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Resumo
THETHE, Lucas Oliveira. Aplicação de modelos e avaliação do desempenho
de catalisadores na reação de síntese de ETBE. Rio de Janeiro, 2017.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos) –
Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2017.
O consumo de compostos oxigenados (éteres e álcoois) como aditivos para
combustíveis têm se elevado em determinadas partes do mundo devido a
vantagens como: aumento da octanagem da gasolina e redução na emissão de
poluentes oriundos da queima incompleta. Um dos oxigenados mais utilizados é
o ETBE, visto que, o etanol utilizado na sua produção está associado a menor
risco de segurança do que o metanol, além de ser oriundo de matérias-primas
renováveis como a biomassa.
Uma das formas de produção do ETBE é pela reação do isobuteno,
presente em correntes de corte C4 de craqueamento com o etanol, catalisada
por resinas ácidas. Considerando a necessidade de elevar a rentabilidade deste
tipo de processo, tornou-se necessário um estudo de caso sobre o desempenho
dos reatores da unidade industrial de produção de ETBE da Braskem com vistas
às condições operacionais e definir os melhores parâmetros de operação, como
a temperatura, além da quantidade de catalisador mínima necessária. Foi
realizado, inicialmente, um levantamento bibliográfico referente ao mecanismo
da reação da síntese de ETBE utilizando resinas sulfônicas ácidas como
catalisador. A partir dos modelos selecionados encontrados na literatura, foi
construída uma simulação do sistema reacional no software Aspen Plus. Os
dados foram obtidos diretamente da planta industrial e os resultados revelaram
que a melhor modelagem da reação ocorria através do mecanismo de EleyRideal com apenas o etanol se adsorvendo. Além disso, foi possível avaliar a
quantidade necessária de catalisador para a carga máxima da unidade produtora
de ETBE e constatado que os reatores da unidade operavam com quantidade
acima da necessária. Isto favorecia a ocorrência de reações secundárias devido
ao maior tempo de residência no reator. A redução da quantidade de catalisador
pela eliminação de um dos reatores não alterou a especificação do produto e,
ainda, permitiu uma elevação do produto final.
Palavras-chave: ETBE, modelo cinético, resina ácida, simulação reacional.
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Abstract
THETHE, Lucas Oliveira. Applications of models and performance
evaluation of catalysts in ETBE synthesis’ reaction.Aplicação de modelos
e avaliação do desempenho de catalisadores na reação de síntese de ETBE.
Rio de Janeiro, 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos
Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
The consumption of oxygenates like ethers and alcohols have been
increased in such parts of the world by the application of these products as in
gasoline aditives, due to the advantages like high octane number and reduction
of pollutant emissions of incomplete combustion. One of the most used
oxygenates is ETBE, because ethanol used as feedstock shows less health
hazard compared to methanol. Besides, the ethanol is obtained from renewable
feedstocks like biomass.
The most common way to produce ETBE is by reacting isobutene, present
in C4 cut from cracker, with ethanol catalyzed by acid resins. Considering the
need to elevate the process profitability, it was developed a case study about the
reactor performance of ETBE industrial unit of Braskem in terms of operational
conditions and define the best value for process parameters, like temperature
and minimum amount of required catalyst. Initially, it was done a search in the
literature about the reaction mechanism of ETBE synthesis catalyzed by sulfonic
acid resins.
Considering the selected models found in the literature, it was built a
reactional simulation using Aspen Plus software. The data were obtained directly
from the industrial unit and the results revealed that the best reaction model is
Eley-Rideal mechanism where just the ethanol adsorbed. Furthermore, it was
possible to determine the necessary amount of catalyst to process the maximum
feed flow of the ETBE production unit and it was verified that the reactor
contained more catalyst volume than required. This fact favored the occurrence
of side reactions, due to the longer residence time in the reactor. The reduction
of catalyst amount by passing one reactor has not affected the product
specification and allowed to raise its purity.
Keywords: ETBE, model kinetics, acid resin, reaction simulation
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A produção de ETBE (etil-tert-butil-éter) vem se destacando em algumas
regiões do mundo em virtude da sua aplicação como aditivo para gasolina. O
componente em questão confere vantagens, como elevação da octanagem,
redução da emissão de gases de queima incompleta como, monóxido de
carbono, compostos orgânicos voláteis, óxidos nitrogenados e material
particulado. É válido ressaltar que existem outros aditivos utilizados,
especialmente, o TAME e o MTBE, porém o ETBE se destaca em função dos
benefícios em saúde, segurança, incluindo segurança do trabalho, e meio
ambiente. O etanol usado como matéria-prima renovável é um produto de menor
risco à saúde e de sua aplicação como combustível se comparado ao metanol
(YEE et al., 2013).
Como o etanol utilizado provém de matéria-prima renovável, a biomassa, o
ETBE pode ser considerado como um produto semirrenovável. O isobuteno,
presente em correntes de hidrocarbonetos na faixa do C4, considerado
subproduto dos crackers produtores de eteno e propeno é obtido utilizando
matérias-primas fósseis, e, portanto, não-renovável.
Há uma tendência de elevação do consumo dos oxigenados para booster
de gasolina. Tendo em foco apenas o mercado de ETBE, há uma expectativa de
aumento da demanda até 2020. O Japão é responsável por 44% do consumo
global, em virtude da legislação de combustíveis favorecer o maior uso do ETBE.
A Europa também tem elevado sua parcela de consumo deste insumo em
detrimento dos demais oxigenados. Este fato se deve as legislações referentes
a metas para utilização de energia renovável e qualidade dos combustíveis, o
que pode ser observado nos dados da EFOA (European Fuel Oxygenates
Association) (ARGUS, 2015).
No Brasil, a Lei 8.723 de 1993 já obriga a utilização de etanol como
componente oxigenado na gasolina, portanto a produção de ETBE no país é
totalmente dedicada à exportação (BRASIL, 1993).
A Braskem produz ETBE em duas unidades na Bahia, as quais utilizam
uma rota tecnológica de reação em fase líquida com reatores do tipo leito fixo
em série, porém economicamente estas unidades devem se desafiar a operar
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com custos menores em virtude de novas rotas de produção mais eficientes
utilizando a destilação reativa.
O ETBE pode ser obtido pela reação do isobuteno com o etanol utilizando
um catalisador ácido. Os catalisadores ácidos mais utilizados são as resinas
sulfônicas, as quais possuem, normalmente, uma estrutura composta por um
polímero de divinilbenzeno e estireno com ligações cruzadas na estrutura interna
e um grupo sulfônico, o que lhe confere o caráter ácido e catalítico (SHARMA,
1995).
Diversos fatores podem afetar a taxa de reação e, consequentemente, o
custo operacional e pureza do produto. Para alcançar a proporção ótima dos
reagentes, deve-se utilizar uma quantidade de álcool em excesso suficiente para
não permitir a formação do diisobuteno (DIB), um dos principais subprodutos do
processo. O DIB é formado a partir da reação entre duas moléculas de isobuteno,
na ausência do etanol. Por outro lado, o uso excessivo de álcool pode contaminar
o produto devido ao azeótropo formado entre ETBE e etanol. Além disto, o
excesso de etanol eleva os custos operacionais devido a necessidade de reciclálo existindo, portanto, um ponto ótimo da relação molar dos reagentes. Como a
reação é exotérmica, operar com o mínimo de temperatura possível favorece a
formação do produto desejado. Porém, esta não deve ser reduzida o suficiente,
para que não haja uma queda acentuada na taxa da reação ao ponto de se
perder rendimento, o que indica a existência de um ponto ótimo operacional
deste parâmetro (DEGIRMENCI, 2009).
Considerando os fatos descritos, fica evidente a importância de modelar a
reação de síntese de ETBE e aplicar essa modelagem em simulação para
predizer o melhor procedimento operacional e o quanto de catalisador deve ser
utilizado, a fim de obter uma melhor rentabilidade econômica da unidade
produtora de ETBE. Portanto, deve-se produzir a mesma quantidade utilizando
menos catalisador ou elevar a conversão de matéria-prima em produto.
Por terem a capacidade de influenciar no rendimento da unidade da
Braskem e, consequentemente, na lucratividade do ETBE, torna-se necessário
avaliar os impactos da temperatura, relação molar etanol/isobuteno e quantidade
da resina mínima necessária a ser utilizada no processo. Diante disso, será
avaliado o desempenho de reatores de leito fixo da produção de ETBE numa
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unidade da Braskem, usando simulação do sistema reacional e, em seguida,
verificar em teste industrial a aderência ao modelo selecionado.

