi.ma de operação é 250 oC

uma balança analítica modelo Mettler com

capacidade máxínla para 160,000 g e precisãri de

o.001 g;

vidrada de laboratório, em geral: béquet.'es

erlenmeyez's, profetas. pipetas, funis.
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3.2. MÉTODOS

3.2.1 VARIÁVEIS E PROGRAMAÇÃO DAS REAÇÕES

No processo estudado, foram consideradas as seguintes
vaz'dáveis:

temperatura;

proporção mo].ar entre álcool e hidroquínona;
concentração de catalisador

A li.teratut'a (Posei.sil et qlii, 1966) propõe que a

temperatura seja de 60oC, a proporção molar se:ja de 1:1 a 1:3

e que se utilizem 2500 ml de ácido sulfúrico.(catalã.andor)

65%. Para a exploração dessas condições de reacão empregou-se

um plane.lamento de experimentas. Por meio dessa forma de se

abordar o pr'oblema, torna-se necessái'io deflni.r uma faixa, em

torno das condições de reação estabe].ecidas na literatura,

para a exploração das variáveis defi.ni.das como importantes.

Feito dessa forma pode-se verificar a inf].uência dessas

vara.ávei.s no rendimento da I'eação, bens colho ana].luar a

combi.naçlão de].as que leva ao ponto (5timo. Para essas

vara.ávei.s, defina.paRI-se as segui.ates faixas de exploração

temperatura: 50 a 70oC

p[.'oporção mo].ar entre álcool e hidroquinona
2:1 a 4:1
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concentz'acho de cata]]sador (ácido su].fúrlco)

15 a 35% sobre a massa de mater]a]. reagente.

O plane:jamentr] utilizado na síntese da tércio-butil-

hídroquinona consistiu em mrJntar-se um t;,lano de ensaios

através do qual pudesse ser t.i.Fado o maior nllmero de

informações cona o menor número de ensaios possível. Para

tanto recorreu-se a um procedimento estatístico que permite a

si.stematizacão do processo r'eaci.ona]., bem como a sua

otimização, a fi.m de sede m- evi.todos erros que não sejam os de

origem experimental

A otimização da x'Cação foi fei.ta segundo o método do

passo ascendente com auxílio da Construção da superfície de

r'exposta (Cochran e Cox. 1957; Box et a].ii, 197B). Este

método consi.ste num con:junto de técnicas que permite

estabelecer olha relação de carátor empírico entre as

variável.s estudadas, possa.bili.tardo o direcionainento dos

experinlentos para a maxlini.cação dos resultados. Asse.m, obtém-

se uma expressão do tipo

y = F(xlu ,. >(2u ? x3u , , xk«) + e. ( 1 )

onde

y é a resposta que se deseja oti.mizar;

xl.. são os falares estudados e que exercem

influência tla r'exposta y;
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êu coar'esponde ao erro experimental observado
em u experimentas.

A relaclão entre y e xi.. é da forma

y = Bo + Blxlu + IB2x2L: + + Eik){lcl.z + Cu (2)

Os coefici.entes Bt, obtidos por índio de regras ão

polinomial, ex]:,restam a inf].uência dos fatores xt. na

resposta y. E possível, ainda, obteretn-se os coeficientes

relativos às InteraQões entre .os falares considerados: BtJ,

Bt.ix, Bt.iKZ, e assim por diante. Os coQfi.cientes da equação 2

são calculados a partir da segui.nte expressão:

BJ. = (XITXI )-I(XITY ) (3)

em que Xt indica a matriz das variáveis xx; Y i.ndica a.

matei.z da resposta y obtida em cada exF,erimento realizado; r]

índice 3uperi.or T iiadi.ca matriz t.ransposta e (-1) , matriz
Invel'aa.

As equações para a detepminat;ãc) dos coefíci.entes Bt

tornam-se mais simples quando se uti].iza uma t)ase ortogrina].

ou se.:la. as variáveis são mutuamente ortogonais. Peida tal

apl-i.ca-se uma transformação linear na faixa de exploração

definida para as variáveis, de forma a que os novos lImItes

das fai.xas seianl (+1) e (-1)- Assina, tem-se:
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(-1)
l

a

0
1...

(a + b)/2

X

l

X

(+1)
l

b

onde

X = (((a + b)/2) x)/(a - b)/2 (4 )

A exploração dons pontos definidos por esse nlecaniamo de

estudo é z'eali.anda de modo randonlizado, ou sela, hein que seja

seguida uma õequênci.a entre os experimentou. Este

procedimento permite que não se't.eiahatn erros sist.einátioos

devido a a:justos de condições oxperimontais. Assim, pode-se

tet' uma estimativa confiável do erro expei"imental associ.ado

ao estudo pc&lizãdrJ

Definindri--se

Xt

X2

Xc3

temperatura de reação;

concentração de cat,allaador;

proporção molar entre o álcool utili.zado e a

hldroquinona

como sendo as variáveis da base ortogonal, e T, C.,

PmA,/m como 08 v&lrJpcs que tais variáveis adquirem em toda a

faixa de valores possíveis, a tz'allsfor'mação linear para cada
variável é
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Xt = (T -- 60)/IC) (5)

(6)

(7 )

X2 = (C,, - 25)/10

Xa = 1:Pn\A,/H ' 3

Asar.in, os ensaios realizados consideraram todas as

posslbi].i.dados de eombi.nação entre o níve] a].to (+1) e o

nível baixo (--1) das var'leveis envolvi.das. A tabela 2

apr'ementa oo plintos de exploração do processo estudado. As

tabelas 3, 4 e 5 mostram as quantidades envolvidas noa
ensai.os efetuados.

TABELA 2

PONTO
NO

PLANO DE ENSAIOS PARA A OTIMIZAÇAO DA REAÇAO.
1============= :1================i===================

TEMPERATURA CONCENTRAÇÃO PROPORÇÃO MOLAR
(QC) DE CATALISAD0]] ÁLCOOL/HIDROQUINON

(% EM MASSA)
============= :q================1============ ==' '''-

50 15 2:1
15 4: 1

35 2:1

35 4:1

15 2: 1

15 4: 1

35 2:1

35 4:1

60 25 3:1
=: =: =: == ==:: := =: == =: =i :: =: =1=: := = =: :: = :: = =: :: =: == :: =: =: :=1=: :: := =: = = == = = === -- --

l

2

3

4

5

6

7

L:::::::

8

50

50

Ü
70

70

70

70

50
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TABELA 3: QUANTIDADES DE REAGENTES EMPREGADAS NAS REAÇÕES
PROPORÇÃO MOLAR DE l(HIDRC)QUINONA) : 2( ÁLCOOL)

=. =1 =1 := =1 :: := :: :: := := :: := =1 :: =1 :: := :: - - - - - - - - . .. .= . . :: :: =1 =1 == =1 =: :: =1 :: :: :: - - - - -- --

ção molar: l Hidroqulnona: 2 Álcool
( lsobutíllco ou Tércio-butíllco)

cle Hidroquinona: l0,0g
de álcool: 13,46g

COM

Propor molar:

Massa

c=
CATALISADOR: ÁCIDO SL]LFUR]COi$!ii:ieligi!!!::::::]
9 MASSA MASSA (g)

15 l 3,s19
= == ==

25

35

5,865

B,211
====== ==

== ==

TABELA 4: QUANTIDADES DE REAGENTES EMPREGADAS NAS REAÇÕES COM
PROPORÇÃO MOLAR DE l(HIDROQt)INONA ) : 3(ÁLCOOL)

:: =1 := :: =: := =1 : ' ' ' ' ' -- -- - -- ' ' ' ' ' :: =: =1 :: := =1 =1 =1 :: :: :: := =1 =1 =: =1 :: :: =: =1 =1 :: :: =. :: :: :: =1 :: :1 :: := :: :: =1

PI.'oporção mo]ar: ] Hídroqu]nona: 3 A].pool
(lsobutíllco Oli Tércio but.ílico)

Mas a de Hidroqulnona; l0,0g.
Massa de álcool: 20,195g

F -- = - = = == = = = = = := = == =: := :: = = = :: = = = == = = =: == :: = =: =: =: =: = = := :: :]

l CATALISAIX)R: ÁCIDO SULFÚRICO l
1:=== == == = = = ===:: ===:1== = = == = = = ===== = = = == ==J
1 % MASSA l MASSA (g) l
F==================q=====================q
l 15 l 4,530 l
F-- - - - - - - -- --- - - - - ---J- - - - - - - - ------ - - - - - - .J
l 25 l 7,549 l
Lw--------- --- ------- --
l 35 l i0,569 l
i;===== = = = :: =:=== == == == =:i= =:== ==== =:= ===== ::= = ==:: ::i

CATALISADOR: ACll)O SULFÚRICO

% MASSA

15

MASSA (g)

4,530

25 7.549

35 l0.569
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TABELA 5: QUANTIDADES DE REAGENTES EMPREGADAS NAS REAÇÕES COM
PROPORÇÃO MOLAR DE l(HIDROQUINONA) :4(ÁLCOOL)

=========================================================
Proporção molar: l Hldroqu]laona: 3 A]coo].

( lsobutlllco ou Tércj.o-butílico)
Massa de Hidroquinona: IO,C)g.
Masca de álcool-: 26,930g

- - -- - - -- - -- - - - -H -- -+ 'H -- -- -- - - - -- .i; = =. =1 == := =1 =1 :::: =1 =: := :: :1: =1 :: =:

CATALISAI)OR: ÁCIDO SULFtJRICO
================== :q=====================

% MASSA MASSA (g)
==================:q=====================

15 5,540

25 9,233

35 12.,926
==================:1=====================

===========================================================

Os pontos da tabela 2 foram I'andomlzados IF,ara evitarem-

se el:'prós sistemáticos que pudessem sez' pr'c:apagados,

enter'fez'Indo, desse modo, no erro exper'i.mental. Este foi

determinado através da repetição do ponto do meio por 4

vezes. Tal pont.o é repz'escutado no mode].o pe].o nilvel (O)

Para acelerar a paz'te de cál-Guias na obtenção do modelo

matemático, foi. empa'egado o programa STATGRAPHICS ]la versão

2.6 que é un] pi'ograma destinada à análise estatística de
va].odes numéricos.
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3.2.2 METODOLOGIA DA REAÇAO

Cada reacão inIcIa-se com a pesagem, em pesa-filtl'o, da

hldroquinona, do álcool a ser empregado e do ácido

su].fÓnIco,e a medi.da do volume de solvente utilizado, feita

em proveta graduada. No reitor são colocados, inicialmente, a

hidr'oquinona e o so].verte. O reatar é levado ao banho

térmico, sendo a mistura agi.fada, através de agitador

magnético, e aquecida a 30oC para nlellaorar a solubilidade da

hidroquinona. Após a completa sõlubi.libação, o álcool é

alimentado ao sistema. sob agitação, por mei.o do alimentador

Terminada esta fase, intz'aduz-se, no a].imentador. o ácido

sulfúrico. Ent.e é adicionado ao sistema reagente, ainda a

30oC, de forma bastante lenta, porque o ácido sulfúrica

Possui uma alt.a entala)ia de solutiilização nesse meio,

promovendo, assim, e].ovações tempos'árida de temperatura. Com

a adição lenta, veria.cam-se variações de até 5oC acima da

temperatura dose.jacla no sistema reacional- A elevação da

temperatur'a do banho de aquecimento, )ara se estabelecer no

r'eator a temperatura na qual. se quer executar o ensaio

inicia-ae com o térmi.no da adição do ácido. Ao atingir-se a

tempel.'atura cle ).'Cação, gue é um pi'oceano relatlvainente rápidcp

(cerca de 10 minutos), Inicia se a crintagem do teme,o do

processo (30 mi.nutrJS ou 15 minutos)- l)tirante este, acompanha-

se a temperat,ura no interior do reatou e o nível da massa

líquida reagente. A uti.libação do éter etílico como solvente

requer que ele Beija reposto ao sistema, iiá que, sendo sua
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volátil i.dado alta, ocorrem perdas para o meio ambi.ente, mesmo

com a presença do condensador resfriado com água gelada.

3.2.3 METOl:ELOGIA DA EXTRAÇAO

Esgotado o temi:,o de reacâo, o reatar é imerso num banho

c[e ge].o fundente pal.'a que sejam cessadas as r'eaç:ões no

sistema. Atingida a temperatura ambiente, colocam-se 20 ml de

éter etílico no reitor, tnantendo-se agi,tacão por 30 minutos

para retirar cristais que porventura tenham ader.ido às

paredes do reitor. A seg'uil.', transfere-se r] crJHtcúdo do

z'eatol' para um funil de separação. Ao produto, adá.cionain-se

40 ml de água destilada gelada para pr'oceder-se à extração da

fase orgânica. Com esta adição e posterior agita.ção manual do

funi].. verif=ica-se a formação de duas fases no interior

daquele. A fase super'ior constitui-se de éter etíli.co,

predominantemente, e pelos produtos orgânicos da reação

(hidroquinona. tércio-but.i].-hidroqui.nona, subprodutos e

pequena quanta.dado do álcool empregado). A face inferior, a

inox'Radica, é const.i.tolda de água, Predominantemente, e ácido

sulfúrico, Contendo, ainda, Q restante do álcool, que

p].'eferencíalmente fica nesta face. A fase inorgânica é,

então, meti.Fada pop escoamento lento no fugi.l de separa.;ão. A

fase orgâni.ca l:.erina1lece no fugi.l para ser ].avada com água

destilada gelada, a fím cle ser retirada alguma acidez

remanescente. Este estrato é recolhido em frasco de colorao8o

âmbar (para evitar a oxidação da hidroquinona en] presença de
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luz), tarado e etiquetado. para posterior análise. A fase

inorgânica é colocada no funí]. de separação e aereBcentam-se

30 ml de éter etílico e 30 ml de água desta.leda gelada para

uma segunda extração. Obsel'va-se, iaovamellte, a forma.ção das

duas fases; deixa-se escrJãp a fase inorgânic:a, que é

recolhi.da em fr-asco de cor âmbar tapado e eti.quedado. A fase

orgânica pernlaiaece no funil para lavagem com água destí].ada

ge].ada parca eliminação de aci.dez. Aque].a é. então, recolhida
em fr'asco de cor âmbar taz'ado e eti.quitado

As amostras recolhi.das após: cada reaaão são. elatão

analisadas par'a quantificação das substânc-ias de interesse

3.2.4 METODOLOGIA DA ANALISE

A análi.se dos.produtos .de t'eaç8o é fei.ta segundo a

técnica da ci'onlatografía a gás. Esta permite que sela feita

tanto a anal i.se quali.tat.iva quanto a quanta.cativa. Utlllza-

se, para tanto, um cz'olnatógrafo a gás com detetor de

ioni.cação de chama. A coluna einpz"egada nas análises dos

compostos pesadcls tem CroMO fase estacianári.a uma poll-

di.metal-silicona( (CH3)3-Si-O-(Sj.-(CH3)2-O)n-Si-(CH3)=3), na

frJFmã de goma, comercia].mente cnhecido CTIHO SE-30. A

po].a].'idade re].atava deste matar'íal é 5,1%, ou se:ia, há

pequena afinidade deste material cara compostos que se.iam

polares, como é o caso das substâncias fenólícas. Este fato é

de interesse, pois tem-se, dessa forma. uma análise rápida. A

coluna utili.zada é einpacotada e possuí 5% da fase
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estacionãri.a, .já comentada, di.spersa soba'e Unipor't HP (o

matei'lal suporte) com granulometri.a entre 60 e 80 mesa. Para

a anal.ise dos compostos leves uti.liza-ae uma coluna da série

de Porapak que são matei'tais poli.médicos obtidos através da

copolimerizacão de estlreno, d]vini],benzeno e

eti.lvlni.lbenzeno. A estrutura e a porosidade desses polímeros

vinculam-se ao l:.rocesso de F,reparação. No caso, ut.i].izou-se

uma co].una do ti.pa Porapak Q. O gás de arraste empregado é

nitrogêni.c, e os gaaeB para a combustão são hidra.)gênio e ar
síntéti.co

A análi.se .anal i.cativa é feita cahsidêrando-se o t.einpo de

eluiaão, através dca coluna, dos diversos compostos presentes

numa amostra. Paz'a tanto, é necessário o conhecimento prévio

desses tempos de retenção para as substâncias de irlteresse

nas conde.ç.ões de análise. Estas fol'ain estabelecidas do
seguinte modo

Vapor'izadaz': ].oea]. onde processa.-se a

vaporização da amost.ra in.lata.]a - t.emperatura
de 290oC;

l)etetor: local onde as di.versas substâncias

são i.dente.bicadas - telnper'atura de 310oC;

Coluna eromatográfica: ]oca]. de elui.c:ão dos

componentes da ãHrJstT'ã - teme,er'atura c]e ]BOo(]
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As vagões dos gases utilizados e aB respectivas pressões
de entrada no cromatógrafo são:

Nitrogêni.o: 4Q i»l/mi.il e 60 psi

Hidrogénio: 38 nal/min e 40 psl

Ar sintéti.co: 380 inl/min e 40 psl

Efetuada a análise qualitati.va e reglstrando-se a

presença do composto desejado, l)arte-se para a análise
quant.ítatlva.