1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo geral
Os objetivos do trabalho são de selecionar o modelo cinético mais
adequado aos reatores da unidade produtora de ETBE da Braskem, dentre os
disponíveis na literatura, simular o sistema e predizer as melhores condições
operacionais, de forma a obter ganhos em rendimento e otimizar o uso do
catalisador quanto à quantidade e tempo de campanha.

1.1.2. Objetivos específicos


Selecionar os possíveis mecanismos de reação da síntese de ETBE que
utilizam resinas ácidas sulfônicas como catalisador;



Desenvolver uma simulação que permita avaliar o processo reacional
para diferentes condições;



Propor a configuração operacional mais rentável para a unidade,
considerando os parâmetros temperatura de reação, razão molar dos
reagentes e quantidade de catalisador a ser utilizado;



Realizar teste na unidade industrial da Braskem para verificar a
adequação do modelo cinético e a eficácia deste na simulação propostos
para o sistema reacional do processo de produção do ETBE.
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Uma das possibilidades de síntese do ETBE é a partir da reação do
isobuteno, presente no corte de C4 das unidades de pirólise, com o etanol numa
reação exotérmica (∆Hr° = - 61,83 kJ/mol) e reversível que ocorre em fase
líquida, a uma pressão na faixa de 12 kgf/cm², conforme a Equação (1) (YEE et
al., 2013).
C H + C H O ↔ C H  O

Equação (1)

As principais reações secundárias são a dimerização do isobuteno a partir
da reação entre dois isobutenos e a formação do TBA (terc-butanol) formado
pela presença de água na carga do reator. Essas reações são representadas
nas Equações (2) e (3) respectivamente.
2C H ↔ C H



O

C H + H O ↔ C H O

Equação (2)
Equação (3)

A seguir, será aprofundada a cinética da Equação (1) baseado na catálise
heterogênea.

2.1. Cinética de síntese do ETBE
A cinética da reação de síntese do ETBE já foi objeto de alguns estudos
(FITÉ et al., 1994), (SCHWARZER et al., 2000), (SLOMKIEWICZ, 2004),
principalmente, com o objetivo de estudar os mecanismos envolvidos neste
processo e, assim, propor modelos capazes de predizer o comportamento e a
maximização da conversão e da seletividade do processo.
Em catálise heterogênea, ou seja, nas reações que ocorrem em fase
gasosa ou líquida com o catalisador na fase sólida é necessário verificar qual é
a etapa limitante da reação. Esta etapa será a mandatória (mais lenta) no
processo e, por isso, a modelagem da lei de velocidade da reação deve ser
considerada como tal no modelo proposto. As seguintes etapas ocorrem nas
reações catalíticas heterogêneas (FOGLER, 2002):
4

1. Difusão externa dos reagentes do meio reacional até a superfície do
catalisador;
2. Difusão interna dos reagentes da superfície do catalisador até os sítios ativos
internos;
3. Adsorção de um ou mais reagentes nos sítios ativos;
4. Reação de superfície;
5. Dessorção do produto do sítio ativo;
6. Difusão interna do produto dos sítios ativos internos até a superfície do
catalisador;
7. Difusão externa do produto da superfície do catalisador até o meio reacional.
É importante ressaltar que as duas primeiras e as duas últimas etapas
estão associadas à resistência à difusão, ou seja, fenômenos de transferência
de massa interno e externo. Podem ter seus efeitos reduzidos em um processo
pela elevação da velocidade de agitação ou vazão, para a difusão externa, e
redução do diâmetro de partícula ou elevação da temperatura, no caso da
difusão interna. A Figura 1 mostra um desenho esquemático das etapas de uma
reação catalítica heterogênea.

Figura 1: Desenho esquemático das etapas de uma reação heterogênea.
Fonte: Fogler (2002)
Diferentes autores propõem que o mecanismo da reação de síntese do
ETBE a partir do isobuteno e do etanol tem como etapa limitante a reação na
superfície do catalisador. Para este tipo de mecanismo são propostos modelos
5

segundo duas abordagens: Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW) e
Eley-Rideal (ER) (FITÉ et al., 1994), (SCHWARZER et al.,

2000),

(SLOMKIEWICZ, 2004).
A teoria do mecanismo LHHW diz que os reagentes irão ocupar diferentes
sítios ativos e, só então, passarão a interagir para formar o produto, o qual
dessorverá do sítio logo em seguida. É importante frisar que o modelo leva em
consideração a quantidade de sítios ativos vazios disponíveis para reação.
Todas as espécies necessitam ser adsorvidas para que a reação ocorra e,
apenas, uma monocamada é adsorvida na superfície do catalisador, de acordo
com as premissas do modelo (MISSEN et al.,1999). Além disso, a reação pode
ser dissociativa, ou seja, pode haver a quebra de moléculas que irão, em
seguida, ser adsorvidas, o que interfere, diretamente, na quantidade de sítios
vazios disponíveis.
Um modelo de reação de superfície envolvendo dois reagentes e a geração
de um tipo de molécula de produto pode ser observado na Equação (4).
∗+∗ ↔∗

Equação (4)

onde: A e B são reagentes, C é produto e S sítios ativos.
Caso a Equação (4) siga o modelo LHHW, ou seja, utilizando dois sítios,
espera-se uma lei de velocidade de reação no formato da Equação (5).
 =  ∗ ∗ −

∗


Equação (5)

onde:

 : taxa de reação

 : parâmetro cinético da reação

! : constante de equilíbrio global da reação

∗ , ∗ , ∗ : concentração dos componentes A, B e C adsorvidos no sítio S
Quando a reação ocorre segundo o mecanismo de Eley-Rideal, apenas
uma das espécies se encontra adsorvida na superfície do catalisador e a
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segunda permanece no meio reacional (gás ou líquido). Ocorrendo a reação, em
seguida, é disponibilizado o sítio com a dessorção do produto. Um esquema de
reação de superfície que segue o mecanismo de ER é mostrado na Equação (6)
(FOGLER, 2002).
 ∗  + ($) ↔  ∗ 

Equação (6)

onde: A e B são reagentes, C é produto e S sítios ativos.
Caso a reação de superfície siga o modelo de ER, espera-se uma lei de
velocidade de reação com a utilização de apenas um sítio com reagente
adsorvido no formato da Equação (7).
 =  ∗  −

∗


Equação (7)

onde:

 : taxa de reação

 : parâmetro cinético da reação

! : constante de equilíbrio global da reação

∗ , ∗ : : concentração dos componente A e C adsorvidos no sítio S
 : concentração do componente B na fase líquida

O parâmetro cinético da equação, para os dois modelos, pode ser obtido
pela equação de Arrhenius, mostrada na Equação (8).
'()

 = & *+

Equação (8)

sendo:

 : parâmetro cinético da reação
A: fator pré-exponencial

R: constante universal dos gases

./: energia de ativação da reação
0: temperatura absoluta.
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A concentração de um componente genérico i adsorvido pode, ainda, ser
calculada de forma genérica através da Equação (9).

sendo:

1∗ = !23,1 1 4

Equação (9)

1∗ : a concentração do componente i adsorvido nos sítios
!23,1 : a constante de adsorção do componente i
1 : a concentração do componente i na mistura

4: a fração de sítios vazios, a qual pode ser calculada pela Equação (10) para
uma mistura de componentes.
4=

5 ∑ )7,8 8

Equação (10)

Diante das Equações 7, 8, 9 e 10, citadas anteriormente, observa-se que,
para determinar a modelagem cinética, os seguintes parâmetros necessitam ser
obtidos: constante de equilíbrio da reação, fator pré-exponencial de Arrhenius,
energia de ativação da reação e as constantes de adsorção dos componentes
envolvidos na reação.