A aná].lse quanta.cativa é 'feita pela técnica da

padroni.cação enter'na. Esta necessi.ta da definição de uma

aubatânci.a que seja o padr'ão intei-no pr'opríamente dito. Tal

substânci.a deve pr'oduzir um pi.co pul'o e completamente

separado da.ruelas que deverão ser quantificadas. A escolha do

padrão i.eterno é i.mportante, pois de].e dependerá a precisão
da análise

Para a .]uaiatificação, tanto da hidioquinona quanto da

torci.o-butil-hi.droquinozaa, Utilizou-se a biferlila ÍC6Hs-O-

C6H6), que elui entre os cc.)opostos de i,nt,eresse. produz um

Pi.co r'esolvido por completo, não é adsorvida pela fase

estacionária, pelo suporte desta, pelam paredes da co].una e

nem pe].o sistema de detecção. Para a quantlficaç8o d06 leves,

ou seja, rio álcool, o padrão empa'egado é o ã].pool lsobutílica
ou torci.o-butíllco
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O procedimento analítico par'a oo compoatoa pee3ados

conolste em, Inicialmente, prepax'ar-se uma amostra padrão,

contendo hidroquinona, tércio-butll-hldroqulnona, bi.feni].a,

todos com massas conhecidas, e éter etílico, como solvente.

Esta amostra padrão tem pol' flnali.dado a determinação dos

fatores de pese,osga, que relacionam o termo (área do

Pico/massa da substância) da Substância de i.ntez'esse com o

mesmo termo relativo à substânci.a usada como padrão. Isto

faz-se nece8sárlo, por'que o termo venci.onado apresenta

valor'ea diferentes para diferentes compostos. Tendo-se oa

favores de resposta que relacionem bi.feri.la com hidroqui.nona

e bífenlla com tércio-but]].-hldroqui.nona, torlla-se possível a

anállEse dos pl'odutos de Tenção. Efta é efetuada segundo os
passos descritot3 a seguir:

pesa-se, em balança analítica, \una quanta.dado

de padrão (bifeni-la) num erlenineyer
previ.agente tapado;

toma-se, do produto de reação,

aproxi.mudamente, uma alíquota de ] m]. no mesmo

erlenmeyer;

determi.na-se a mansa da allíquota

in:beta-ae no crrJmatógr&fo um volume de l

mlcro].itro dessa alíqurlt&.
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A quantificação do álcool segue o mesmo procedimento de

preparação de amostras descai.to anteri.oriente. O padrão

empregado foi o á]coo] ]sobutí].i.co para a quantificação do

álcool torci.o-butlllco, :já que o álcool que demonstrou

melhores rendimentos na reação foi o tércio-butílico, coiro

mostrado adiante

Como resultado da análise, tem-se o cr'omatogl'ama da

alíquota, a massa das 'substância de interesse presentes

naquela, ou Fada-se, também, obter como resultado a

concentração d06 constituintes cla 'alíquota, gue representa o

produto de reaoão que se deseja quanta.fi.car. Para a obtenção

de resultados satisfatórios, em termos de quanta.fixação, é

necessário que as ár'eas dos picos do padrão e da substância

que se deseija quantificar se:jam aprrJximarjarnente Iguais para

minimizar a influência deste termo. Caso, após a análise,

verifique-se uma discrepância grande entre as áreas, o

procedimento de quantificação deve ser repeti.do, efetuando-se

a preparação de uma ]lova so].ração padrão.

3.2.5 METODOLOGIA DA SEPARAÇÃO

A obtenção da torci.c.)-but.il-hidroquinona livre dos outros

produtos de reacãa é feita at.ravés de unia operação de

crlatalização eil] tlenzeno. Tendo-Be procedido à extrai?ão dns

subst.anciãs orgânicas.conforme descrito no it.em 3.2.3. o

extrato é tr'atado com benzeno- Adiciona-se, àquele, 450 inl de
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benzeno para Cada mIaI de hidroquinona uti.].azado na r'eação.

Esta mistura é colocada sob agitação (agitação ]nagnética) e

sob aquecimento, chegando à ebulição numa temperatura de

48oC. A temperatura da mi.atura sobe gradualmente até atIngIr

aproximadamente 64 c'C, quando observa-se a precipitação de um

sóli.do cristalino branco - a hi.droqui.nona. A torci.o-butil-

hidroquinona permanece na solução benzêniça. Por s]mp].es

fi.ltracão em funil de vidro e pape]. de fi.lera. retém-se a

hi,droquinona. que ai.nda é lavada com benzeno a fz'lo, obt,endo-

se, em solução, tércio-butll-hidroquinona. Tanto o só].j.do

quant.o a soluçãr] sâo analisados através de cromatografia a

gás (técnica já descrita no item 3.2.4), para verá.flcação da

eficiênci.a do pt'ocesso. A tércio-butll-hidroqui.nona é, então,

separada do benzeno por oval:,oração deste últi.mo. Este

processo é reali.fado num sistema consta.ruído por um balão de

três bocal, ao qual se conecta uln ''mean-stark'' com t,orDeIra e

um condensador do ti.po cona ser'pente.na. A saída do ''dean-

stark'' é ligada a um frasco ki.tassato por nlelo de uma

mangueira de Bi.li.colhe. A pr'Casão desse sistema é diminuída

para 175 mm Hg. suficiente para que a fase líquida resultante

da filtração entre en] ebulição a 38 - 40 oC. A mistura de

benzeno com éter et.íli.co é assim retirada do si.stetna, fazendo

CriH que orar'ra precipitação da tércio-butj.l-hj,droqulnona.

Esta é retirada, à medida que a pl'ecipi.tâc;ão vai ocorrendo no

sistema, l:,or simples filtração da ini.atura concentrada. O

processo é feito em batel.ada e a allnlentação ocorre após cada
filtração
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3.2.6 LEVANTAMENTO DO COMPORTAMENTO CINÉTICO DA REAÇAO

O levantamento da comportamento clnéti.co da reação tem

poz' objetivo estudar ri progresso da reação como função do

tempo- (]rIH um estudrJ desses. Cleterminam-se:

a rJrdem da reação;

a expressão que relaciona a vai'iaeão de

concentrações com o decorrem' do tempo;

a rdependência da constante de veloelda

temperatura;

a anel'gía de

cie a

ativação da reação

Para este estudo, é necessário que o reatar empregado

tenha tamanho e forma definidaES, construído cona material

inerte para que não haja i.1lterfer'ênci.a deste nos processos

reagi.oRaIs. O reatar deve ser mantido ern temperatura

constante durante a ensaio e os rea.gentes devem ser

adi.clonados e r'apiclamente hrJmogeni.zãdrJS.

Escolheu-se, F,ara este estudei, o método do f].uxo

descontínuo, com an)ostragens a i.ntervalos de tempos pré-

fixados e post.prior aná].ise pop cr'omatografia a gás.

As temperatur'as escolhidas para ensaio frJlãm: 30. 40, 50

e 60 oCI. As quantidades de catalã.sadrir e de reagentes foram

fixadas na8 crJndi.çõc8 do ponto óti.mo:
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concentração de catalisador: 35% Oll] masca

soez'e a massa dos roagentos;

relação molar álcool tércio-butílico e

hldz'oqulnona: 3:1;

tempo de r'Cação: 15 mi.nulos

!

gerando, desta maneira o seguinte sistema

massa de hídroquinona: 40 g;

massa de tércio-\3utano1: 80,778 g;

massa de ácido sulfúrico: 42,272 g;

volume cle éter etílico: 80 ml

A lnetodologi.a geral seguida consistiu om i.ni.cialmente

misturarem-se a hídr'oqui.nona, o torci.o-butanol e o éter

etílico mantendo tal slBtema sob agitação e na tempepatur'a de

reação programada. Após dissolução da hidr'oqulnona,

verificada por Insl:,oção vl3ual, adi.dona-se o ácido

sulfúrico- Esta adição deve ter uma ve].oci.dado controlada de

tal maneira a não alterar significativamente a temperatura no

reatar e deve ter'mlilai' antes de findar três minutos contados

a partir do início da adição do ácido. Esta r'estrição está

ligada ao intervalo de tempo de retirada de amostras que foi

programado para cada três minutos.

As amostras, que têm, em médi.a, uin volume de 5 ml, são

retiradas com pi-pelas graduadas de 10 ml e colocadas em

erlenmeyers de 150 ml previamente tarados e numerados, tendo
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recebido, .iá, 10 ml de água dest]].ada. Os erlenmeyers ficam

em banho de gelo para evi.tar que, ao receberem as amostras, a

reação pr'osso.ga. Como se estipulou uln tempo de reação de 15

mlnutoe, retiram-se 5 am08tras, respectivamente nos instantes

3, 6, 9, 12 e 15 minutos coDtãdr]8 a partir do iníci.o da
adição drJ ácj.do au].fürj.co.

Ao final da r'Cação, cada amostra é tratada caiu 10 ml de

éter etíli.co. medidos eln bureta e adicionados sob agitacã.rJ.

pal.'a promovem' a ext.Pagão dos orgâni.cos. . O si.stetna bifásico

!.'exultante da tratamento é colocado em fugi.l de separaGg.o,

recebe uma nova agitação manual, ficando em I'epouso para a

separação das fases oi'genica e inorgâni.ca. Medem-se os

volumes das duas fases e a massa fina]. ribtida da c:ada fase

As amostras assim tratadas são acondici.onadas em frascos

âmbar pr'eviamente tarados e etiquetados e guardadas em

geladeira pal'a posterior análise por cr'omatografia a gáe. A

análi.se por cromatografi.a segue o procedi-mento descrito no
item 3.2.4

Conhecendo-se as massas de tér'ci.o-butj.l-hj.droquinona em

cada amostra e o volume de amrJstra retirada do sistema,

determina-se a concent.ração de térci.o-bati.l-hidroqui.nona nc,
Instante da retirada:

Cunha = mundo/(mmPnua)V

onde:
(8)
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Crnuo representa a concentração de tércio-

buti].-hidroqulnona na amostra considerada;

mTBnca representa a massa de tércio-butll-

hldroquinona presente na arnristra;

mmvnno representa a massa mrJ]ecu].ar

buril-hidrrJqulnoHH;

V representa o vol

sistema reacional

Com as V&lrJFcs dau concentrações, constroem-se os
segui.ates gráfi.cos :

da tércio

da am08traume retirada da

Crono em função do tempo;

].ogarítimo ileperiano ou d

função do tempo;

recíproco de Cvnna em função do tempo

eeinlal de]

Com estes gráfi.cos e consideralado Q si.stema simples,

torna-ae possível pr'ever a ordena da reação envolvida no

estudo. O gráfico que forllecer unia função linear da

concentração de torci.o-buril-hi.droquinona, ou de uma das

transformações apli.cartas à concentração como Q logarltlno

Neperiano ou o r'ecíproco da concentração, em função do tempo,
caractel.'i.za uma da8 seguintes ordena:

ordem zero para ].inearidade ente'e CrJnCentFüção

em função do tempo;
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privei.ra ordem par'a linearidade entre

logari.tmo neper'i-ano ou decimal da concentração

em função do tempo;

segunda ordem para li.neari.dade entre o

r'ecípr'oco da concentração em função do tempo.

Aaslm, F,ara cada temperatura, são feitos os gráficos da

variação da concentração, ou de uma transfoz'mação desta, ein

função do tempo para os instantes i.nici.ais da reaQão,

evitando, desta maneira, a interferência de reações

índese:jades. A deck.ividade das Tetas ok3tlrlas cclrreSprJDdQ ao

vcxlor da const.ante de Velocidade naquela teme,eratura. Tem-se,

poz'tanto, um conjunto de valores dessa constante para o

conjunto de temperaturas nas quais frJT&tn feitrJS os ensaios de
cinética.

A const.ante de veloci.dade de uma reação química é

expressa pel-a seguinte equação:

lço exp(-E/RTA) (9 )

]{ é a constante de Velocidade da reação

ko é o falar de frequência;

E representa a energia de ativação envolvida na
reação;

R é a constante universal dos gases;

TA representa a temperatura absoluta

onde

l
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Observando--se a equação 9, verifica--se que uln gráfi.eo

dos va].odes do logaritmo neperiano da constante de ve].ocldade

em função do recíproco da temperatura fornece as seguintes
Informações:

Q falar de fr'equênc]a, ]lo, que é o coeficiente

linear da r'eta obtida;

a energia de ativação, E, obtida da com a.

declividade da neta que expressa-ae por E/R.

Uma vara.ante deste procedimento é construir o gráfico do

produto entre a temperatura absoluta. em que se realizaram as

reações, e o logari.tmo neperlano da constante de velocidade

em função da temperatura abso].uta. Neste caIBa, os parâmetros
obt,j.dos são

o fatos de frequência como sendo o logaritmo

neperiano da deck i.vidade da neta obti.da

a ellergi.a de ati.vagão da I'eacão que é obtida

da exl:,reouão: do cc.)efi.ciente l i.near da neta =

-E/R.



59

CAPITULO 4

REsuLTADos E nlscussoxs

Neste capítu].o, são apresentados os resultados obtidos

com relação à otlnai.zaoão do processo t'nacional, aos

característicos da cinética da reação envo].vida no processo e

ac, balanço mat.ez'ial referente à produção de torci.o-butll-
hidroquinona.

O estudo do processo reacional i.ciciou-se com ensaios

Frei-i.n]i.Dares, ellvo].vendo, como agente a].quj].ante, o á].coo].

isobutílico. Com este procedimento fo] possíve]. o

eatabeleclmento de rotínao de pr'et-'oração do sistema reagente,

da forma de conduzir' a extraeão dos compostos orgânicos e da

maneira de preparar as amostras para a aná].i.se doa produtos

de interesse. O passo seguinte foi aplicar os conhecimentos

adquiridos com esta fase do traba].ho no sistema em que o

agente alquilant.e foi o á]coo]. tércj.o-butÍllco. Oo den\aio

coinpostoe3 empregados nas duna fases de estudo das reações
foram OB me8m08.

Os estud03 sobre o Comportamento cinéti.co da reação

tatnbém foram fei.toe com o emprego do tércio-butanol como

agente alquilante.
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4.1 ETAPA PRELIMINAR EMPREGANDO ISOBUTANOL

A reacão global do processo de síntese da tércio-butll-

hidroqui.nona com Q isobutanol, que foi o F,cimeiro agente
a[quí[ante uti].içado, é:

0H

:H2

ÜU3

Para nu reações prellnllnarea, tlnhti-ae a opção. de
emprego de dois so].ventos:

éter etílico

Procurou-se, assim, testar estes doi.s solventes.

Veria.cou-se, paz'a uma mesma reaçâo fei.ta nas mesmas

conde.iões expert.mentais, que Q sistema que utlli.zou o éter

etí].lco apresent.ou as segui.ates vantagens:

manai' número de subprodutos no produto final

de I'Barão;

maior rendimento em ter'mos de tércio-buril

hidroquinona produzida.
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Em meio aquoso, o áci.do sulfúrico soft'e maior

dlesoclacão, fazendo com que o pH do meio reacíonal fique

mai.s baixo, propiciando uma formação de mai.or quantidade de

subprodutos, diminuindo, assim, a seletividade da Tenção e,

ocasionando, portanto, um menor rendimento para a pr'odução de

tércio-butll-hidroquiiaona.

Desta forma, optou-se pela utilização do éter etílico

como solvente. Entretanto, este aF,resenha a desvantagem de

possuir um baixo ponto de ebulição (34,6oC). Como

consequência, foi necessário um. aumento da temperatura do

banho térmico que fi.cou en] torno de 90-10.0oC, para que Be

conseguisse, no Interi.or (io reatar, as temperaturas da faixa

a ser explorada que eram 50-70oC. A alta temperatura do banho

permitiu que uma quantidade maior de éter etílico evaporasse

rapidamente, saindo clo sistema reagente pelo condensador. que

fi.cou aber'to à atmosfera. Assim, a di.minui.ção da concentração

deste no meio reacional, causou o aumento da tempez'atura no

intez'i.or do reitor

Obsel'vou-se nas reações que a adição do ácido sulfúrico

à massa reagente tornava o meio reacional de cor rosa.

O íon tércio-butlla ( (CHa)s-C'" ) forma-se a paz'tlr do

álcool isobutí].ico. ein pr'esença de ácido sulfúrico- Pela anão

do ácido su].fÓnIco. também, este íon agrega-se ao anel

benzêni.co. Este íon tem maior estabi.].i.dado a baixas



62

temperatur'as, produzindo o gás iaobutlleno em temperaturas
elevadas (80--100oC)

Aa reações transcorreram com refluxo do éter etílico,

que entra em ebulição ao oer atingida a temperatura em que

tal odor're. Observou-ae, também, a acentuação da coloração

rosada do meio reagente com o passar do tempo. A temperatura,

no Interior do reitor, elevou-se progressivamente, à medi.da

que mais éter etíli.co passava para a fase de vapor, saindo do

indo reacional. O fato de tez'-se, como uin dos produtos de

r'eaeão, a água, e de .já se ter éter etílico no meio (o

solvente da reação) fez com que pudesse sez' observada uma.

mistul.'a bífãsi.ca ao final da reação.

Com o térmi.no da reação, o pl'oduto final passou por' um

pl.'acesso de extração. Este consistiu em duas etapas. A

pz'imeira etapa correspondeu à adição de éter etílico e água

destilada gelada ao produto de reação. Sendo o éter etílico

pouco mi.scíve]. caiu a água, observou-se, do imediato, a

formação de duas fases. Os compostos orgâni.cos envolvidos na

reação possuem pequena solubulidade eln água e o fato de esta

estar gelada fez com que a solubilidade fosse ainda mais

reduzida. Dessa forma, os compostos orgânicos, com exceção do

álcool isobutílico. foraill solubi.llzados preferencialmente no

éter etílico, fi.canso ila fase aquosa os inorgânicos e grande

part.e do álcool j.eobutílico, cu.ia nli.sclbilidade é maior nesse

meio. A seguncja et.apa deste processo crJnsistlu numa nova
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extração pela qual passou essa última fase. Essa extração

seguiu os mesmos moldes da primeira etapa :já comentada.

A fase inox'RaDIca final, que corresponde à face que

restou após a segunda etapa de extração, continha

preferencialmente, a solução aquosa de ácido sulfúrico (pH

entre ]. e 2) e grande parte do á].coo] j-sobptí].lco. Esta fase

foi neutralizada com hidx'óxido de bário sólido (Ba(OH)z), cona

agitação contínua da solução, obtendo-se, assim, um sul:fato

i.nsolüvel en] água: o sulfato de bário (BaSO4), fo!'lnado pela

reação entre o ácido su].fÓnIco e o hidr'óxido de bário. A

neutr'a].ilação foi acompanhada através de pHmetro e a adição

cle hidz'óxido de bári.o fol cessado ao atingi.r-se pH=7. A

mistura obtida foi. aquecida, .já que a solubili.dade do sulfato

de bár'io em água díinlnui. com o aumento da tenlper'atura,

ocorr'ando a formação de um precipitado de coloração branca.

Fi.ltrou-se a mistura e F,rocedeu-se à análise da solução

Verá.ficou-se que nesta não havia traços nem de hi.droquinona e

nem de té!'ci.o-butil-hidroqui.nona. Assim, a operação de

extraçao eln duas etapas foi sua.ciente para a separação das
substânci.as de iiat.eresse.

O primeiro extrato conteve, em média. 93% da massa total

de hidroquinona extraída e 97% da massa de tércio-butil-

hidroqui.nona produzida durante a Tenção.

Para a quantificação das reações discutidas, adotou-se,

como parâmetr'o, o renda.mento defina.do como segue:
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RENDIMENTO(%) (Nrni-i.a/Nela)x100 (8)

onde

NP uo = número de mo].es de torci.o-bati.l-hi.droqulnona
produzido;

= número de RaDICa de }li.droquinona utilizado na.
reaçâo

Assim, foram obtidos os resultados !nostrad06 na tabela
6

TABELA 6: RENDIMENTOS OBTIDOS COM ISOBUTANOL COMO AGENTE
ALQUILANTE.

Í:!e!!ili::l:i:ili!:l:e;:! lli;!!i;!:l:1111;l$i!! lili! 1l
:::::!:T:: "'Êü"' """ié""""i"; ;- "a
'''''----- l -------- l ---- ------ ------- l ------ ! ...... . .

' l 50 : 35 l 2:i i'''''''''''----i
l 1.93 !

i '''''''--- : --------: -----------------! -----. !
'' ' ' l

4 1 50 1 35 1 4:1 1 6.02

'Ê""l"';i"'l""";; ""l";-;-l
:::::$:::: :::?e:::::::::li::::::::::!!i: ::::::4+;:---

1.... .T l 'o : 's : 2:i Í
--'i

1,44 :
i '''''-------- l ---------------- l ------------------------------- ! -----... l ...... . . .

- l ilí: ::::::llil:::
IT = Temperar.upa do meio reagi.anal;
ICe = Concentração de catalisador:

:=:==-:::::= ::!: : !=!:==!!!:!!!!ij:=:!31: ::!=:==;::
Os resu].tadrJS apresentador na tabela 6 levam aos

segui.ates coment.ári.os, que aão possíveis de serem feitos em
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virtude do procedimento escolhi.do para efetuarem-se os
ensaios:

os pontos l e 2 rept'esentaln as condições mais

brandas com relação à temperatura e à

concentração de ãci.do sulfúrico (50oC e 15% de

áci.do sulfúri.co), para as .quais a relação

molar' álcool/hi.droquinona fo] ]gua]. a 2:1 e

4:1, respectivamente. Nessas condições, esses

pontos apresentaram rendimento nulo. ou seja,

não há produção de tércio-bati.l-hidroquinona.

A temperatura e a concentração de ácido

sulfúrico não foram sua.cientes para a

alqullação da hi.droquinona. O aumento da

re[ação mo].ar entre o á]cool e a hi.(iroquinona

não exei'ceu influência alguma e30bre o

rendimento da reação.

o E,onto que apresentou o maior rendimento foi

o ponto 4. Neste tem-se o valor extremo da

faixa de expiar'anão da quanta.dade de áci.do

sulfúrico, ou se.ja, 35%. A temperatura é de

50oC. Com este ponto ver'ifica-se que a

concentração de ácido é importante. se

comparado ao ponto 2 que apresenta a mesma

proporção molar entre álcool e hídroquinona e

menor quantidade de ácido. Além disso tem-se a

confirmação da ina]ol' estabi].Idade do ÍTID



66

tércio-bati.].a em temperaturas mais brandas ao

se comparar' os Perdi.isentos obti.dos com a

temperatura de 70oC.

a comparação entre os pontos 3 e 4 (50oC, 35%

de ácido e re].acho molar de 2:1 e 4:1

respectivamente) mostra que o aumento da

re].anão mo]ar entre o á]coo]. e a hi.droquinona

favoreceu a prrJdução de tércio-butil-

hidroquinona. O aumento da quantirjade de

álcool per'mire que se tenha maior

dispon[bi[[dade do íon térci.o-bati.].a no meio

reagente, favorecendrJ, desse modo, a Tenção de

a].quitação

a a].ta temperatura (70"C), a baixa relação

molar entre álcool e hidroquinona (2:1) e a

baixa concentraÇãrJ de ácido (15%) são bastante

desfavoráveis para o processo como ficou

evi.denci.ado pelo ponto 5. Ocorre nessa

situar;ão uma pequena disponibilidade de álcool

para a formação do lon tércio-butlla. Ao lado

deste fato, tem-se uma estabi.cidade menor do

íon t.érci.o-butlla, que pel-a temperatura mais

alta converte-se no isobuti.leão. O aumento da

re].anão molar (4:1) resultou numa melhora

slgnlflcati.va para a produção de tércio-butil-

hiclr'oquinona, como exibido pelo l:,rJntr] 6. Nessa
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condição, odor'reu um aumento da

disponi.bi.ll(Jade de álcool, aumentando, dessa

forma, a quantidade do íon .já citado,

favorecendo a r.eação.

os F)cintos 7 e 8 aF,resent€1m pequena diferença

em termos r3e rendimento. Ambos têm como

condições experimentais 70oC e 35% de ácido,

diferindo, apenas, na prripor'cão molar entre o

álcool e a hi.droquinona .que é de 2:1 e 4:1

respectivamente. Neste caso, o aumento desta

relação causou uma pequena . queda no valor do

rendimento. As condições de extremo das faixas

de teme,eram.ura e concentração de catalisador

Levam à mai.or instabi].idade do íon tércio-

buti.La, e a presença da malol:' quantldacle de

álcool no ponto 8 propicia a fortnacão de maior

quantidade de i.e;rJbutileno

o ponto do meio -o ponto 9- alar'isentou um

rendimentri pz'óximo ao do ponto 6, mostrando um

pequeno aumento. Tem-se, neste caso, uma

concentração maior de ácido (25%) e uma

temperatura mais branda (60aC), ambos fãtrJI'cs

que se revelaram iríil:,ortantes na produção do

comi;,testo deSejadrJ
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Com os dados da tabela 6, torna-se possível a construção

de um modelo matemático, segundo Box et ali.i(1978) e Cochran

e Cox (]-957), que represente o processo de síntese de térclo-

butll-hidroquinona em termos de rendimento otJtido e a

Influência daa variáveis consider'idas no processo, assim colho

o efeito combinado entre elas. Ta] é posaíve]. em deeorrência

do planejamento cle experimentas feito. O modelo gerado foi

Y = 1,839 - 0,286Xx + 0,924x2 + 0,806xo

1,064XI.Xz + O,134XaX3 - O,B89XzX2Xa

onde:

(9)

Y representa o rendimelato como expr'essa pela equação
8

repx'ementa os nível.s de tempera

representa os níveis de

catar.isador;

r'epresenta os nível.a da proporção inalar entre

isobutanol e hidroquinona

)

tuXz

X2

X:3

concentração de

A re].anão ente'e as var'dáveis codificadas, Xt, e suas

coar'espondentes não codlfi.dadas é feita com auxílio dae

equações 5, 6 e 7 já discutidas no capítulo 3:

Xx= (T -- 60)/10

X2= (CC -- 25)/10

XO= PmA/N -- 3

(5)

( 6)

(7 )
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O coeficiente de correlação para o mode].o apresentado é
r' = 0.954

A equação 9 permitiu que se tirassem as seguintes
conclusões:

um aumento na temperatura, .que é representada

pela variável X], tem como consequência a

diminuição do rendimento da reação, se

campal'ada cÓm as demais vax'dáveis (X2,Xa). Tal

fato é explicado pela pequena estabilidade do

íon tércio-bati.la a temperaturas melros

brandas, ou se.la, entre 50 e 70oC e quanto

maio próximo de 50"C melhor o rendimento;

um aument.o na concentração de ácido su].fúrlco

(o catalisador da reação) provoca um aumento

considerável no rendimento da reação. O

coeficiente paz'a Cale efeito (0,924) é o maior

se comparado aos outros, que mostram o efe.ito

individual de cada variável no rendimento;

um aumento na re].anão mo].ar entre isobutanol e

hidrrDqUinOHã acarreta, também, um aumento

significatã.vo do rendimentrJ em crimpa].'anão com

o aumento prOdUZidrJ pelo aumento da

concentração de catalisador. A relação entre o

coeficiente que exF,nessa o efeito dessa
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relação e o coefici.ente que expressa o efeito

da concentração de catalisador é 0,9:1. Esta

relação mostra que a eontri.bui.ç&o desses

efeitos iso].adamente é da mesma ordem de

grandeza;

o aumento combinado de . ten)peratura e

concentração de ácido (XI e X2) tende a

dimi.ruir o rendimento da reação. Este fat,o é

expli.Gado pol' haver maior tendência de

foz'mação de isobuti.feno a partir de

isobutano]., dinli.fluindo a produção do íon

tércio-butila para alquilaç8o da hidroquinona;

o aumento combinado de concentração de ácido

sulfúrico (X2) e relação molar entre

iBrJbutãnol e hidroqulnona (Xo) tende a

diminuir, também, o r'endlmento, luas em menor

intensidade quando comparado ao efeito de

dimi.nuição causado pelo aumento de temperatura

e concentração de catalisador. Aqui, inals uma

vez, fica evidenciado o efeito de diminuição

do rendimento quando a temperatura é

considerada como fatal' de análise;

o aumento combinado dos tr'ês efeitos (X]., X2 e

Xa) tende a diminuir, também, o rendimento da

reação, ou seja, o aumento de relação molar
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entre lsobutanol e hldroquinona, combinado aos

outros dois favor'es, não foi suficiente para

anular o efei.to negativo represent.ado pela

temperatura Corno iá verificado nos casos

anteriores.