2.2. Modelagens e constantes de equilíbrio para a reação
de síntese de ETBE
A seguir são apresentados resultados, obtidos na literatura, para a
obtenção desses parâmetros e as modelagens propostas pelos autores como
mais representativas da realidade.
Foram realizados experimentos para determinar a modelagem cinética da
reação de síntese do ETBE utilizando a resina Amberlyst 15 como catalisador e
n-pentano como solvente inerte (FRANÇOISE & THYRION, 1991). Foram
obtidos como resultados a energia de ativação de 81,2 ± 6,7 kJ/mol, valores de
constante de equilíbrio variando a temperatura entre 323 K até 363 K (50°C até
90°C). Apresentada uma modelagem composta da união de mecanismos de
reação para elevadas e baixas concentrações de etanol (acima de 6 vezes a
concentração de isobuteno e abaixo de 4 vezes respectivamente), sendo que um
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termo da modelagem seguia a modelagem Eley-Rideal e o segundo termo
seguia como base a modelagem LHHW. O modelo final proposto pode ser vista
na Equação (11) (FRANÇOISE & THYRION, 1991).
 =  

9: (;<=

(;<= 5

+ > 

9: (;<=

9: 5?((;<= )@ 5AB

Equação (11)

onde:

C , DEFG : concentração inicial de isobuteno e etanol respectivamente

 , > : constante cinética de Arrhenius para grandes e pequenas concentrações
de etanol respectivamente

! e !> : constantes de adsorção global dos demais componentes envolvidos no

experimento que podem adsorver no catalisador (n-pentano, água, DIB, e tertbutanol)

H : parâmetro de ajuste experimental.
Os autores fornecem os valores das constantes de equilíbrio para 8

experimentos variando a temperatura, os quais podem ser ajustados para uma
equação em função deste parâmetro, conforme mostrado na Equação (12).
!DID = 3,06 × 10O &

PQ@R,R
+

Equação (12)

onde,

!DID : constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

Os autores concluem, ainda, que o etanol é o principal componente a ser
adsorvido durante a reação devido a sua polaridade e, para concentrações deste
acima de 6 vezes a concentração de isobuteno, o segundo termo da Equação
(11) pode ser desprezado. São apresentados resultados de simulações
indicando boa aderência com os dados experimentais, o que evidencia, para os
autores, a hipótese da etapa lenta da reação ser a reação de superfície.
Obteve-se a expressão para a constante de equilíbrio da reação de síntese
de ETBE utilizando como catalisador a resina K-2631 da Bayer variando a
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relação etanol por isobuteno de 1,0 até 1,5 e a variação de temperatura entre
313 K e 353 K (40 °C e 80 °C). A Equação (13) destaca a expressão proposta
experimentalmente (VILA et al., 1993).
ln !DID = 1140 −

5,538 × 10O\ 0 Z

V
I

− 232,9 ln 0 + 1,0870 − 1,114 × 10OZ 0  +

Equação (13)

onde,

!DID : constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

É possível ainda encontrar na literatura, estudos onde a constante de
equilíbrio é estimada em experimentos variando a temperatura de operação
entre 313,5 K e 353 K (40,5°C e 80°C) e a relação molar inicial entre os reagentes
etanol por isobuteno entre 1 a 1,3. Foi utilizado a resina ácida sulfônica K-2631
produzida pela Bayer. A partir da modelagem termodinâmica de gama para
líquidos obtendo os parâmetros de interação através do método UNIFAC devido
a alta não-idealidade do sistema foi possível obter a expressão da constante de
equilíbrio entre ETBE e reagentes destacada na Equação (14) (IZQUIERDO et
al., 1994).
!DID = 7,4 × 10OV &

]@R@,@^
+

Equação (14)

onde,

!DID : constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

A reação de ETBE foi conduzida utilizando o catalisador Lewatit K2631 e
com as condições experimentais de temperatura entre 313 K e 363 K (40°C e
90°C) e a relação entre isobuteno e etanol entre 0,5 e 2,0. Os coeficientes de
atividade foram estimados pelo método UNIFAC, por se tratar de compostos
polares, e como resultado encontraram que a modelagem ER aderiu melhor aos
experimentos do que a LHHW utilizando 3 sítios para desestabilizar o etanol e
proceder a reação. Os autores propuseram uma expressão de equilíbrio pelos
dados experimentais dada pela Equação (15) (FITÉ et al., 1994).
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!DID = 5,61 × 10OV &

]QPR
+

Equação (15)

onde,

!DID : constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

Na literatura foi possível encontrar que as conversões de equilíbrio da
reação de síntese do ETBE situam-se em torno de 94 % para as condições de
operação nas temperaturas na faixa de 323 K a 333 K (50 °C a 60 ºC) (JENSEN
& DATTA,1995).
Jensen e Datta propuseram uma expressão para o cálculo da constante de
equilíbrio em função da temperatura. Nos cálculos, como no exemplo anterior,
foi utilizado o método UNIFAC para estimar os coeficientes de atividade. Foram
avaliadas 3 diferentes abordagens utilizando os dados termodinâmicos na fase
gasosa diretamente, na fase líquida diretamente ou convertendo os dados da
fase gasosa em fase líquida. Os experimentos foram realizados com o
catalisador Amberlyst 15 e nas temperaturas entre 293 K e 333 K (20 °C e 60
ºC).
A correlação da constante de equilíbrio que melhor representou os dados
experimentais obtidos neste trabalho está representada na Equação (16).
ln !DID = 10,387 +

onde,

  ,V_
−
I

2,89055 ln 0 − 1,91544 × 10O 0 +

5,28586 × 10OV 0  − 5,28586 × 10O 0 Z

Equação (16)

!DID : constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

Foi conduzido um estudo para encontrar a equação da constante de
equilíbrio químico da síntese de ETBE utilizando a resina Bayer K2631 com as
condições operacionais na faixa de temperatura entre 313 K e 353 K (40°C e
80°C) e na relação molar entre etanol e isobuteno (IB) de 1,1. Devido à grande
não-idealidade da mistura, envolvendo compostos altamente polares, foram
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utilizados os coeficientes de atividades para os cálculos, estimados com base no
método UNIFAC. A expressão encontrada para a constante de equilíbrio da
reação de síntese de ETBE é dada pela Equação (17) (GÓMEZ et al., 1997).
!DID = 4,98 × 10OV &

]QP],`@
+

Equação (17)

onde,

!DID : constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

Foi constatado que utilizando catalisadores com tamanho de partícula entre
0,4 mm e 0,7 mm, em plantas industriais, o efeito de difusão nos macroporos é
minimizado e, assim, a resina apresentaria uma maior efetividade. Isto permitiria
obter as mesmas conversões reacionais, porém com o equilíbrio sendo
alcançado mais rapidamente, ou seja, com uma menor quantidade de
catalisador, o que levaria à operar com temperaturas reacionais menores e assim
alcançar mais elevadas conversões de equilíbrio, visto que a reação é
exotérmica (PRIOR e LOUREIRO, 2001).
A síntese de ETBE foi promovida na resina Amberlyst 18 com excesso de
etanol e utilizando a equação modificada de Redlich-Kwong com as regras de
mixtura de Wond e Sandler para predizer os parâmetros termodinâmicos do
sistema conseguiram prever o comportamento das concentrações durante o
experimento. A Equação (18) destaca a correlação do modelo de equilíbrio
utilizada. (PRIOR e LOUREIRO, 2001).
ln !DID = 91,360 +