Assim, na crJntinuidade desta linha de. l:,redução deveria

ser fei.ta uma análise estatística para a busca da tendência

do crescimento da rendimento do processo com a var'cação das

condições de reação. Todavia, os valores baixos de rendimento

exiba.das pe]a tabela 6 para a pr'or3ução de tércio-buti].-

hid].'oqui.nona a partir de isobutanol foi um orientador' no

sentido de buscar uma outra rota rjc síntese de tércio-butil-

hidroquinona. Como o íon carbânio formado a partlz' do

isobutano[ é o torci.o-buti].ato, procurou-se explorar a rota

que ].evasse à produção do mesmo íon. mas por meio de outro

álcool allfátlco. Tesa.ou-se, ent.ão, o álcool tércio-butílico
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4.2 Processa EMPREGANDO TERclo-BUTANOL

4.2.1 OTIMIZAÇAO DO PROCESSO REACIONAL

A reação que t'eF.z'isenta o pz'ocessc> é

OH

çna

QH

Ha

OH

Ho

H2S04

Nesta Tenção. o álcool tércio-butljico, um típico ál.pool

a].ifático tet'ci.brio, é converti.do ]lo íon carbânlo por meio do

ácido sulfúz'ico, como nlosl:.I'ado a seguir:

Ç)H QH+a
l .. l -H2Q +

UHa--Ç-CHa + H''' --"------+ CHa--(]--CH3 -------+cHn-('-f'

hu- Au.'./'A- '.'Xl-' :Ho

Este íon carbõni.o, assim fardado aF.rebenta grande

estabilidade; entretanto, a t.elnpei'azul'as próximas de seu

ponto de ebu].irão, odor're a liberação de \im prõton para dar
oz:'lêem ao isrJbutileno

H*+

CHn-Ç-i::Hn CHa--Ç=CH2

:HB
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As reações efetuadas caiu esse á].caol tiveram

características semelhantes àquelas feitas eom o isobutanol

O solvente ut.ilibado foi, mais uma vez, o éter etílico, que

trouxe colho consequência uma necessidade de autnentar a

temperatura do banho térmi.co. para sez'en} atíngidao as

temperaturas desejadas nos ensaios previstos. Tal era

conseguido pela saída do éter etí].ido do sistema pelo

CTDDdQD8ãdroF aberto à atmosfera. Ente'etalato, não foi possível

a execução de ensaios aci.ma de 60oC, porque o sistema

reagi.anal feri»a uj]] ponto de azeótropo ente.'e 58"C e 60oC,

ficando a temperatut'a da massa reagi.anal restrita a esse

máximo, à pressão atznosférica.

Durante as reações, verá.ficou-se a intensificam:ã.o da

coloração r'usada, :já observada nas reações com lsobutanol

Houve I'afluxo da massa reagente liquida até que ti.verse sido

atingido o F,oito de azeótropo da nai.atura reacional, quando

ocorreu o refluxo da ini.atura sujem.ta ao l:.anta de azeótropo

l)a mesma forma que nas reações com o isobutanol, ao final da

!'eaoão .iá se observavam duas fases no reatar, porque um dos

produt.os da reação é água. Para o agente alq\iilante

uti].içado, foram feitas reações com 30 mi.nulos e com 15

minutos a fim de se verificar' a inf.Luêncla do tetnpo no

rendimento da reação

A Tenção foi. finalizada por lnelo da imez'são do reatar

num banho de gel-o. diminuindo a tcDrjêHclâ de formaoã.o dos

produtos de reacão. LI volume de pl'odut,c) foi. aumentado cota â
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adição de éter etílico, ficando esta mansa sob agitação por

30 minutos. Apõe esta etapa, o pr'odutc> de reação foi

transferido para um funil cle sel:'araeão, onde recebeu água

destilada gelada, havendo a for-mação de duas fases, devida à

baixa srilubilidade entre o atei' etíl i.co e a água.

Após a sepat'anão das fases orgânica . e Inorgânica, 8

ot"gâni.ca foi ana].i.Dada e a incnl'Radica foi neut.l.alizada com

hi,dróxi.do de báiíc, para verificar se esta contirlhõ.

substânci.as da fase orgânicas Constatou-se a não exi.stência

de substâncias da fase orgânica na fase i.norgânica
neutral.içada.

Aplicando--ae o plano de ellsalos definido nas reações

preliminares, rabtiver'am-se os resultadrJS rrtostradas nas

tabelas 7 e B aF,rebentadas a seguir

A takiela 7 HTIStFÜ os rendimentos obtidrJS fixando-se r]

teme,r] em 3Q minutos de ensaio. A tabela í3 apr'ementa os

rendimentos para lJM ternpr] de renega de 15 n)inutos.
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TABELA 7 : RENDIMENTO)S OBTIDOS COM TÉRCIO--BUTANOL COMO AGENTE
ALQ[JILANTE E TEMPO DE REAÇAO DE 30 MINUTOS.

============================================================
l PONTC) No 1 T (OC) l Cc (% mássica) l PmA../N IRENDIMENTO(%)l
============================================================
1 1 1 50 1 15 1 2:1 1 9,89 1

i ------''''----- l ----------------- l -------------------------------- l -------------- l ----........... l

1 2 1 5Q 1 15 1 4:1 1 6,01 1

'''''''''' l ------------"-- l -------------------------------- l -------------- l ------.......... .

3 1 50 1 35 1 2:1 1 22,68
'''''''' -- l -- ---------- ---- l ---------------- ---------------- l ------------- l ------.......... l

4 1 50 1 35 1 4:1' 1 14,04 t
i'''''''''' l ---------------- l -------------------------------- l -------------- l ------.......... l

1 5 1 60 1 15 i 2:]. 1 17,46 1

i '' '''''''- ; --------- : ---------------- ! ------- ! ---.......... .

i 6 1 60 .1 15 1 3: 1 1 8.31
''' l ---------------- l -------------------------------- l -------------- l ------.......... .

1 7 1 60 1 15 1 4: 1 1 4,44
! ''''''''''- i"''''---- : ---------------- { ------- ! ------------- !

8 : 60 1 25 1' 2: 1 1 21,06 :
l '''''' '''' l ---------------- l -------------------------------- l -------------- l ------............ l

1 9 1 60 i 25 í 3: 1 1 21.60 t
i ''''''''''- ; -------- l-'---------------- l ------- l ----.......... -

1 10 1 60 1 25 1 3:1 1 27.37 !
i ''----'''''' - l ---------------- l -------------------------------- l -------------- l ----........... }

11 1 60 1 25 1 4: 1 1 16,14
l '''''''''' ; '''----- l ---------------- l ------- l ---------- ---- !

12 1 60 1 35 1 2:]. 1 23.68 !
-------- ---- l ---------------- l -------------------------------- l -------------- l ------.......... l

1 13 1 60 1 35 1 3:1 1 25,57 !
l '''''''''' l ---------------- l -------------------------------- l -------------- l ----............ l

1 14 1 60 1 35 1 4: 1 1 22.94 :

IT = Temperatura do meio reacional
iCe = Concentr.anão de fatal i.sadoi';
PmA,/H = ProprJrção Inalar entre álcool e hldroqui.nona.

- - ;= = == = = =: =: :: =1 =: :: := :: =: :: =1 :: :: := :: =: :: :: :: :: :: =: =: :: :: :: =1 := :: :: -- =1 =: :: =: :: =1 :: :: := =: :: :: :: =: :: =l
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: RENDIMENTOS OBTIDOS COM TÉRCIO--BUTANO1. COMO AGENTE
ALQUILANTE E TEMPO DE REAÇAO DE 15 MINUTOS

lllllllllllillliillll:!;:! ll! !:;!:i:1111;:li !1llli ! 1l
- ,~ ' l ' ' ' ' ' ' ' l -- -- -- -- -- -- -- l -- -- -- -- -- -- -- -- . . . . . l

-:--.. ...$$::: ::::::!i:::::::: !::!:!:: ::::!$;i!::::
1-----:... :...õ' 35 : 2:1 l ''';Ê'ã;l''''i
.....e... : ...60 a5 '''''''': l ''l;. ;'' l ''''l;;l';;----ll ' ' } ' ' ' ' -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . . . . . t ..

..? l 60 l àg''''''''i'';.;''l''''i;1';13''''

lli:::::::l:llllililiii llillil?lllllilill::::::::::;:

TABELA 8

Ini.cialmente, CTIHO .:lá comentado, era Intenção explorar. a

faixa de temperatur'as entre 50oC e 70oC. Obter.vendo-se os

pontos da tabela 7 para a temperatura de 50oC (pontos 1, 2, 3

e 4) e comparando com os pontos que tiveram as mesmas

conde.iões de concentração de catalisador e relação molar

paz'a a temperatura de 60oC (pontos 5, 7, 12 e 14), vel«ifica-

se que oa Perdi.ment,os para os pontos em que a temperatura foi

de 60"C mostram-se superiores àqueles cu:ia temperatura foi de

50oC, a lllenos do ponto 2 a 50oC que teve um rendimento

].evemente superior' ao verificado para o ponto 7 a 60oC
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Entretanto, a diferença de rendimento entre esses dois pontos

é pequena. Por este fato e por se ter conestatado uma

limitação com relação à temperatura pela formação do ponto de

azeótropo, a temperatura para os demais ellsai06 foÍ fixada clTt

60"C, vara.ando-se, assim, a concentração .:ie catalisador e a.

r'elaçêÍo molar' entre torci.o-butancll e hidroquinona

Os pontos 9 e 10 representam a repeti.i;:ã.o do ponto

cento'al do plane.lamento do exl:,erimento a F,artir da qual é

estimado o erro experimental de acordo com Box et a].li (1978)

e Cochran e CTJX (1957)- Oa pontos 6, 8, 11, e 13 Constituem

complementações ao plane.lamento. Com esses pontos, procurou-

so explorar as combinações possíveis entre os valores do

ponto do meio e as condições dos extremos daa faixas de

concentr'anão de catalã.andor e razão molar entre térolo-
butanol e hidroquinona.

Com os valores de i'endimentos obti.dos e ae respectlva3

condições experimental.s. CcnntrUÍFâN-8e os gráficos mostrados
nas fi.Bufas 2 e 3.

Na fi.Bufa 2, tem-se o rendimento como função da razão

molar entre t,érci.o-butano]. e hidz.oqulnona, uti.lidando-se,

como parâmetro, a concentração de catalisador, para a
t.emperatur'a de 60aC
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FIGURA Rendimento na produção de TBHQ em função da razão
molar entre torci.o-butanol e hidroqulnona, tendo
como parâmetro a consenti'anão de catalã.dador. Tempo
cie reação: 30 minutos. Temperatura: 60oC.
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Observa-se no gz'áfico da figura 2, que para o extremo

inferior cia faixa de concentração de catalã.dador (15%) a

tendência do rendimento é diminuir' com relação ao aumento da

razão molar'- O fato de se estar em baixas conde'ntrações de

cata[i8ador ]eva a uma d]].unção do nlesino ao se aumentar a

quantidade de álcool. no sistema, dificultando, dessa forma, a

anão catalíti.ca. (;oin 25% para a concentração (ie cata].lsador,

e var'bando-se . a razão molar, veria.ca--se que ocorr'e uin ponto

de maior renda.mento que corresponde ao ponto do ideia. Aqui

observa-se que existe um ponto ideal no qual não ocorre

dilui.ção aprece.ável do catalisador -: o ponto do centro na

razão de 3:1 - e onde o rendimento aumenta. Paz-a o ponto de

maior razão molar álcool-hldroquinona, novamente veria.ca-se

o fatrir d[[uição do cata].isadoz', dificu]tando a anão deste

Com uma concentração de catalisador de 35% em massa,

ver'ifica-se uma situação do qtlcase constância do rendimento, à

medida que acorre urí} &UMQHtri da r'anão mo].ar

álcoo]./hi.droqui.nona. O efeito de diluição dc> ccatalisadar é

muito pouco pronunciado nesta situação de concentração.

Na figtlra 3. apz'isenta--se o rendirnenta COTHTJ funcho da

concentração de catalisador', tendo como parâmetro a razão

molar
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FIGURA 3 Rendimento na produção de TBHQ em função da
concentração de cabal i.sadcnr, tendo caído parâmentro
a razão molar entre tércio-butanol e hidroquinona.
Teme,ri de reação: 30 minutos. Temperatura: 60oC.
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Nessa outra apresentação dos resultados, observa-se a

evo].ução do rendimento caiu a variação da concentração de

catalisador. Para as diversas condições de z'anão molar,

verifica-se um aumentri do rendimento, Independentemente do

valor dessa razão. Verifica-se, também, .]ue o aumento da

concentz'anão de catalisador tem como consequência olha

tendêlici.a da I'Cação atingi.r o equilíbrio com r'ilação ao

renda.mento. Este valor de equilíbrio situa-se na região de

25% de rendilriento

O ponto intermediário da razão inalar - 3:1 - apresenta

um crescimento maior no vendi.mento entre 15% e 25% de

catalisador, verificando-se pequeno crescimento de 25% a- 35%,

quan(io .já 8e está chegando ao valor de equilíbrio para o

rendimento. Par.a essa dilui.ção de catalisador, a concentração

deste nãa é :fatos preponderante a partir de 25% em massa. O

crescimento do rendimento para os outros valores de razão

inalar não seguem esse comportamento). Observa-se para a razão

2:1 um crescimento praticamente contínuo do rendiment.o, à

medida que se aumenta a concentração de catalisador. Para a

relação 4:1, a taxa de aumento torlla-se mai.s pronunciada após

a conceiatração de cat,a].isador de 25%. Entre 15% e 25%, a taxa

de crescimento é praz.icanlente a mesma que a verá.fi.cada nessa

faixa para a r'anão nlalar 2:1, com a. di.ferenca de se terem

valores menor'es de rendimento na razão 4:1 ao comparar-se com

2:1, em virtude rd& diluicãri do catalisador
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Oe3 ensaios. cujos z'esultados encontram-se na tabela 8,

tiveram como car'acterística a manutenção da temperatura do

meio) reagente em 60':'C. A razão par'a tal já se encontra

discutida anteriormente. O tempo de Tenção foi. alterado para

15 minutos, a fim de se verificarem as modificações no

r.endimento cam relação à produz:8o de subprodutos. Para tanto,

exploraram-se os pontos dos extremos .das faixas de
concentração de catalisador e razão molar tércio-

butanol,/hidroquinona, além de serem exploradas, tambétn, as

combinam'ões possíveis associ.adia aa F-oito do tneio das faixas

comentadas, cona seus respectivos extremos. Com os valores de

rendimento asse.nl obtidos, contrai.ram-se os gr'á.ficas

apresentados nas figuras 4 e 5.

3D,00
tàQQQQ Cc = 15z
Qaaoa Cc = 25X
4-aAAÕ Co = J5q

25100

o 20.00

E

'g 15,000

lO.oo

f-''h.

3: ' =:B' ;=:5 4,50

FIGtJRA 4 Rendimento na produção de TBHQ em função da razão
mrilar ente'e tércio-butanol e hidroquinona, tendo
COHCI parâinentro a concentração de catalisador
Tempo de reacão: 15 minutos. Tempel'at,ura: 60OC
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lllli:ll:i :ll:-li:illll:1l::11111,:ll:,;lliii*;?
A figura 4 apresenta o rendimento em funeã.o da razão

molar, tendo-se corno parâmetro a concentração de catar i.dador

Vei'ifi.ca--se em todas as condições de concentração de

catalã.sadol', que o maior' perdi.mento é representado pela

conde.ção do ponto central, ou Bela, para a razão mo].ar 3:1

fixada uma concentração de catalã.dador, esse ponto de F&zãrJ

molar representa aquele de maior rendimento. Acima desfie

valor de razão tnolar, observa-8e uma queda brusca do

rendiment.o da r.Cação causada pela maior diluicã.o do

catalleador no meia reagent.e. A queda mais pr'rJDUDciãdü ocorre

para a concent.I'acho de catalã.eadclr em 35%. Tal queda anta
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associada. não só à diluição, Como também à maior formação de

subprodutos, como o lsobutileno, já que se tem maior

quantidade de catalisador e de agente alquilante. Observa-se,

também ila figura 4, que para a razão molar 4:1 o r'endimento

está tendendo a um equi.].ébrio, em torno de 10% de rendimento

paz"a a produção de tércio-bati.l-hi.droquinona.

A figur'a 5 mostra o gráfico do reladi.mento .ia reação para

a produção de torci.o-butíl-hidi'oqulnona em função da

coneentr'anão de catalisador. Nesta situação, o parâmetro é a

razão molar elltre álcool/hidroqui,nona. Verifica-se que, como

comentado anteri.oriente, o ponto cu.ja razão mola.r é 3:1

apresenta maiores rendimentos. à medida que se aumenta a

concentração de catalisador', mostrando, mai.s uma vez, ser

esta a me].hoi' condição de r'anão imolar para a real;ão. A menor

razão molar - 2:1 - e a bai.xa collcentpacão de catalã.Dador são

insuficientes para gerar os bons carbânios em quanta.dado

aprece.ável papa que se tenha grande produção de tércio-butil-

hidroquinona. Jã com 25% de concelatração de catalã.dador, a

geração de tais bons torna-se adequada para que se tenha uma

alqui.loção efícieiite da hj.droquinona. O aumento da

concentração de catalisador acaba por geral' subprodutos, os

pn[[a[qui.].idos, que são produzidos a partir da tércio-butll-

hidroquinona gerada. Na relação molar 4:1, a concentração de

catalisador pouco interfere ]lo rendimento, que .já se comentou

ficar em torno de 10%. A grande disponibilidade de álcool faz

c:om que a interacãrJ á].pool/cabal i.dador se.ia mais i.ntensa. que

a int.CF&cãrJ tércio-butll-hidroqui.nona/catar i.dador, a qual
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gera esubprodutos prJ].]a]qu]].adoB. Dessa maior' interação tem-se

despi'endimento de isobutlleno, levando, assim, aos baixos

valore:3 dos r'endimento obtidos.

A campal'anão entre as tabelas 7 e 8 mostra que

para unia concentração de catalã.dador de 15% e para

um tempo de reação de 15 minutos, o maio.,r

renda.mento fol encontrado na razão molar de 3:1

(18,72%), seguindo-se a ponto com razão molar de

4:1 (7,72), vindo no final, 2:1 (4,08%)

Aumentando-se o tempo para 30 minutos, verificou-se

ummaior rendimento para a razão molar de 2:1

(17,46%), seguindo--se a razão 3:1 (8,31%) e

finalmente 4:1 (4,44%)- Na razão mo].ar 2:]., o tempo

favoreceu a conversão de hidroqui.nona em tércio-

butil-hidroquinona. Para os outros võ.].ares de razão

molar, observou--se uma queda no rendimento

].'apresentada pela foz'mação de subprodutos

polialqui].idos, a partir da tércio-butil-

hid.roquincjna. A maior queda no rendimento foi

obfservacla na razão molar 3:1, iá que nesta

condição, observou--se o mai.or rendimento em

produção de tércio-buti.l-hi.droqulnona, havendo

assim, maior d].sponi.bílldade do intermediário para

a pollalqtlilação- Aqui., nesga concentração de

catar.isador, a situação de equilíbrio foi logo

atingida, no intervalo de O a 15 minutos, pe].ao



conde,cães representadas pe]as razões mo].ares de 3:1
e 4:1

para a concentração de catalisador de 25% e um

tempr] de real'ão de 15 minutos. o perdi.mento foi

maior' paz'a uma. razão molar de 3:1 (23.74%),

seguindo-ae o ).'endimento relativri. à razão molar de

2:1(21,56%), vindo a seguia' 4:1(13,52%). Para um

8uHlcnto do teiripo de reação, verá.ficou se a

manutenção dessa ox.'dem de rendimentos bem como os

valores desses- A razão molar 3:1 (23,74%)

representou o maior rendimento, seguindo-se 2:1

(21,06%) e, por último, 4:1 (16,14%). Nessa

concentraclão de catalisador, o tempo tem pequena

infl-uência nos valores de rendimento, tanto no que

di.z respeito ao aumento ou decréscimo desse. Houve

apenas um pequeno aumento no rendimento para a

razão molar de 4:1- Neste caso, par'a essa

conceder'anão de catallsadoz', a grande

disponibilidade de álcool no meio reacional e o

aumento do tempo de contado desse álcool com o

catalisador favor'eceu um crescimento pequeno na

produção do composto desejado.

para a concentração de catalisador de 35% e um

tempo de reação de 15 minutos, o maior r'endimento

foi- encontr'ado para a razão molar' de 3:1 (31,85%)

seguido pelo rendimento assr3ciada à razão molar de
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2:1 (25,92%), sendo o melhor valor ezacontrado para a

r.anão i))alar de 4:1 (10,39%). Esta mesma ordem

deck'escente nos valores do rendimento foi mantida

quando se aun)estou o tetnpo de r'eação para 30

inlnutos, verificando-se que para as razões molares

3:1 (25,57%) e 2:1 (23,6B%) ocorreu urn dimi.nuição

do valor encontrado para o r'end+mento da reação

Para essas condições, a geração de subprodutos

ficou favorecida pelo aumento do tempo de Doação e

pel-a presença de maior quantidade de ccatalisador ]lo

meio reagellte. Para a razão molar 4:1 (22,94%)

observou-se um cresci.merlto do rendimento da reação

com o aumento do tempo de reação. Neste caso, o

aqui.llbrio ainda não foi ati.agido, como [iá

acontec:e\i com as razões t)folares de 2:1 e 3:1,

quando se verifica um decréscimo de rendimento com

o aumenta do tempo de reacào

Dessas anal i.ses, observou-se que o ponto cu:ias condições
geraram o mel-hor rendimento foi.

telTipepãtuFã de Tenção de 60':'C;

tempo de reacão de 15 mi.nulos;

concentração de catalã.dador de 35% en] maaaa Dobre a

massa de reagentes;

I'azão imolar entre tércio-butanol e hidroqulnona de
3 ]



Com a finalidade de se pr'ocupar e cona.amar o ponto

ótlmo de uma raPIna rac]ona].içada, gerou-se um modelo

matemático que pl'Doura expressar o comportamento do si.stema

r'eaci.anal dente'o da região de exploração dao vara.áveis

conslder'idas. Os exErCIDos dessas faixas sofrer'am uma

transformação lilleai', de modo que o extremo i.nferlor assumiu

o valor (-1) e o ext).'emo super'i-ol', o velo.r (+1). Os va].arca

reais e seus coar'espondentes após a transformação linear, bem

como os valor'es de renda.mento associados, são apresentados

nas tabe].as 9 e 10. A tabela 9 mostra a associação para o

tempo de reação de 30 minutos e a tabela 10, para 15 minutos.

TABELA 9

illllFli$.i:lllil:,ill:!iiilllllillll: lll lllli:
===============================================
[ VARIÁVEIS ORIGINAIS !
===============================================
l C. (% másslca) l P"'A../u l RENDIMENTC)(%)l
===============================================
1 15 1 2; 1 1 17,46 l
; '''--------------- : -----------! ------........ .

i 15 1 3:1 1 8,31 l
------------ : ----------- ! ---------...-. l

15 1 4:1 1 4,44
i -- -- -------------------------------- 1 ---------------------- 1 ------............ t

1 25 i 2: 1 1 21,06 1

; '''--------------- l ----------- l -------------- !

1 25 1 3:1 1 21,60 l
---;-----------!-------..

1 25 1 3:1 1 27,37
i --------------------------------- l ---------------------- l --------------..... l

1 25 1 4: 1 1 16, 14 l
--- -- ----------- ------ l ---------------------- l ----............. l

35 1 2:1 1 23.68 1

: ------------------:-----------!--... '
1 35 1 3:1 1 25,57 1

------------ { ------------ ! -------------- !

35 1 4:1 1 22.94 l
(Continua)
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TABELA 9 RENDIMENTOS OBTIDOS COM TÉRCIO-BUTANOL COMO AGENTE
4ÇQUILANTE. TEMPO DX REAça0 DE 30 MINUTOS,
TEMPERATURA DE 60oC E AS RESPECTIVAS CONDIÇOES DE
REAÇAO COM AS RESPECTIVAS TRANSFORMAÇÕES LINEARES
(CONTINUAÇÃO)

l n

: VARIÁVEIS CODIFICADAS :
l ============================================= l

l X2 l Xs l RENDIMENTO)(%)l

l
1.

0 8

44

VARIÁVEIS

l 17,46

l 31

l +1 '2 )

t

0 21,06

l 21,60

Í

1 0 1 +1 1 16,].4 l
l ------------------------------------ ! ----.......... l .......... l

1 +1 1 -1 1 23,68 1
l ------------------------------------ l --.......... l .......
1 +1 1 0 1 25,57 í
: ------------------ : ------------ : -------------- :
i +l 1 +1 1 22,94 l
:============================================= :

IT= Temperatur'a cio hei.o reacional: l
:c.:
IPmA/U=

0 0

Concentração de
e

27,37

+1 16,14

+1 23.68

+]. 0
l

25,57

+1 +1 22.$)4

lona.L;
catalisador;
entre álcool

}

Xs=

Propor'cão
hidroqulnona;
variáve]. C.
variável Pn\A,./H

molar

codificada:
codi.ficado.

As vara.aveia codificadas relacionam-se com as não

codificadas por' meio dan seguintes equações:

X2 = (C- - 25)/10 (6)

(7 )X;3 = PmA,/H -- 3
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TABELA IO

================================== =:=:-- - --
: VARIÁVEIS oniainAié
=============================------ - - - - --

mãsBi.ca) i PmA,,.H

.t
4 l )

21,

1.
4 l

.l...

31,

4 l
1.

l

VARIÁVEIS

l Co (% mãsBica) i PmA,,,U l RENDIMENTO(%)l
' ' ' - - - - - - -- - - - -- -- - .:================== :' '--
1 15 1 2: 1
:----------------!-------!
1''
l
l

l

l

l

l

c. (%

4,08 l

15

15

3:1 18,72 l

l

l

7 72

25

l
l

13,52 :
....l

25.92 !

n «++ ---n-----.l
l

l0,39 f

2: 1 56

25 3=1 23,74

25

35 2:1

35 3:1 87

35

(continua)
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TABELA IO RENA)ISENTOS OBTIDOS COM TÉRCIO-BUTANOL COMO
AGENTE ALQUILANTE, TEMPO DE REAÇAO DE 15
MINUTOS, TEMPERATURA DE 60oC E AS RESPECTIVAS
CONDlçOES DE REAÇAO COM AS RESPECTIVAS
TRANSFORMAÇÕES LINEARES( CONTINUAÇÃO )

l e

: VARIÁVEIS CODIFICADAS :

l X2 l Xo l RENDIMENTO(%)l

: - 1 ! - 1 : 4,08 :

: - 1 : 0 : 18,72 :
-----:-------:---------.---.l

1 -1'

..1.

+1 7,72

56l 21,

l

--

l

l

}

l

1......---------=-1H
1 1 '

l n a

:T:
:c.:
IPmA,/N= Proporção molar entre

IX2= variável PmA.,.'H codificada.

l

0 )

0 31

Temperatura do meio Peão
Concentração de

el

l
23,74

+1 13 52

+1 l 25,92

+1 87

+1 +1 l0,39

.L \./J l CI JLv 9

cata].isador;
álcoolProporção

hlciroquinona;
variável C., cod=í.facada
vara.ável Pn\A.,.H

As vara.ávei.s cedi.fi.dadas relaci.amam-se com as não

codlficadaa prir meio das seguintes equações:

X2 = (Ce - 25)/10

XO = PmA,/H - 3

(6)

(7 )
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Com os dador -da tabela 9 e empregando-se o pz'oRFã.ma

STATGRAPHICS, gerou-se o seguinte.polinõmi.o que I'epresenta o
Comportamento desse sistema:

22,395 + 7,4].IXz -- 3,113Xs - 4,606X22 - 1,704X2o+

3,07X2Xa. (lO)

onde:

Y representa o rendimento da reação

Xz representa os níveis de concentração de
catalisador

Xe representa os níveis de razão mo].ar entre tércio

butano]. e hidroquinona

O coeflci.ente de cartel-anão associado a esse modelo é r

0,886. Os níveis de slgnlfi.canela associ.idos aos

coefici.entes obtidos são:

0,000 para o termo index:,andante;

0,011 E,ara o coeficiente de Xz;

O,135 par'a o coeficiente de XB;

O,160 para o coeficiente de XZ2

0,559 para o coeficiente de X2:3;

0,204 para o coeficiente de X2Xa

Pe[a anal.i.se dos coefici.entes gerados pelo modelo,

veria.cou-se que a mai.or Influência no aumento do rendimento

é representada pel-o aumento da concentração de catalisador
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sendo esse termo bastante slgnifi.cativo quando comparado o

seu njlvel de si.gnlfi.câr]cla cona o nível dos deixai.s

coefi.cientes. A razão mo].ar entre tércio-butanol e

hidr'oquinona contribui cona um decréscimo no rendimento do

processo; assim, a diminuição deste valor constitui-8e em

vantagem no processo reacional. Em termos práticos, tal

diminuição deve ser fei.ta com critério, poi.s \nna quantidade

menor de álcool no si.stema Impli.ca numa quantidade menor de

fase líquida, di.fi.curando, dee8e modo, a dissolução dos

só].idos que compõem o sistema reaciona].. Das contribuições

quadráticas, tanto a concentração de catalisador quanto a

r'azão molar propiciam unia diminuição do rendimento na

produção de térci.o-buril-hidroquinona. A contribuição mais

si.gnifi.cativa com z'elas:ão ao termo quadráti.co é a da

concentração de catalisador, que tallabém é o nlalor valor, em

módulo, dessas contribuições. A interaoâo concentra.çã.o de

catalisador e razão molar álcool/hldroqui.nona traz, colmo

conseq\iência, Q aumento do Perdi.mento, não sendo, no entanto,

um fatos multo significativo, quando comparado às demais

contribui.iões, principalmente à devida à concentração do
catalisador

Com os dador da tabela 10, gerou-se o segui.nte pollnâmio

que representa o processo, quando o tempo de i'cação é de 15
HinutrJs:

Y = 27,13 + 6,28x2 -- 4,32x:3 -- 4,51x2z -- 9,26x23

4,80XzXo (11)
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onde

Y representa o rendimento da reação;

X2 representa os nível.s de

catalisador

Xe repr'ementa os nivela de razão molar entre tércio

butanol e hldroqu

concentração de

Para Cata sltuacão, o coefici.ente de correlação foi. de r

0,915. Os níveis de e3i.gnificância associados a Cada

coefi.ciente do modelo são dados a seguir

0,000 para o termo independente

O,OIO para o coeficiente de X2;

0,040 para o coeficiente de Xo;

O,120 papa o coeficiente de X22

0,012 para o coeficiente de X2o;

0,054 para o coeficiente de X2X3

Mais uma vez, vez'lflcou-se que a maior contribuição para

o aumento do rendimento está re].acionada ao aumento da

concentração de catalisador (coefi.ciente de X2), ao se

compor'ar com a contra.buj.cão da razão molar (coefi.ciente de

Xo). Observou-se, ainda, que a razão molar exerce efeito

negativo no rendimento, ou se.ja, um aumento desta traz CTIMO

consequência uma diminuição do z'endlmento. Com relação às

conta'ibuições quadrãti.cas, tanto a concentração de

catalisador quanto a razão molar exercem efei.to negativo no

rendimento da I'eação. A Influência do aumento da razão mo].ar
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é mais slg11i.fi.bati.va que a concentração de catalisador. O

efeito combinado entre concentração de catar.lsador e razão

molar contribuem, também, negativamente no rendimento, set)do

uma contribuição sigialficativa estatisticamente.