139947
− 18,030 ln 0 + 4,0636 × 10O 0 −
0

2,15211 × 10O 0  − 2,5042 × 10O 0 Z

Equação (18)

onde,

!DID : constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

Importantes conclusões foram obtidas a partir de estudos da reação de
síntese de MTBE e ETBE utilizando-se as resinas ácidas sulfônicas, os quais
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servem para entender melhor o mecanismo de reação e os fatores mais
impactantes, conforme será mostrado a seguir.
O comportamento da adsorção dos componentes envolvidos na reação foi
realizado utilizando análise de reflexão difusa (DRIFT) utilizando a Amberlyst-15
como catalisador. Pôde-se observar que a elevação da temperatura favoreceu a
adsorção do etanol, tornando sítios mais internos ativos para reação. Além disso,
o isobuteno apresenta forte tendência à adsorção na resina e o excesso de
metanol leva à redução da concentração de MTBE adsorvido. Isto indica que o
melhor modelo para representar a reação seria o LHHW, ou seja, as duas
espécies reagentes são adsorvidas nos sítios (isobuteno e metanol). Com isso,
o excesso do álcool leva a uma dificuldade do isobuteno encontrar sítios ativos
disponíveis para a reação, o que reduziria sua conversão (DOGU et al., 2001).
Um estudo de modelagem da reação de síntese de ETBE utilizando a
resina da Bayer, K2631 verificou que, para ambos os mecanismos, LHHW e ER,
o excesso do etanol pode ser prejudicial. No primeiro caso o isobuteno teria
dificuldade em adsorver e, para o segundo, mais de um sítio livre pode ser
necessário para proceder a reação. Com isso a adsorção de muitas moléculas
de etanol próximas impediria a reação de ocorrer, o que, portanto, reforça a
dúvida em relação à melhor modelagem a ser adotada. Por isso, há a
necessidade de se avaliar modelos baseados nos dois mecanismos cinéticos e
o ponto ótimo do impacto das variáveis de processo na taxa de reação.
(SCHWARZER et al., 2000).
Por outro lado, estudos de DRIFT obtidos da reação de síntese de ETBE
com resinas ácidas mostraram que alimentações com pouco álcool dificultam a
reação. Este reagente, também, é responsável por facilitar a difusão do
isobuteno no interior da resina. No entanto, ratifica que alimentações com
excesso de álcool levam ao bloqueio dos sítios para adsorção do isobuteno
reduzindo a conversão. Dentre as resinas avaliadas experimentalmente,
Amberlyst 15, Amberlyst 16 e Amberlyst 35, a primeira apresentou os melhores
resultados de conversão (próximo ao equilíbrio da reação) (DEGIRMENCI et al.,
2009).
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2.3. Constantes de adsorção para a reação de síntese de
ETBE
Foram determinadas experimentalmente as constantes de adsorção para
isobuteno, etanol e MTBE no catalisador Amberlyst 15 entre as temperaturas
323 K e 373 K (50°C e 100°C). As expressões encontradas estão nas Equações
(19), (20) e (21) (OKTAR et al., 1999).
K bc,defg = 5,85 × 10 e

K bc,jk = 9,11 × 10O\ e
onde,

^`@],]
i

RR`Q,R
i

K bc,lmkd = 9,24 × 10O e

PPQ^,R
i

Equação (19)
Equação (20)
Equação (21)

K bc,defg : Constante de adsorção do etanol

K bc,jk : Constante de adsorção do isobuteno
K bc,lmkd : Constante de adsorção do MTBE
T: Temperatura reacional

Utilizando o método da cromatografia inversa determinou-se as constantes
de adsorção para o etanol e o isobuteno com a resina Amberlyst 15 entre as
temperaturas 323 K e 363 K (50°C e 90°C) que podem ser vistas nas Equações
(19) e (20) (SLOMKIEWICZ, 2004).
K bc,defg = 4,24 × 10O e

K bc,jk = 1,717 × 10O  e

P^P`,Q
i

n]QR,n
i

Equação (19)
Equação (20)

onde,

K bc,defg : Constante de adsorção do etanol

K bc,jk : Constante de adsorção do isobuteno
T: Temperatura reacional
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Experimentos foram executados por pesquisadores e modelos das
constantes cinéticas e de equilíbrio em função da temperatura foram propostos
para a reação de síntese do ETBE (FRANÇOISSE E THYRION (1991), FITÉ ET.
AL. (1994), IZQUIERDO ET AL. (1994), SUNDMACHER ET. AL. (1995),
JENSEN E DATTA. (1995), GOMEZ ET AL. (1997) E PRIOR ET AL. (2001). Os
modelos sugeridos por estes autores serão avaliados por comparação com
resultados de análises do sistema real em equilíbrio, conforme mostrado na
seção de metodologia e selecionado o que mais apresentar aderência com a
realidade para compor a simulação do sistema reacional.

2.4. Reações envolvidas
No processo de obtenção do ETBE, sistema reacional seguida de destilação,
além da síntese do produto desejado, reações secundárias, também, podem
ocorrer. Isto leva à perda de especificação do ETBE. As principais reações
associadas ao processo serão mostradas a seguir.

•

Síntese de ETBE: reação entre o isobuteno e o etanol para formar o
ETBE; catalisada em meio ácido e exotérmica (∆H = - 61,83 kJ/mol), ou
seja, libera calor e é desfavorecida no equilíbrio pelo aumento da
temperatura. O esquema da reação é mostrado na Figura 2.

Figura 2: Reação de síntese de ETBE
•

Dimerização do isobuteno: reação entre duas moléculas de isobuteno
para formar o diisobuteno, conforme mostrado na Figura 3; catalisada em
meio ácido e também exotérmica, porém ocorre em velocidade bastante
inferior à de síntese de ETBE. Deve-se evitar operar à temperatura em
maior patamar, visto que a velocidade desta reação irá se elevar e
produzir maior teor deste componente na corrente do efluente dos
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reatores, assim como evitar a disponibilidade de isobuteno para a reação
mantendo a relação etanol/isobuteno acima de 1,0 (BADIA et al., 2013).

Figura 3: Reação de dimerização do isobuteno
•

Hidratação do isobuteno (síntese de TBA): reação entre as moléculas de
água e isobuteno para formar o TBA (tert-butyl alcohol), conforme visto na
Figura 4. É uma reação catalisada em meio ácido e apresenta a maior
preferência de reação em relação às demais ocorridas no sistema. Em
virtude disso, deve-se controlar o teor de água na carga de forma rigorosa.

Figura 4: Reação de síntese de TBA
•

Formação de oxigenados secundários: estes componentes podem ser
formados a partir da reação entre duas moléculas do etanol catalisada em
meio ácido gerando o dietil éter (DEE) e água (desidratação do etanol
mostrada na Figura 5) e a formação do etil sec-butil éter (ESBE) através
da reação do etanol com butenos lineares mostrado na Figura 6. Ambas
as reações são favorecidas pelo aumento de temperatura (BADIA et al.,
2013).
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Figura 5: Reação de síntese de DEE (Desidratação do etanol).