O fato de est.e modelo, para Q tempo de 15 inillutos de

r'Cação, apz'isentar contribui.cães r'elaci.amadas a cada efeito

estudado durante a reação - concentração de catalisador e

razão molar álcool/hidroquinona - mais significativas

estatlsticatnente que aque].a3 apresentadas pelo modelo que

repr'eesenta o processo com um tempo de reação de 30 minutos,

fez com que se partisse para uma análise et3tatl8tica mais

detalhada desse modem-o- A].ém dispo, como .iá verificado na

análisedos gráfi.coadas fi.guras2, 3, 4 e 5, o maior

rendíinento foi obtido com um tempo de reação de 15 minutos.

Para essa aná].ise mais detalhada, fez-se a consideração

de tornar Q modelo rotacionáve].. Para tanto, tornou-se

necessári.o estimei', cona a equação 11. os valores dos

rendimentos que proprJrcioHüm a rot&nrão do tnodelo. A tabela ll

apresenta as cora)binações entre os pontos neces8árlrJS para

esse fim e Q c:oeficiente estimado
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TABELA ll RENDIMENTOS ESTIMADOS COM A EQUAÇÃO ll A
PARTIR DOS VALORES DAS VARIÁVEIS TRANSFORMADAS
LINEARMENTE QUE TORNAM ESSA EQUAÇÃO
ROTACIONAVEL.

l (X2) l (X:3) l RENDIMENTO (%)l

{ Q : -{2 : 14,72 :

1 0 : f2 : 2,50 :

: . -f2 : 0 : 9,24 ' :

: {2 : 0 1 26,98 :

1.. . :

Com óssea novos va].ares, procedeu-se a urna DTJvã

estimativa dos coeficientes que representam essa situação. O

erro cometido com essa aproximação não é apreciável, umà vez

que se tem os valores experimentais dos rendimentos no ponto

médio das faixas de exploração.

O novo modelo obtida é

25,35+ 6,21Xz -- 3,65Xa - 3,96X22 - 8,74X23

4,80X2Xo (12)

onde:

Y representa o rendimento da reação;

X2 representa os nível.s de

catalisad.or

X3 representa os níveis de razão molar entre tércio-

butanol e hidpoquinona

conceder'acho de
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O coeficiente de correm.anão obtido para tal modelo fol r

0,987 e os níveis de slgnlfíeâtacla para os coeflci.entes
estimados são:

0,0000 para o termo independente;

0.0001 pal'a o coefici.ente de X2;

0,0013 para o coefi.ciente de Xo;

0,0021 para o coefi.ciente de X22

0,0000 pai'a o coeficiente de XZa;

0,0019 para o coeficiente de X2Xa

Derivando--se a equação 12 em relação a X2 e a Xa, para

encontrarem-se os valores que maximlzam tal equação, obtêm-se
as seguintes equações:

6,21 -- 7,92Xo -- 4,80X2 = 0

3,65 -- 17,48X2 -- 4,80X3 = 0

(13)

( 14)

Cujas soluções são

X2 = 1,093

X3 = --0,509

Com esses valores, o máximo encontrado para o rendimento
ê

Y = 29,67%
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Verifica-se 'lue os va].ares de X2 e Xa estão bastante

próxi.mos daqueles previstos pe].aa análises feltaB nos

gráficos das fi.guraa 2, 3, 4 e 5

Pal'a .]ue ae cona.t'messe a exi.Btênci.a de un] máximo na

região de est.udo, deter'»li)aara]n-se as ].'aízea características

do sistema formado pelas equações 13 e 14. Q deter'mina)lte que
permite tal cálculo é

-2,4C)

(-8,74 - 8)

(-3,96 - 8)

-2,4o
0 r 15)

cujas soluc:Ões sãrJ

8x = --2.96

e

õ2 = --9.74

Coma arrIbaS as srJ].UGÕcs são negativas. Q veloz' encontrado

para Y Cria X2 e X3 dados pela solução do sistema fortnado

pelas equações 13 e 14 é realmente um valor de nláxi.mo. Assim.

qualquer variação bbrusca nos vaJ-oi'ea de Xz e X3, ou seja na

concentração cle cat.allsador e na !'azâo molar elltre álcool e

hidr.aquinona, causa uma dirnintli.c:ão do perdi.nlellto cla z'sacão

A figura 6 mrJstF& a sul:,er'fície de respost.a e as curva

de nível.s obt.i.das com o poli.nâmi,cn dadcn pela equação ll
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Com essa figura, é possível observar'-se a r'egião de

máximo associada ao po].lllâmlo que represent.a o !:-rcncesso em
questão.

Col)l os valor.es de õx e 82, pode-se colocar a equação 12

na for'rna canónica, .3ue representa villa translação e uma

rotação de ei.xos coo]'danados de ta]. maneira. a faze!' com que a

ori,gem desfie eixo sela o ponto de lnáxi.mcn est,abeleciclo. Tal

equacãr] é con\o segue

Y - 29.67 -9,74x22 --2,96xa2 ( 16)

onde

Y

X2

representa o rendille to do procesEso;

representa a concelat.I'anão de cat.al i.dador (X2)
na for'iria canónica;

reF)rebenta a ])roporção mc.>].ar ente'e álcool e

hidrOqUiDrJHã (XB) na roTIna canónica.

A figura 7 mrJstra a superfície de resposta e aa curvas

de níveis pal'a essa equação. E possível, ai.nda. est.abelecer-

se a relação eJlt.!'e as vai'i.aveia Xi e xx, .]ue é a

corre8l:,ondente variável Xx tla forma canâni.ca. Para tanto,

volta--se à e(]uaçâo 15 e Considez'alado-se as valores de õx e

õ2, calculam-se r3s parâmeti'as nlt.i que estabelecem essa

relação- Considerando-se o prilnei.z'o va].or de 8, tem-se
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FIG{JRA 7 SuF,erfície de respcnst.a e curvas de níveis obbtldas a
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catalisador. t.encho camc, F,ar-âl)let.ro a razão Inculcar
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-2,40

(-B,74 + 2,136)

(-3.96 + 2,96)

40
( 17)

Além di,sso, mz]. e nlPI devem aer oz't,OÊC.n)ais e paz'a tanto

deve=m ser nora)a].iradas. ou seja:

mzz2 + m2z2 = C) ( 18 )

A solução do sistema :t'epresel todo pela equaQãcn 17 é

rn'iz = -2,41

l

cu:ja norrnH].izRt;ão folaece

mxz = -0.923

m2z = 0,385

Ap].icando-se o mesmo raciocíni.o com o segundo valor de õ

obtido da equação 15, obtém-se a segui.nt.e equação:

-2,40

(-B,74 + 9,74)

(-3,96 + :9,74)

4{)

m12
( 19 )

Da mesma rnaneir'a. mx2 e rn22 rJCVCTQ ser- HrJTTQHlizürlHS

e gunrjo a equação :

ln].22 + ln222 = C] (20)



Da equação 19 as solucõe3 c,bti.das são

rn'zp = 0,417

que norma.lizadas frirnecem

IDx2 = 0.385

DIZE = 0.923

Com esses valrires de mx.l crlnstFÓI.-sc a matriz que

permit.e r'elacionar as variáveis empregadas na fürlla canónica

da equação 15 com seus valc)res OI'i.giiaais encont.i'adcns )ac,s:sa

mesma equação. Ta]. nlatz'i.z é aplesent,ada a aeg\tír

o,923 o,385

0.3E:5 0,923
(21)

A Felãc..ão el t.i'e as variáveis nãa t,ransftnrnladas e as suas

c:orresl:,ondent.es na frJT'tna canónica é

X2 .0,923 C),3i35 X2 + 1,093

0.3B5 C},923 X:3 - tD,509
('22 )

que produz seguint.es eq\la:: ;e de t'e3lacicnllaillento

x2 = -t:).923(X2 + 0,509) + 0,385(X=- - 1,093)
P

xa = (].385(X2 + 0.509) + 0.Ç)23(Xs - l.t:)93'}

(23)

r24 )
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Essas equações permi.tem que se determine os valores das

variáveis canânícas correspondentes a um nível qualquer

estabelocido no plano de ensaios.

4.2.2 COMPORTAMENTO CINÉTICO DA REAÇAO DE PRODUÇÃO DE
TÉRCIO-BURIL-HIDROQUINONA:

Para ae estabelecer o comportamento cinético da reação,

foram executados ensaios em que se procurou variar a

tempet'atura, acompanhando-se as concentrações da térclo-

butil-hidroquinona ao longo do tempo de reação. Os ensai.os

foram feitos nas temperaturas de 30oC, 40aC, 5CloC e 60oC.

Para essas tempez'alunas foram obtidas as canceDtFãe,Ões

de tércio-buril-hidl'oqulnona, no meio reagente, apresentadas

nas tabelas 12, 13, 14 e 15, a seguir
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TABELA 12: CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO-BUTIL-HIDROQUINONA EM
FUNÇÃO DO TEMPO A 30.C.

============== :'' ' ' ' - - -- -' ' ' ' '======= :' ' ' ' ' '' ':===============
l AMOSTRA N9 1 TEMPO (mín) l CONCENTRAÇÃO DE TBHQ (M.IO-z)l
======= :' '' '' - ----- - - -- - -'' ' ' '======='''' '' - -- -'' ' ''========
: 1 : 3 : 2,791 t 0,06 i
; ------------; -------------- : ------------------------------- !

: 2 . : 6 : 4,1 + 0,3 1
: ------------ i ------------- : ------------------------------- :
í 3 : 9 i 5,04 & 0,02 :
; ------"----- : ------------- : ------------------------------ !

Í 4 : 12 { 3,9 + 0,3 :
; ------------ T ------------- : ------------------------------- :

5 Í 15 : 2,8 Ü 0,4 :
------------ - -- - - -

TABELA 13: CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO--BUTlIL-HIDROQUINONA EM
FUNÇÃO DO TEMPO A 40'C.

:: := =1 =: =1 =1 =' := =1 =: :: =1 :: := :: =1 :: =1 :: :: := -- -- -- ' ' ' ' ' =. =: =1 :: =1 :: =1 ' ' ' ' ' ' ' "': =1 :: :: :: =1 =1 :: :: :: =1 :: =1 =1 :: ::

l AMOSTRA N9 1 TEMPO (min) l CONCENTRAÇÃO DE TBHQ (M.IO-2)l
=======''' ' '' - - --'''' '=====================================
1 1 : 3 1 3,5 t 0,3 :
: ------------: ------------- : ------------------------------ :
i 2 : 6 : 4,8 t 0,3 :
i ------------ : -------------: ------------------------------- !

i 3 : 9 } 5,1 Ü 0,1 :
i ------------; ----"-------- : ------------------------------ !

: 4 i 12 : 3,74 Ê 0,05 :
i ------------ : ------------- : -----------------------.------- !

: 5 : 15 : 4,06 t 0,02 :
==============:' '' ''- - - -- - - -- - - - - -- - - - - -' ' '' '':===============

TABELA 14: CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO-BUTIL-HIDROQUINONA EM
FUNÇÃO DO TEMPO A 50'C.

======================''' '' ' '=============================
l AMOSTRA N9 1 TEMPO (mín) ICONCENTRAÇAO DE TBHQ (M.IO-z)l
=======' ' ' ' ' ' ' ':=======' ' ' '' '- -- - ' ' '' '-.=====================
: 1 : 3 : 3,0 É 0,1

2 : 6 : 3,4 t 0,3
='+

: 3 : 9 i 4,63 t 0,05 :
------------ l -------------------------- l ------------------..................... l

: 4 : 12 : 4,2 É 0,4 i
------------ : -------------: ----------------------------- !

5 1 15 1 5,4 Ü C),7 1

1-.

======= ' ' ' '' ' '':===================================='' ''
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TABELA 15: CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO-BUTlEL-HIDROQUINONA EM
FUNÇÃO DO TEMPO A 60.C

============== :' ' ' ' ' ' ' '=====================================
l AMOSTRA N9 1 TEMPO (mi-n) l CONCENTRAcpAO DE TBHQ (M.IO-2)
==============:'' ''' --- - ' ' ' ' '=======:' ' '' '----- ' ''''========

1 1 3 : 7,2 t 0,4

2 : 6 : 9,32 Ü 0,07 :

1 3 1 13 1 10.6 Ê 0,8
: 4 : 12 : 14,2 t 0.5

============== :' ' '' ' ' ' '============================

Com os valores de concentração de tércio-butll-

hldroqulnona assim obtidos, ca]cu].eram-se os Irigarltmos

neper'canos desses pal.'a verificar o comportamento da reação

com relação à pr'imeir'a ordem. Tais valores são mostrados nas

tabe].as 16, 17, 18 e 19

TABELA 16: LOGARITMO NEPERIANO DA CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO
BURIL-HIDROQUINONA EM FUNÇÃO DO TEMPO A 30'C.

======= :'' ' ' ' '' '======= ' ''' ' ' '=============================
AMOSTRA N91 TEMPO (mln) l LOGARITMO NEPERIANO DA l

[ i CON(]ENTRAÇAQ DE TBHQ
======= ' ' '' ' ' --- - -- - - - -- ' ' ' ' '=============== '''' '' ' '========
i 1 : 3 : -3,58 & 0,02

2 : 6 : -3,19 t 0,07 :
; '----------; -----------------: --------------------------- !

: 3 : 9 i -2,988 t 0,002 :
Í ----------- : ----------------- : --------------------------- !

1 4 1 12 1 -3,24 t t),09 l
i -----------; ----------------- : --------------------------- !
{ 5 : 15 : -3,6 Ü 0,1 :
===========================================================
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TABELA 17 LOGARITMO NEPERIANO DA CONCENTRAÇÃO DE TERCIO-
BUTIL--HIDROQUINONA EM FUNÇÃO ])0 TEMPO A 40oC.

:: =1 =: =1 =1 =1 :: =1 =1 :: :: :: := =: := :1 := :: :: =: :: :: := =1 =1 :: :: :: =1 :: :: =1 :: :: :: -- - '-' - - - - n -n - -- -- -- -- - - -- - - -- - -- - .