Figura 6: Reação de síntese do ESBE

2.5. Resinas ácidas sulfônicas
O uso das resinas ácidas sulfonadas na indústria é, relativamente, recente.
Na literatura é possível encontrar uma retrospectiva sobre os estudos e evolução
cronológica desta tecnologia empregada como catalisador e para fins de troca
iônica. As resinas, inicialmente, eram constituídas à base de fenol-formaldeído e
utilizadas como material polimérico para a fabricação de bens de consumo. Por
volta da década de 1930, as primeiras patentes foram publicadas validando seu
uso para tratamento de água pelo princípio de troca iônica (catiônica e aniônica),
principalmente,

para

alimentação

de

caldeiras

e

geração

de

vapor

(ALEXANDRATOS, 2009).
Na década de 1940 começaram a avaliar essas resinas para fins catalíticos,
as quais demonstraram ser boas substitutas dos catalisadores ácidos
homogêneos (ácido sulfúrico, clorídrico etc.) para reações de esterificação,
hidrólise e desidratação de álcoois. Na época, a Dow Química alcançava o maior
avanço com a Dowex 30 (ALEXANDRATOS, 2009)
Na década de 1950, o uso industrial como catalisador das resinas ácidas
sulfônicas teve sua aplicabilidade elevada e começaram a ser utilizadas em
reações mais específicas, como, a conversão da sucrose em glucose. Em virtude
disso, estudos na área foram impulsionados e passaram a guiar as melhorias
tecnológicas baseadas, principalmente, na elevação da resistência mecânica e
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na redução da resistência à difusão interna para elevar a taxa de reação das
resinas (ALEXANDRATOS, 2009).
Nas décadas de 1960 e 1970, houve um dos maiores avanços tecnológicos
da área com a alteração da matriz polimérica da resina para a composição de
divinilbenzeno (DVB) com estireno. Isto permitiu que a estrutura da resina se
alterasse refletindo na elevação do tamanho de seus poros. Ainda hoje, as
resinas utilizadas industrialmente são macroreticulares (ou macroporosas). A
área superficial foi elevada em torno de 400 vezes em relação às resinas
convencionais, o que permitiu um ganho de atividade de grande proporção, à
época.
Neste período, a Rohm & Haas (atualmente adquirida pela Dow) se
destacou no mercado como detentora da tecnologia das resinas macroporosas
de alta performance Amberlyst. Estas resinas são comercializadas até os dias
atuais e aplicadas em diversos fins industriais de catálise. Outro grande avanço
tecnológico nessas duas décadas foi a redução do tamanho da partícula de
catalisador, o que reduz a resistência à difusão interna e, assim, permite uma
elevação das taxas reacionais dos processos e, também da sua rentabilidade.
Em função disto, a aplicabilidade das resinas ácidas sulfônicas foi estendida.
Neste mesmo período, resinas ácidas foram utilizadas em reações de hidratação
de olefinas para obter álcoois e de biomassa para gerar produtos de maior valor
agregado (ALEXANDRATOS, 2009).
Os estudos conduzidos entre as décadas de 80 e 90 permitiram o
desenvolvimento das resinas bifuncionais, como, as resinas sulfônicas fluoradas
(as quais serão comentadas mais à frente). Estas resinas permitiram um ganho
na cinética da reação e, consequentemente, nas conversões obtidas nos
processos (ALEXANDRATOS, 2009).
Nos dias atuais o foco encontra-se em desenvolver resinas com
seletividade à determinados componentes de uma mistura, ou seja, a reação só
ocorre com o componente desejado evitando, assim, reações secundárias e
perda de conversão, o que será discutido mais à frente.
A resina ácida mais difundida atualmente é a sulfônica devido à sua
elevada força ácida capaz de catalisar reações com maiores energias de
ativação de forma a torná-las viáveis economicamente. Dentre as resinas ácidas
sulfônicas, dois tipos são comercialmente utilizados: as microporosas (ou gel) e
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as macroporosas (ou macroreticular). Essas resinas se diferem quanto à sua
forma de produção e, consequentemente, quanto à sua estrutura interna. Porém,
ambas são compostas por divilbenzeno, responsável pela força de ligação
cruzada entre as camadas poliméricas da resina (crosslinker) e pelo estireno,
conforme observa-se no esquema da Figura 7.

Figura 7: Desenho estrutural da resina ácida sulfônica (Adaptado de
EHTESHAMI, et. all, 2006)
As resinas microporosas são produzidas pela reação de polimerização em
suspensão utilizando divinilbenzeno com estireno e, em seguida, realizando uma
sulfonação da resina pela reação com um ácido sulfúrico. Ambos os reagentes
líquidos são alimentados ao reator com água e um surfactante para evitar
aglutinações. A solução é agitada, continuamente, no reator (CSTR) e
alimentada com um agente iniciador da polimerização, como, o peróxido de
benzoila. Os grãos de resina formados são tratados com ácido sulfúrico
(sulfonação) para formar a ligação permanente com o grupo sulfônico.
O teor de divinilbenzeno utilizado é menor do que na produção da resina
macroporosa (em torno de 8 % em peso). Assim, o crosslinking desta resina é
reduzido, o que permite mais grupos sulfônicos disponíveis para reação e
consequente melhor desempenho. Porém, os poros possuem tamanhos
reduzidos, o que pode tornar essa resina ineficiente se a reação tiver a difusão
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interna como etapa limitante e/ou se as moléculas dos reagentes forem de
tamanho superior ao poro. Neste caso, apenas a superfície externa estaria
disponível para catalisar a reação e a maior quantidade de sítios ativos encontrase no interior do grão. Devido à este fato, para trabalhar com resina em
processos é necessário utilizar um solvente, a fim de solvatar os sítios sulfônicos
e promover um inchamento do grão. Isso permite um melhor acesso dos
reagentes ao interno da resina.
O custo da resina gel é menor do que o da macroreticular devido ao menor
teor de reagentes necessários para a sua obtenção e por ser mais compacta. A
principal licenciadora dessa tecnologia é a Dow Química com as resinas Dowex.
As resinas macroporosas são sintetizadas adicionando-se um porogen ao
meio reacional da suspensão polimérica. Um componente que atue como
solvente, solubilizando o monômero, como o estireno, porém, não solubilize o
polímero formado e que seja quimicamente inerte a ambas espécies. Por isso, o
polímero da resina formada sempre apresenta característica porosa.
Conforme dito anteriormente, a Rohm & Haas (atualmente, pertencente à
Dow Química) realizou diversos avanços na área de preparo de resinas com
maior volume de poro. Um método de preparo pode ser visto numa patente desta
empresa, US3367889 A. Ela menciona todos os monômeros que podem ser
utilizados para gerar o polímero poroso da resina, além dos seus respectivos
solventes. O teor de divinilbenzeno utilizado pode chegar a 20 % em massa, o
que torna a estrutura mais interligada (crosslinking) (OLINE, 1963).
A elevada porosidade e alto teor de crosslinking definem diferentes
características nas resinas como, por exemplo, a elevação da área superficial,
permitindo maiores conversões devido à elevação do tamanho do poro e
consequente redução na resistência à difusão interna. Além disso, permite uma
maior resistência física ao impacto, o que a torna mais adequada para processos
com elevadas vazões. Ocorre, também, um aumento na aplicabilidade em
processo sem a necessidade de solventes (solvatação dos sítios ativos) e uma
maior resistência à degradação térmica.
Por outro lado, surgem algumas desvantagens como maior custo com
regeneração, menor eficiência em comparação à resina gel em reações que não
haja resistência à difusão interna e regenerações mais ineficientes. Esses fatos
são corroborados pela própria Dow Química (incluindo a antiga Rohm & Haas),
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principal licenciadora das resinas ácidas Amberlyst e pela General Eletric, a qual
detém tecnologia em processos de tratamento de água. Nestes últimos, podem
ser utilizadas resinas ácidas sulfônicas para remoção de íons.
Os contaminantes da resina ácida sulfônica, no processo de produção do
ETBE são provenientes das cargas de corte C4 contendo isobuteno e/ou do
etanol. Deve-se manter um acompanhamento especial em relação ao teor de
metais, os quais podem realizar uma troca iônica com o próton dos sítios ácidos
ativos e desativá-los. Além disso, componentes básicos ou alcalinos (nitrilas,
aminas e amidas utilizadas como solventes nas unidades produtoras de
isobuteno e a acetonitrila (ACN) gerado nas unidades de FCC podem interagir
com os sítios ácidos estabilizando na forma de sais desativando-os (QUIROGA
et al., 1999).
Pode ocorrer a formação de compostos oligoméricos na forma de goma
(fouling) decorrentes de reações de polimerização ou policondensações de
dienos, vindo a obstruir os macroporos da resina e, tornando inacessíveis
diversos sítios pelo tamponamento. É válido ressaltar que nos processos, os
leitos de resinas, em média, são projetados para uma vida útil de 3 a 4 anos.
Deve-se limitar o teor de água, visto que, por essa ser polar, pode interagir
com o leito catalítico polar, adsorvendo-se mais facilmente do que o etanol e,
promovendo reações secundárias, reduzindo a conversão do processo.
O oxigênio, na presença de ferro (proveniente de correntes C4 de FCC),
pode formar peróxidos e atacar os anéis aromáticos da resina. Isto destrói as
ligações cruzadas da resina e, consequentemente, a deteriora. Além disso,
conforme dito anteriormente, há a degradação térmica por operar em faixa de
temperatura acima do máximo suportado pela resina, destruindo os sítios ácidos
por

clivagem

dos

grupamentos

sulfônicos,

desativando

o

catalisador

(CHAKRABARTI & SHARMA, 1993).
Em caso de contaminações por metais, é possível recuperar a maior parte
da capacidade ácida da resina realizando-se uma regeneração. Esta
regeneração é realizada com um ácido forte pelo princípio de troca iônica,
novamente, e oxidação dos compostos orgânicos (oligômeros) com ácido nítrico.
Foi proposto um procedimento para regeneração da resina consistindo em tratar
com ácido inorgânico seguido de lavagem com água desmineralizada. Obtém-
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se até 98% de recuperação da capacidade da resina (WELLS, 1999). Porém,
não é uma prática comum industrialmente.

2.6. Descrição do processo industrial de síntese de ETBE
A unidade produtora de etil-tert-butil-éter (ETBE) processa uma corrente de
hidrocarbonetos, na faixa do C4, contendo em média 45 % de isobuteno em
massa e obtém o produto através da reação com etanol anidro (teor de água
inferior a 0,2 % em massa), oriundo de uma unidade secadora de etanol
hidratado. A planta industrial a ser trabalhada é da empresa petroquímica
Braskem SA e é constituída por uma seção reacional, uma seção de separação
e uma seção de recuperação de etanol, conforme pode ser visto na Figura 8.
O processo consiste em alimentar uma corrente contendo isobuteno e uma
corrente de etanol anidro a um reator de leito fixo carregado com um catalisador
ácido, para que se possa formar o ETBE. O reator apresenta controle de
temperatura apenas em sua entrada, o que permite ajustá-la para a menor
possível, favorecendo o equilíbrio da reação de síntese do produto desejado.
A corrente de produto de reação é alimentada a uma seção de separação,
para que obter o ETBE purificado, o etanol recuperado e os componentes na
faixa do C4 não reagidos.
Para o caso da unidade industrial estudada, a carga de C4 é proveniente
de uma unidade de craqueamento por pirólise de nafta (cracker), seguida de uma
unidade de destilação extrativa de butadieno, a qual remove o butadieno
presente no corte C4 e, envia a corrente de butenos e butanos para a unidade
de ETBE.
A seção reacional consiste em dois reatores adiabáticos do tipo leito fixo,
contendo catalisador sólido ácido (resina sulfônica) que permite a conversão do
isobuteno e etanol em ETBE. Os reatores operam em série e permitem alteração
de sua posição ou, ainda, a operação com apenas um dos dois leitos. O primeiro
reator possui 38,5 m³ de catalisador (30,8% do inventário total), enquanto que o
segundo apresenta 86,8 m³ (69,2% do inventário total). Os dados do catalisador
utilizado podem ser encontrados na Tabela 1.
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Figura 8: Fluxograma da unidade produtora de ETBE da Braskem SA

Tabela 1: Dados da resina ácida (catalisador)
Parâmetros

Valores
≥ 1,7 eq/L
≤ 4,7 eq/kg

Concentração de sítios ativos
Densidade do carregamento
Tamanho médio da partícula
Área superficial
Diâmetro médio do poro
Volume total do poro
Fonte: Fornecedora Dow Química

770 g/L
0,6 até 0,85 mm
53 m²/g
300 Å
0,40 mL/g

Neste caso, apesar de não influenciar a reação na fase líquida, a pressão
de operação dos reatores de ETBE deve ser mantida em um valor tal que
assegure que todo o sistema reacional permaneça sem vaporizações.
Os reatores não apresentam controle de temperatura no seu leito reacional,
ou seja, são adiabáticos. Isto resulta na elevação da temperatura do meio
reacional, com a evolução do fluido pelo leito, em virtude da reação de síntese
de ETBE ser exotérmica.
O controle da temperatura e da concentração da carga dos reatores é
realizada por uma corrente de reciclo oriunda do efluente do segundo reator.
Esta corrente contém elevado teor de inertes (ETBE e outros componentes na
faixa do C4, como butanos e butenos não reagidos), a qual é resfriada antes de
ser misturada com as correntes de alimentação (etanol e componentes na faixa
do C4 contendo isobuteno). O reciclo pode ser alimentado na entrada do reator
que estiver na primeira posição de operação. Se apenas um reator estiver
operando, o reciclo possui alinhamento para ser direcionado para qualquer um
dos reatores. Tendo em vista que a reação é exotérmica, o processo foca em
trabalhar com a temperatura de entrada mínima possível, a fim de elevar a
conversão de equilíbrio da reação.
A conversão do processo é calculada pelo balanço de massa do isobuteno
pela Equação (21):
opq&rão (t1u %) =
opq&rão (t1u %) =

wwC ∗ xy1u,z − y1u, {
|
(wwC ∗ y1u,z )
x}1u,z − }1u, {|
}1u,z

Equação (21)
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onde:

t1u %: conversão mássica percentual de isobuteno;

y1u,z , y1u, : vazão molar de isobuteno na entrada do primeiro reator e na saída do
segundo reator

wwC : massa molar do isobuteno

}1u,z , }1u, : vazão mássica de isobuteno na entrada do primeiro reator e na saída