AMOSTRA N9 1 TEMPO (min) l LOGARITMO NEPERIANO DA
CONCENTRAÇÃO DE TBHQ

AMOSTRA NO
l

- - -- - -- - -- - - -- -- - -- . -- - - . . . . . =: =: :: :: =1 :: =1 =1 :: :: :: :: :: := =1 :: :: :: :: :: :: :: =: =1 =: :: =1 :: :: :: =1 :: =: :: :: := ::

\./ 9 \.J C)
l l 3 Ü

.1

2

3

l

1........ . t n

2,98 Ü 0.04 !

: -3,29 t 0,01 :
-»--------------------------f

3, 04 + 0,05

t 0.04
4 12 3,29

15
=======================================================

3,204 t 0,006 l

TABELA 18 LOGARITMO NEPERIANO DA CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO
BUTIL-HIDROQUINONA EM FUNÇÃO DO TEMPO A 50.C.

================================================ :. =':=' '---- -.
: LOGARITMO NEPERIANO DA
: CONCENTRAÇÃO DE TBHQ

- - - -- - -- - -- -' - -- ----- -'- -- .-- -. =1=:::=: :::::= ::=1=: ::=1=::= =:=1 :::=::=1:=:=:=:=::=1=:::=: =:=::==::=::''':-

AMOSTRA NO TEMPO (min)

1 : ' l '
i ------------------------ 1 -- ----------------! ------ -----------.... .... ... t
l ':.' iQ : -- :< . :< S..4 -t' ( ') r ) J.-{ l

--.... l '-/ 9 '-/\./ "u V P '/l-J l

l ------------------------ l ------------------------------ l ----------------------................ l

} o l U 1 --3.1 4 + n Olt
: ------------ Í ---------------- !

4 l
1.

5 15 0,1Ê

0,2

\-' l \.f tJ

3,14 Ü 0,0]
12 -3,2 É o

=====================================================
-2,9
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TABELA 19 LOGARITMO NEPERIANO DA CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO
BUTIL-l-lIDROQUINONA EM FUNÇÃO DO TEMPO A 60.C.

: AMOSTRA N9
==

TEMPO (mí n) l
l

..-.l

LOGARITMO NEPERIANO DA
CONCENTRAÇÃO DE TBHQ

===

l

2

3

4

5

3

6

===========================
642 t 0,06

l

l

l

l

2,374 t 0,008

9

12

15
.-..l

l

l

-2,25 t 0,08

1,95 t 0,03

=======================================================
-1,33 t 0,04

Para se verificar se a reação segue uma ci.nética de
segunda ordem, foram ca].Guiados os recíprocos das

concentrações de tércio-butll-hi.droqui.nona, cujos va].odes

acham-se mostrados nas tabelas 20, 21, 22 e 23.

TABELA 20 RECÍPROCO DA CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO-BUTIL
HIDROQUINONA EM FUNÇÃO DO TEMPO A 30.C.

AMOSTRA Ng :
:: =1 =1 =1 :: :: :: :: =1 :: :: :: -- =1 :: =1 =: =1 ' '+ ' ' ' -- - -- -- -- -- -- -- -- -- . - - - -- -- .

RECÍPROCO DA CONCENTliACAO
E)E TEHG)

TEMPO (min)

l
F

===========================================:
v q l.)

2

3

4

24 2

l

i 19,B4 t 0,06 :
- -- -

' 1

---:

+ 2

!9,84 t 0.06

12 25

5 37
====================================:'------
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TABELA 21: RECÍPROCO DA CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO-BUTIL
HIDROQUINONA EM FUNÇÃO ])O TEMPO A 40.C.

=: =1 :: =: =1 :: :: =: :: :: =1 =1 :: =: :'' ' - -- - -- - -- '« ' ' ' ' ' :: =1 =1 := =1 =1 =1 :'' ' ' ' ' ' ' -. =: :: :: :: =1 :: =1 :: :: =1 :: :: :: := =1 =1

l AMOSTRA N9 1 TEMPO (mln) l RECÍPROCO DA CONCENTRAÇÃO l
1 1 1 T\Tis rT]T=tT/''\ ll l l l,'üJ.oit\q i

=: =1 =1 =1 :: :: :: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ' ' '' ' ' :: :: =1 :: =1 :: : ' ' ' '' ' ' ' =1 =: =1 =: =1 =1 =1 =1 =1 :: :: :: :: =1 :=-- =:

i 1 : 3 : 29 Ü 2 :
an

2 : 6 : 21 Ü l l

: 3 : 9 ! 19,7 t 0,8 :
1 ------------------------ 1 -------------------------------- ! ----.---------..--.................. t

: 4 : 12 : 26,7 't 0,4 :

1 5 : 15 : 24,6 Ü 0,2 ;

1 .

==== == ==

TABELA 22: RECÍPROCO DA CONCENTRAÇÃO DE TÉRCIO-BUTIL-
HIDROQUINONA EM FUNÇÃO DO TEMPO A 50'C.

:= =1 := := =1 :: :" ' ' ' - -- - - ' ' ' ' ' :: :: =1 =1 :: :: :'' ' - - - - - - -+ - - - - - - " ' ' ' ' :: :: =1 :: :: :: =: =: =: :: =1 =: := =1

l AMOSTRA N9 1 TEMPO (mln) l RECÍPROCO DA CONCENTRAÇÃO,l
1 1 T\ti] ITIT)l.IT'\ f
l l ]./IL J-1111\Ce 1

i 1 : 3 Í 34 t l :

: 2 i 6 : 30 Ü 2 [

3 : 9 : 23,1 Ü 0,3 :

: 4 : 12 : 24 t 2 :

: 5 : 15 t le t 2 !

t----.

--.1

== == ====

TABELA 23: RECÍPROCO DA CONCENTRAÇAC) DE TÉRCIO-BUTIL
HIDROQUINONA EM FUNÇÃO DO TEMPO A 60-C.

í AMOSTRA N9 1 TEMPO (min) ] Real.PROCO DA CONCENTRAÇÃO l
1 1 1 T\E\rnT]Trri il l l l/i3XZJiiçU l

: 1 : 3 : 14,0 t 0,8 i

1 2 : 6 : 10,73 t 0,08 :

1 3 } 9 : 9, 1 t 0,4 :

: 4 : 12 : 7, 1 t 0,2 :

5 : 15 : 3,8 É 0,2

==

...1

1..
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Com os valores fornecidos nas tabelas 12, 13, 14 e 15,
foram construídos os gráficos mostrador nas figuras 8, 9, 10
e ll
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0. lO.oo 15,(»

Tema (min)

FIGURA 8 Gráfico da concentração de TBHQ em função
de z'eação par'a a temper'atura de 30oC.
5,30xl-0-'i + 1,05x10-2t - 5,86x10-4t2

do tempo
Crnlla =

Ü,D6

0,05

g o,04
m}-
1>
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D0.
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FIGURA 9 Gráfico da concentração de TBHQ em função
de reação para a temper'atura de 40oC.
4,31x10-s + 9,87x10-ot - 5,23x10-4t2

do tempo
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tempo de reação para a temperatura de 60oC.
Cunho = 2,12xlO-2 + 5,27xlO--3t + 6,33xlO--4t2
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A análi.se desses pontos nloatra que as concentrações de

tércio-butil-hidz'oquinolaa crescal'ain, ao longo do tempo, com o

aumento da temperatura de 31JoC paz'a 60"C, sendo tal
crescimento !aão linear'

Alla].i.sa)ldo-se aB concent,rações na8 temper'aturam de 30oC,

40'3C e 50"C feri.ficou-se que estas cresceram CQm o passar do

tempo, t.endendo a um va].or máxilllo e sofreiado posterior no

queda. Esta queda F,ode 'ser' devirjã à formação de produtos

pol-ialquilados a par'tir da tércio-buril-hidroqulnona. A 60"C,

o comportament,o foi outro: dent!'o do intervalo de tempo ein

que a peação se processou, não foi cnbsei'veda diminuiçãc, da

concentração de tércio-butll-hldi'oquinona. Houve, sim, um

aumento crescente na concentração de tércio-butll-

hidrrJqulnrJna, inrJicandrJ a necessidade de se ampliar. ri tempo

de reaçgo para vel'ifi.cação do conapoi'tanlento do si.steina nessa

cr3ndi.cão.

A queda ou tendênci.a à queda no valor -ja concentraçãrJ de

t.ércio-buti,l hldroauinotla foi veria.cada após cerca de 9

minutos do iníci.o da i'eaçao. Cotllo pret.endeu-se analisar a

cinética da z'cação encarando-se c) sistema como simples, o

ostudr] cinético fol conduzido ccnDsidCFândo-sc as

concentrações cot'!'eBpondentes aos instantes iniciais até 9

minutos. As figuras 12, 13, 14 e 15 HrJStF&M os gráficas das

concentrações de tércio-butll-laidr'oquinona nn funcãa do

tempo, até 9 minutos, paz'a as tetnper'neuras de 30, 40. 50 e

60oC, i'espect.ivai)lelate.
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FIGURA 12 Gráfico da concentração de TBHQ ein função do
tempo de reação para a temperatura de 30oC,
consi.durando-se os pontos correspondentes aos
tempos de 3, 6 e 9 tninutos.
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FIGURA Gráfi.co da concentração de TBHQ ein função do
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FIGURA 14 Gráfico da concelatração de TBHQ em função do
tempo de r'eação pal'a a tempel'atura de 50oC,
considerando-se os pontos correspondentes aos
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consider'ando-se os pontos correspondentes aos
tempos de 3, 6 e 9 t»inut03.
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A tabela 24 mostra os valores dos coeficientes de

correlação linear' para a regressão, r, feita com os pontos
n)estrados nas figuras 12, ].3, 14 e 15

TABELA 24

ii Úiii;i;i Õ;i::::::::::::: :l=============================
CIENTE DE CORRELAÇÃO PARA A :

; REGRESSÃO LINEAR i
:f=========:::.===============================================
: 30 : 0,96B

60 : 0.926 :
================================== ===============:

A análi.se dos resu].tad08 das regressões mostra que,

estati.sti.comente, a linearidade entre a concentram'ão de

térci.o-butil-hidroqulnona e o tempo é boa, sugerindo uma

I'Cação de ordem zero para a produção daque].a. Para verificar

se a recação de ordem l (um) car'acteri.za melhor o si.stema

r'nacional, fornnl construídos os gz'áflcoe das figuras 16, 17

18 e 19, com os dados das tabelas 12, 13, 14 e 15, navãtí18ntc

considerando-se os instantes 3, 6 e 9 minutos. Em tais

gráficos tem-se o comportamento do ].ogari.tmo decimal da

concentração em função do tempo
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FIGURA 16 Gráfico do logari.tmo deck.mal da concentração
de TBHQ em função do tempo de reação para a
tempez'atura de 30oC, considerando-se os pontos
Correspondentes aos ternprJS de 3. 6 e 9
minutos.
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FIGLIRA 17 GJráfico do log.arit.mo cjecimal da concentração
de TBHQ QKJ função do tempo de reação para a
tempo'natura de 4QOC, considerando-se rJS pontos
Correspondentes aos tempos de 3, 6 e 9minutas.
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Com os va].odes médios dos logaritmos neperianos das

concentrações de tércio-butil-hidroquinona nos i.estantes 3, 6

e 9 mi.Rotos, como mostrados nas tabelas 16, 17, 18 e 19,

efetuou-se a regi'estão linear para esses pontos, obtendo-:3e o

resu].Lado apl'esentado na tabela 25

TABELA 25 VALORES DOS COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO PARA A
REGRESSÃO LINEAR FEITA COM OS VALORES DO
LOGARITMO NEPERIANO DA CONCENTRAÇÃO DE TERCIO-
BUTiL-HiDROQuiNaNA NAS TEMPERAT[JRAS ENSAIADAS.
PARA OS PONTOS CORRESPONDENTES A 3. 6 E 9
MINUTOS DE REAÇAO

============================================'''''''========
TEMPERATURA (-C) : COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO PARA A:

; 1 . REnaREBSAO LINEAR :
====================================:' ' '' ' ' ''===============

30 1 0.984 !

i 60 : 0.978
===========================================================

Verifica-se. com esses valores, que houve uma sensível

nlelho!'a na ccnrz'elacão, o que é comprovado pelo aspecto doa

gráficos mostrados nas f]gura3 ].6, 17, 1E; e 19. Tal sugere,

entãoque a reação se.ja de oz'hein l (um) e nãrJ zero.

Procurando-se explor'ar ainda se a ordem 2 (dois) rept'ementa

melhor o sistema, foram Construídos os gráficos das figuras

20, 21, 22 e 23 com c.)s dados das tabelas 20, 21, 22 e 23,
considerando-se, também, a.penas os três privei.roa pontos. Com

ea3es mesmos valores for'am feitas as regressões lineares para

o recíproco da concentração em função do tempo. Os

coefi.ci.ent.es de correlação linear são mostrados na tabe].a 26.
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FIGURA 20 Gráfi.co do recíproco da concentração de TBHQ
em função do teinpa de I'eação para a
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FIGURA 21 Gráfico do recíproco da concentração de TBHQ
em função do tempo de reaç&o para a
temperatura de 40oC, crJnsiderando-se os pontos
correspondentes aos tempos de 3, 6 e 9minutos.
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FIGURA 22 Gráfico do recíproco da concentração de TBHQ
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TABELA 26: VALORES DOS COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO PARA A
REGRESSÃO LINEAR FEITA COM OS VALORES DO

:liiillll:~::: :==::::HÊ :,.E::«: ::!:i: :i:ã
===========================================================
ITEMPERATURA ('C) l COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO PARA AI
} : REGRESSÃO LINEAR !
===========================================================
: 30 : -0,970 !

: 40 : -0,924 !
i ------''''''------------------- l .------------------------------------------------------........ l

i 50 : -0,990 ;
i ''''''''''''-------- l ------------------------------------------------. !

: 6Q : -0,967 !
===========================================================

Os resultados mostram pequena diferença entre. os

coefi.clelltes para a cordel.anão linear envolvendo o logaritmo

neperlano da concentração de tércio-buti.l-hi.droqui.nona e o

tempo, e o recíproco densa concentração e o tempo.

Para que fosse ougez'ida a me].hor. repr'esentação para o

sistema, foram considez'idas as constantes de vela)cidade de

r'eação, k, dadas pel-a declivldade das Tetas obti.dao. A tabela

27 apresenta os valores de k para os comportamentos lineares

do logaritmo neper'lado da concentração, klnc. e do recíproco

cia concentração, kl,/c, em função da temperatura.
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TABELA 27

?::::i;:;;=;ã=
===================================

: CONSTANTE DE VELOCIDADE. k l

Í ("C) ] ]ç].,.,, l kt.,,., l
==========================================

: 30 : -0,0985 : -2,667 !
l --------v---------- -- -------------- l -----.---------------------- l ------..........
1 4Q : -0,0628 'Í -1.506 ;
l ---------------------------------- l ---------------------------- l ------... ......... l

: 50 : -0,0925 ; -1,746
'' i ---------------------------- 1 --------------...... .. t

60 1 ' -0,0646 1 -0,749 :
n- - -

Os gráfi.cos das fi.Bufas 24 e 25 apresentam os valores de

(-kl»e) e (-kl./e) na escala logarítini.ca, respectivamente, em

função do inver.se da tei)aperatura absoluta da reação.