do segundo reator

O processo utilizado converte em torno de 95 % em massa de isobuteno a
ETBE em um único estágio de reação, garantindo assim uma corrente de
coproduto com teor de isobuteno menor que 5,0 % em massa. Após o estágio
de reação está o de separação que tem por finalidade retirar o ETBE produzido
e o estágio de recuperação de etanol para melhorar a economicidade do
processo.
Na seção de separação, a coluna debutanizadora separa o ETBE dos
hidrocarbonetos C4 não reagidos e do etanol em excesso que constituem a
corrente de topo. Esta corrente de topo é enviada para uma seção de lavagem
com vasos de único estágio e uma coluna lavadora onde o etanol é removido por
uma lavagem com água. O ETBE efluente de fundo da debutanizadora consiste
no produto final da área com especificação de pureza superior a 96,0 % em
massa.
Os componentes na faixa do C4 não reagidos saem da unidade pelo topo
da debutanizadora com o propósito de alimentar uma área produtora de 1buteno.
Esta rota produtora do ETBE via reação, seguida de destilação, está sendo
superada pela destilação reativa, na qual ambas as operações unitárias ocorrem
num mesmo equipamento. O uso da destilação reativa permite alcançar
conversões acima de 99% devido à remoção contínua dos produtos deslocando
o equilíbrio da reação, enquanto no processo convencional só se obtém entre
90-95% em massa devido à proximidade do equilíbrio. Em virtude disso,
correntes de reciclo são dispensadas e desaparecem os problemas de
separação observados no processo convencional. Dentre eles está a formação
dos azeótropos entre etanol-ETBE e isobuteno-etanol na debutanizadora. Dessa
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forma, os estudos mais atuais para esta reação concentram-se nessa nova rota
tecnológica (SUNDMACHER, 2002).
O estudo do desempenho dos catalisadores dessa unidade se torna de
fundamental importância para a sua sobrevivência, visto que pode permitir um
aumento de rentabilidade frente às unidades que utilizam destilação reativa
como processo. Este é o objetivo deste trabalho, ou seja, uma simulação para
propor um formato operacional com vistas a elevar a produção de ETBE ou uma
redução de investimentos na aquisição do catalisador.
Os diversos autores citados anteriormente chegaram à conclusões que
permitem encontrar as expressões para os parâmetros de equilíbrio e adsorção
da reação de síntese do ETBE, porém para determinar a equação da taxa de
reação é necessário verificar qual o modelo que a reação segue, LHHW ou ER.
Essa informação permite desenvolver a simulação da seção reacional da
unidade inustrial e assim prosseguir para a etapa de proposta de configuração
operacional para melhor rentabilidade da área. Os contaminantes produzidos
pelas reações secundárias também devem ser monitorados no momento de
validação da simulação, a fim de verificar se a seletividade do processo se
manteve para uma mesma conversão de isobuteno.
A inovação deste trabalho consiste na utilização de dados industriais para
realizar a comparação entre as referências de modelos e parâmetros da taxa de
reação. A unidade industrial apresenta variações em seus parâmetros que
tornam mais difícil essa avaliação.
No próximo capítulo é proposta uma metodologia para avaliar qual o
modelo reacional e quais os parâmetros da taxa de reação são os mais
adequados para representar a reação de síntese de ETBE a partir dos dados
industriais.
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA EXPERIMENTAL
3.1. Programação e métodos de amostragem e análise
Com o intuito de calcular a conversão de isobuteno, será necessário coletar
amostras na entrada e saída dos reatores de ETBE analisando o teor de
isobuteno, etanol e ETBE (em massa).
A conversão do isobuteno será o parâmetro usado, comparativamente,
para verificar a aderência das expressões de equilíbrio e taxa de reação
simulados com a encontrada na unidade industrial.
Uma vez obtida a expressão da taxa de reação mais aderente ao caso
estudado, pode-se propor condições operacionais que permitem elevar a
conversão ou seletividade do processo e assim obter uma maior rentabilidade.
Na última etapa do trabalho, após obter as condições operacionais para se
alcançar uma melhor rentabilidade, será realizado um teste em planta industrial
para verificar a eficácia da simulação. Na etapa de teste industrial das novas
condições operacionais, será amostrada a corrente de ETBE produto para
verificar o teor de ETBE em massa (pureza) e a concentração mássica de seus
contaminantes, produtos de reações secundárias ou reagentes: etanol, TBA,
DIB, oxigenados e octenos. Os resultados dessas amostras indicarão se foi
possível elevar a pureza do ETBE (aumento de produção) e, se o produto
permanecerá dentro da especificação em relação aos contaminantes.
A amostragem foi realizada em pontos de coleta de amostras existentes na
entrada e saída de cada reator para cálculo da conversão e o mais
simultaneamente possível conforme ilustra a Figura 9.
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Figura 9: Desenho esquemático dos pontos de coleta de amostra na seção
reacional
Para a etapa de ajuste do modelo cinético coletou-se o primeiro conjunto
de 12 amostras em cilindro metálico. A coleta se deu 1 vez ao dia em dias
alternados. Os resultados podem ser vistos na Tabela 6 do Capítulo 4.
Para a etapa de validação dos modelos coletou-se o segundo conjunto de
14 amostras em cilindro metálico após alguns dias da última coleta da primeira
sequência de amostras. A coleta, também, se deu 1 vez ao dia e em dias
alternados. Os resultados podem ser vistos na Tabela 10 do Capítulo 4.
As análises das amostras para determinar os percentuais em massa de
isobuteno, etanol e ETBE foram por cromatografia em fase gasosa em um
cromatógrafo da marca Agilent, modelo 7890A, equipado com detector FID
(detector de ionização por chama). Os dados da análise podem ser vistos na
Tabela 2.
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Tabela 2: Parâmetros das análises cromatográficas
Parâmetro de análise
Coluna
Comprimento (m)

Componente analisado
ETBE/etanol
Isobuteno
Carbowax
Alumina KCl
(polietilenoglicol)
Agilent
Agilent
60

50

0,32
60

0,32
80

Taxa de aquecimento (°C/min)
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15

Temperatura final (°C)
Temperatura do injetor (°C)
Temperatura do detector (°C)
Pressão inicial (psi)
Taxa de elevação de pressão
(psi/min)
Pressão final (psi)
Volume de injeção (µL)

180
200
250
9,32

200
200
250
15

-

40

9,32
2

45
2

Diâmetro (mm)
Temperatura inicial (°C)

As injeções para análise de todos os componentes foram realizadas com
divisão de fluxo (Split), com razão de 200, com volume de injeção de 2µL.
O método é calibrado por normalização utilizando fator de resposta relativo
e os resultados obtidos pelo sistema de aquisição e controle de dados
cromatográficos, Atlas. Os erros de exatidão encontrados estão na ordem de 0,4
% para o etanol e para os demais componentes abaixo de 0,2 %. Os erros de
precisão encontrados estão na ordem de 0,54 % para o etanol e para os demais
componentes em torno de 0,15 %.
A corrente de entrada do primeiro reator é uma mistura da vazão de
alimentação da unidade com a vazão de reciclo oriunda do efluente do segundo
reator. Por isso, as concentrações na entrada do primeiro reator foram
calculadas para uma mistura utilizando as medições de vazão e análises
cromatográficas dessas duas correntes. As medições de vazão são realizadas
por placa de orifício e indicação em painel de controle e podem apresentar erro
de até 3,0 % por medidor.
Durante a execução do teste industrial coletou-se o terceiro conjunto de 8
amostras apenas da entrada e saída do segundo reator para avaliar a eficácia
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das melhorias propostas pelos resultados obtidos pela simulação. As
amostragens foram realizadas uma vez ao dia em dias alternados.
As amostras coletadas no produto final ETBE eram realizadas uma vez ao
dia durante 47 dias consecutivos totalizando 47 amostras. O local de amostra
pode ser visto na Figura 10 e os resultados das análises na Tabela XX no
Capítulo 4.
Seção de
recuperação de
etanol
C4 (isobuteno)
Etanol anidro

Seção Reacional

Seção de
separação

ETBE produto
Ponto de
amostra

Figura 10: Diagrama de blocos indicando local de coleta de amostra do ETBE
produto

3.2. Desenvolvimento das equações dos modelos
Para a reação de síntese de ETBE pode-se aplicar diferentes abordagens
de modelagem cinética baseando-se nos dois modelos descritos LHWW e ER e
em algumas simplificações, conforme será demonstrado a seguir.