Verá.fica-se que há miai.or dispersão dos pontos pal'a os valores

de klne. Para esse caso, o coeficiente de correlaç:ão linear,

r', é 0,486 e pa]'a os va].ore8 de ]çz,...; o coefici.ente de

corre].açào ].i.neaz',i' ,é 0,892. Asse.m. sugere-se que a oz'deill

que melhor repr'eselata o sistema z.nacional em estudo é a ordem
2 (dois)

Da regressão li.lIDar entre os VEtloFcs de in(-kx,/.:) e dos

valores correspondentes ao inverso da temperatura abso].uta da

reaçao, como inost.Fados na tabe].a 28. foram obt.i.daB as

seguintes características da ci.nét,ica da reação
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inclinação da neta = logaritmo neperi.ano do favor

de frequência de choques = in(]ço), ko em M-zs-z

11,22;

declivldade da rota = quociente entre a energia de

ati.vagão da r'eaç:ão e a constante ulaiversal dos

gases per'feitos = 3697,6 K

Portanto a energia cle ativação, consi.durando-se a

constante dos gases perfeitos igual. a 1,9872 cal/mol.K, é

7347,9 cal/mol

Asalm, a expressão para a constante de velocidade da

reaçHo envolvendo aES temperaturas entre 30"C e 60"C é

k exp(11,22 - 7347,9/TA) (24)

onde k representa a constante de velocidade e TA é a

temper'atura absoluta do sistema .

A expressão para a velocidade de reação sugeri.da fica

então. como:

I'TE3}JQ = ]{ C2TBHQ (25)

em que r'rnno representa a velocidade de reaeào expressa

em M/min, k é a constante de veloci.date dada pela equac:àri 24

e expressa eln s'tE4-t e Cubra rel:,rebenta a. crJncentração de

tércio-butll-hidz'oqulnona expressa eln M.



125

4.2.2.1 COMPORTAMENTO DA REAÇAO DE PRODUÇÃO DE TÉRCIO.
BURIL-HIDROQUINONA NA TEMPERATURA DE 60c,C

Como visto anteriormente, no item 4.2.2, o crlmpol'Lamento

cínéti.co da reação a 60oC é diferente do comportamento

apresentado nas demais, não tendo sido encontrada na

literatura explicação para esta diferença. Parece que a

diminuição da velocidade de pr'adução da tércio-butil-

hidroquinona com o tempo, par'a as temperaturas de 30, 40 e

50oC, está associada a di.flc:uldades de geração do íon térclo-

butlla para esta faixa de temperatuz:as (impedimento

termodlnâmi.co). Para a temperatura de 60oC, todavia, a

veloci.ande de geração do íon torci.o-buti],a faz-se .mais

intensamente, .justificando o aumento com o teme,o (vida figura

11) da velocidade de pr'adução da tércio-buti.l-hldroqulnona.

Procurou-se aumentar o tempo de reação para verá.ficar até que

Instante ainda ocorre cresci.mento da concentração de tércia-

butll-hi.droqui.llona no meio reagente. Assim, progr'abriu-sc um

ensaio para o levantamento do comportamento da real:ão na

temper'atura ci.fada, alterando-se, apenas, o temi:,o de reação

para 45 nllutos. A tabela 28 mostra r)8 resultados obtidos.
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TABELA 28 VALORES DA CONCENTRAÇÃO DE TBHQ EM FUNÇÃO
TEMPO PARA A TEMPERATURA DE 60oC.

IAMOSTRA NeITEMPO (min) l cunho (MxlO-2)l

[ l í 3 : 4,783 :
l -------------------- ! ........... l ................ l

: 2 : 6 i 3,887 :
i ''''''---- i ----------- ; --------------- :

: 3 i 9 1 7,393 :

; 4 1 12 : 8,929 :
! -----.....l...........l ..... ' ....i

5 : 15 : 9,328 !

: 6 : 18 : 12,901

1 7 : 21 : 17,492 :
: B : 24 : 20,940
l -------------------- l ----......... l .......... ..... l

: 9 : 27 : 29,446 :
l --------------... ! ............ l ............... }

10 } 30 : 31,957 :

: ll : 35 : 33,B79 :

: 12 : 40 : 28,311 :

13 : 45 i 27,748 f

==

== =

1. . [

}''''

1..

..1

DO

Com os va].ares da tabela 28, foi construído Q gráfico da

figura 26, cHIa observação revela o mesmo comportamento já

verificado no gr'áfico apresentado ila =fi.Bufa 11, eoin a

diferença de most.rar' um creaclmento no valor da concentrac&a

de tércio-but]].--hidi'oquinona até 35 nli.autos, havendo uma

posterior queda, justificada, talvez, l:,ela fr3rmação de

subpz'odutos. Com tal constatação, foi adorado como tempo

ótimo para a reação, 35 minutos, como empregado a seguir no

estabelecimento do balanço de massa do si.stema pai'a a

elaboração do dlagranln de blocos do processo.
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60oC e tempo de reação de 45 minutos.
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4.2.3
O BALANÇO DE MASSA DO PROCESSO REACIONAL

O balanço de massa para o pr'ocesso reaclonal foi.

aplicado ao ponto ótlmo .jã di.scutido no i.tem 4.2.2. O

objetivo deste procedimento foi a quantificação das diversas

correntes de material envolvidas na produção da tércio-butil-

hi.droquinona. Assim, pode-se estabe].ecer o diagrama de blocos

de pr'adução para tal .composto, segundo o processo aqui.
otimizado.

Na pr'lmelra etapa do pr'ocesso, ou se.ja, a reaçãa

propri.agente dita, foram útil i.fadas as seguintes quantidades:

massa de hldr'oqulnona: 50,0g;

massa de torci.o-butanol: IOI,Og;

massa de ácido sulfúrico: 54,0g;

massa de éter etílico: 93,0g.

O tempo de reação estabelecido foi de 35 mi.Rotos,

temperatura da reação foi de 60oC e a pressão, a atmosférica.

Após a reação, o balão uti.li.zado para este fim foi resfriado

em banho de gelo, para parar a reação, seco e pesado. Foi

verificada, assim, uma perda de masca de 69,0g- Tal perda

está associada, pri.ncipalmente, à saída de éter etílico pelo

condensador acoplado ao balão de reação. Con)o produto de

reação, foi obtida uma quantidade igual a 229,0g- Esta massa

passou para a fase de extração, para a obtelaeão das

substâncias orgânicas presentes no meio reagi.anal. Aquela
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massa reeet)eu 288,0g de éter etíli.co e 150,0g de água

destilada gelada. Com este procedimento. foram obtidas duas

fases:

face Irai'gâniea eoln massa de 238,59;

foge orgâni.ca caiu massa de 381.5g, contendo 7,33g

de tércio-butanol

Obsel'va-se, desse modo, uma pez'da de masca de 47,C)g, que

corresponde ao éter etílico evaporado durante a processo. A

fase orgância planou, então, para a etapa seguinte de

crista].lzação par'a a recuperação da hi.droquinona não

uti].içada na lo&cãri

Na etapa de cristalização. os orgânicos receberan} 217,5g

d.e benzeno. A massa, assim obtida, fai aquecida e agitada

constantemente. l:,ara que se retirasse do sistema boa parte do

éter etílico, .;ue permi.t.e a solubili.sacão tot.al de todos os

campo-fetos sé)lidos orgânicos. A ebulição do si.stema i.niciou-se

a 48oC e ocorreu a pr'ecipitação da hidr'aqui.nana a 64"C. Esta

foi flltz'ada e lavada com 261,0g de benzeno aquecida à

ebuli.ção para facilitar a solubbillzaç8o de tércio-butil-

h[d].'oqu]nona que porventura tivesse s]dri arrastada ]:,e],n

hidroqui.nona. (:obteve-se, deste mrJdri. 51,5g rjc hidrrJquinrina

impregnada de benzeno e 325,C)g de srJlucão benzênica com

tércio-buti.].-lli.droquinona e outz'os orgânicos. A hidroqulnona

foi. colocada pa!'a secar ao ar ambiente. Ot)teve-se 26,5g de

hidz'oquinrina e;ecft, tendrJ-se, asf:;irn. uma retirada de 25,0g de
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benzeno. A srJ].ração que i'estou da fi.ltt'açao passou por um

pr'ocesso de evaporação a baixa pressão. Fol empregado o inesnlo

equipamento da }'cação, acoplando-se um ''dean-stark'' com

torneira entre o balão de três bocas e o condensador'. Pelo

dean-stap]('' reco].laeu-se o benzeno vapori.fado com Q auxilio

de um kitassatrJ ligado à sua saída, poz' meio de un] tubo cle

silicose. D condensador' foi ligado a urna brJmba r3e vácuo.

estabelecendo-se no sistema uma F,cessão de 175 mnlHg, na qual

a ebulição i.Di.CicnU--BQ a 40oC. A l)pedida que o tnenzeno foi

sendo retirado do sistema, a tércio-bati.l-hi.droqui.no11a ia

pz'ecipltando. Esta e!'a,' assim, retirada do slsteina, por

filtração, fazendo-se retornam a soluç:ão restante ao sistema

de evaporac5o para nova concentração daquela. Ternli.nado o

processo, foram obtidas 13,5g de torci.o-tnutil-hidroqulnona

seca ao ar ambiente, tendo-se, dee;se modo, reli:r'ado 284,0g de

benzeno por vaporização, durant.e a concellt.ração e pela

secagem c]o mater]a] sé)].i.dcn obtido. obteve-se, ai.ncla, um

resíduo de colcnl'anão escol'a Gula massa foi de 28,0g. Qbserva-

se,assim, uln rendimento de 17,9% par'a a obtenção cle torci.o-

butil-hidroquinona. O fato cle não se ter um renditnent.o como o

previ.sto l:elos resultados expor'imentais e pelo modelo

matemáti.co desenvolvido é explicado, princiF.almente, pelas

perdas que se tem durante o processo de crlst,allzação e

evaporação- Nestes processos, as soluções são a'auecidas ern

at.mrJSfOTã que crintém oxigénio. Assim, t.em-se a formação do

produto oxidado tanto proveniente da hirlrriquinrJna, quanto da

tércio-butil-ll Idl'oqulncnn a .
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A figura 27 mostra o dlagraina de blocos do processo

desc.rito, procul'ando mostrar as diversas correntes envolvidas

no processo- As coz'rentes desci'itas com a letra P Indicam as

perdas verá.facadas nas diversas etapas.

A tércio-but]].-hidroqulnona foi i.dente.ficado por

cromatografla e por deter'mlnaeão do ponto de fusão. A figura

28 mostra o cromatograma obtido par'a tal. Para a ponto de

fusão do matei'i,al obtido chegou-se à fai-xa de 128 a 130oC.
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l . (i I'

So lvente

1 4 5

].e rcio-buril--hidroquinona

FIGURA 28 Cromatograma com a identificação do pico
corresF,ardente à torci.o-buril-hi.droquinona .
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CAPITULO 5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Tendo em vista os ensaios FQ&liz&dris neste tr-abalhrJ.

para a obtenção da tércio-buril-hi.droquiqona. cobri.ndo as

seguintes faixas l:,ar'a as condições de OF.eraçãa

teme,er'atar'a entre 50 e 60oC

pt"essâo atmosfér'ica;

razão lnolat' entre hi.droquillcnna e álcool térclo-

butílico no intervalo 1:2 e 1:4;

concentração de catalisadcnr entre 25 e 35% Dobre a

rnasaa de reagentes,

conclui.u-se que

l A tenlperat.tira de Tenção .:ue conduz ao maior

rendimento, em tcwHrJS do número de moles de

téz'cio-buti].-hidl.'oquinona produzido en] re].anão

ao número de moles de hidz'oquínona empregado,

é 60'DC. ]]]at.e va].OI' é pi'aticailent.e impo:sto pelo

sistema, desde que não se altere a pressão do

mesmrl, já que nessa temperatuz'a tet)l-se a

pr'esença de um azeót.I'cnF-o.
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2 O mai.or rendimento, em termos do número de

moles de tércio-bati.l-hi.droquinolaa produzido

em relação ao númez'o de mo].es de hidroqujnona

empregado, foi alcançado, dentro da faixa

exp].orava, para uma razão molar igual a 1:3

entre hidroquinona e torci.o-butanol

3 A influênci.a da z'anão molar entre hldroqulnorla

e tércio-butanol na variação do i'eildiinento da

reaGão não é tão significativa quanto a

influênci.a da concentração do catalisador

Entretanto, o aumento da quantidade rjc álcrlol

na reaçgo favor'ece a F,redução de subFradutos,

pr'incipa].mente os éteres fenó].ices derivados

do dl-hidroxibenzeno e do álcool empregado.

4 A quantidade do cata]isadr3r uti].azado, ácido

sulfúrico 98%, que collduziu ao melhor

z-endinlento fc,i de 35% em massa de ácido

su].fónico, sendo ta]. pcnrcentagein ccniasiderada

sobre a illassa de reagentes (hi.drüquinona e

tércio-but,anal) - Vel'ifi.cou-Be 'lute un] aumento

na .:luallt.idãt:tc de catalã.sadot' favorece a

real;ãü, con\Q nlost.I'ou a tendência do D-iodclo

matemático, fato este comprcnvado através {:los

ensaios exl:,er imelltaie; .
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5- O tempo do reação, para a obtenção do máximo

rendimento, nas crJndições uti.llzadas, é de 35

minutros.

6 O éter etílico enlpz"egado tnostrclu ser uin

solvente adequado para o desenvolvimento da

reação, potes alétll de favorecer muito a

solub-llização da hldroqui.nona nc, meio

reagente, pôde ser' evaporado facilmente da

mei.o reagi.Olla]., uma vez que possui alta

vo[ati.].idade.

7- Verificou-se que a reação para a produção de

tércio-buril-hi.droqui.)lona é de ordem 2 (dois),

considerando-se o sistema CTIHO tQHdr] um

comportamento cinético simples.

8- A separação dos pi'odutos orgânicos dos

mor'gânicos do índio reagi.oral foi. realizada

através de extração pclr éter etíl i.co, processo

este que mostrou ser bastante eficiente

9 A hidroquinona presente na fase orgânica fol

separada l:,or er'istalizaç:ão ein benzeno, seguida

por uma f]].tr'anão. A co]acentração do f]].tudo

(fase benzêni.ca) por evapoz'anão a bai.xa

pressão (175 íninHg) pez'nliti.u a sepal'anão da

tél'clo-buti.l-hidroquinolla. S\igere-se, para
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esta etapa, uma llltenslfi.cação dos estudos, em

uma esca].a amp]]ada, procur'ando-se me].haral' o

rendimento do produto final. Para isto,

sugel'e-se manter uma atmosfera iReI'te no

interior c]o ba].ão onde se processa a

concentração da solução de benzena e tércio-

buti].-hidroquinona. O fato .de se manter o

produto aquecido em solução, mesmo sendo baixa

a teme,eratura (4C)oC) e em pr'esença de

atmosfera contendo rixigênio, propicia a

oxidação do mesmo, já que se trat.a de uin

&DtirJxid&DtO

Sugere-se q\ie se:jam feitos estudos procurando explorar

mais os caz'actez'íatlcos cinéticos d0 8li3tetmH, .Já que ente foi

tratado como sendo um sistema mime,les.

Sugere-se alHeIa que ee:jam feitas, quandc, da arDE,lia.ção da

escala, rJS r'ec'ic].os:

da .fase inorgânica que ai.nda contém cat.allsador e

torci.o-tlutalaol

da }ai.dz'oquinona crise,a].içada, já que no processo

desenvolvido esta é z'ecuperada livre .:le

subprodutos;

dri benzeno evaprJrado da fase rirgánica
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