3.2.1. Modelo LHHW – Adsorção dos dois reagentes em
um sítio para cada componente
As seguintes etapas de reação estão previstas no modelo LHHW:
 Adsorção do isobuteno: IB + S ↔ IB ∗ S

 Adsorção do etanol: EtOH + S ↔ EtOH ∗ S

 Reação de superfície: IB ∗ S + EtOH ∗ S ↔ ETBE ∗ S + S
 Dessorção do ETBE: ETBE ∗ S ↔ ETBE + S

Conforme adotado por alguns trabalhos citados anteriormente, a reação de
superfície pode ser admitida como a etapa limitante, em virtude da resina
utilizada ser macroporosa, ou seja, apresenta um diâmetro de poro maior em
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ordem de grandeza em relação às moléculas envolvidas no processo, o que
reduz a resistência à difusão interna, tornando as etapas de transferência de
massa mais rápidas do que a reação na superfície. Essa suposição pode ser
fundamentada através do quadro comparativo visto na Tabela 3 contendo os
diâmetros de diferentes componentes, incluindo o etanol e o isobutano, que é
semelhante ao reagente isobuteno, e o diâmetro do poro da resina utilizada na
área industrial, o qual é maior em ordem de grandeza em relação aos demais.
Industrialmente, dificilmente se observa efeito de difusão externa uma vez
que as velocidades lineares dentro do reator são elevadas, nº de Reynolds
elevado ou seja, grande turbulência. Essa turbulência leva a uma difusão radial
(além da axial), evitando o fluxo laminar e zonas de estagnação. Portanto, o
efeito de difusão externa (interpartículas) fica praticamente ausente.
Tabela 3: Comparativo entre diâmetros de diferentes componentes e o poro da
resina utilizada na Braskem
Componente
Etanol
Água
MTBE
Isobutano
Poro da resina da Braskem

Diâmetro (Å)
4,4
2,8
6,2
5
300

As expressões e as avaliações serão desenvolvidas em termos de
atividade ao invés de concentrações, em virtude da elevada não idealidade do
sistema envolvendo componentes de grande polaridade. A abordagem
termodinâmica utilizada foi a gama-phi com o método UNIFAC para cálculo dos
coeficientes de atividade. Este método é dito ser de composição local, visto que
permite calcular os coeficientes de atividade a partir de contribuição de grupos
que compõem as moléculas.
O conceito do método UNIFAC está na consideração de uma mistura
líquida ser equivalente à uma solução contendo as unidades estruturais
(subgrupos) que formam as moléculas. Dessa forma, com um pequeno conjunto
de subgrupos pode-se calcular os coeficientes de atividades de um vasto número
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de moléculas. Estes coeficientes são funções do volume relativo, da área
superficial relativa e da interação entre os subgrupos (SMITH et. al.,1997) . Os
parâmetros obtidos para os grupos são oriundos de uma compilação de dados
experimentais envolvendo moléculas contendo os subgrupos. Esta abordagem
apresenta a vantagem de ser aplicável em sistemas envolvendo substâncias
altamente polares e a pressões mais elevadas e por apresentar uma grande
base de dados na construção do modelo utilizando a contribuição por grupos.
Além disso, os autores das publicações das constantes de equilíbrio utilizaram
essa modelagem para construir as equações, portanto, utilizar este modelo
termodinâmico auxiliará a reduzir erros nos cálculos da simulação.
O desenvolvimento das equações a seguir foi proposto partindo das
premissas adotadas por este trabalho e dos modelos vistos anteriormente.
Considerando a taxa reacional global, tem-se as Equações (22) e (23).
 =  # . ∗   ∗ % −  O # .0. ∗  %
 =  # . ∗   ∗ % −
onde:

DID∗ 


%

Equação (22)
Equação (23)

K  : constante de equilíbrio da reação de superfície;
: taxa de reação global;

,  O : constantes cinéticas das reações de formação e da inversa de ETBE;

. ∗ ,  ∗ , .0. ∗ , : concentração de moléculas de etanol,

isobuteno e ETBE adsorvidas no sítio S e de sítios vazios.

Considerando que as reações de adsorção e dessorção estão em
equilíbrio, tem-se para a adsorção e dessorção as Equações (24) e (25) e no
equilíbrio as Equações (26) e (27).
′ = ′ #  %

onde:

′−= ′O #  ∗ %

Equação (24)
Equação (25)
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′, ′ −: taxas de adsorção e dessorção do isobuteno

′, ′O : constantes de adsorção e dessorção do isobuteno no sítio S

: concentração de moléculas de isobuteno livres para adsorção;
′ = ′ −

 ∗  = !23,C #  %

Equação (26)
Equação (27)

onde:

K bc,jk : constante de adsorção do isobuteno;
Analogamente para as etapas de adsorção do etanol e dessorção do ETBE,
tem-se as Equações (28) e (29):
. ∗  = !23,DEFG # . %
.0. ∗  =
onde:

# DID %
7A,(+:(

= !23,DID # .0. %

Equação (28)
Equação (29)

K 23,DEFG , K 23,DID , !3z,DID : constantes de adsorção do etanol e do ETBE e de
dessorção do ETBE

., .0.: concentração de moléculas de etanol e ETBE livres para

adsorção;

Para estimar o valor da fração de sítios vazios ([S]), deve-se realizar um
balanço de sítios. A fração total de sítios (Ct) é dada pela soma das frações
individuais e da fração de sítios livres, o que pode ser visto na Equação (30).

onde:

 =  ∗  + . ∗  + .0. ∗  + 

Equação (30)

 : fração total de sítios
Substituindo as Equações (27), (28) e (29) na Equação (30), tem-se a
Equação (31).
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E

Equação (31)

x)7,9: # C%5)7,(;<= # DEFG%5)7,(+:( # DID%5 {

Substituindo (27), (28), (29) e (31) na Equação da taxa da reação de
superfície (23), obtém-se a Equação (32) e por algebrismo a Equação (33).
 =  !23,DEFG # . %!23,C #  % −
 =   !23,DEFG # .%!23,C # % −

)7,(+:( x DID @ {


)7,(+:( # DID%


%



Equação (32)
Equação (33)

No equilíbrio, r = 0 (a velocidade da reação direta é a mesma velocidade

da reação inversa), ou seja:

K bc,dmkd # ETBE%
=0
K
K bc,dmkd # ETBE%
K bc,defg # EtOH%K bc,jk # IB%  =
K

K bc,defg # EtOH%K bc,jk # IB% −

Assim, a constante de equilíbrio global é dada pela Equação (34).


x)7,(;<= )7,9:  {
)7,(+:(

# DID%

 = # C%# DEFG% = !z

Equação (34)

onde:
K  : constante de equilíbrio global da reação.
Rearrumando a Equação (33) da taxa de reação de superfície, tem-se a
Equação (35).
 =   !23,DEFG !23,C x# .%# %{ −
 =   !23,DEFG !23,C x# .%# %{ −

!23,DID # .0.%

!23,DEFG !23,C !

# DID%




Equação (35)

Substituindo na Equação (35) a Equação (31) da fração de sítios vazios,
tem-se a Equação (36).
 = !23,DEFG !23,C 

x# DEFG%# C%{O

# (+:(%



x)7,9: # C%5)7,(;<= # DEFG%5)7,(+:( # DID%5 {

@
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 = r

x# DEFG%# C%{O

# (+:(%



x)7,9: # C%5)7,(;<= # DEFG%5)7,(+:( # DID%5 {

Equação (36)

@

onde:
r: constante cinética aparente dada pela Equação (37);
r =  !23,DEFG !23,C 

Equação (37)

Como a mistura apresenta um alto grau de polaridade e não idealidade, a
taxa de reação pode ser colocada em função de atividade (γ% ao invés das
concentrações puras dos componentes. Dessa forma, tem-se a Equação (38).
 = r

onde:

x# DEFG%#(;<= %# C%#9: %{O

x (+:((+:( {



@

x)7,9: # C%#9: %5)7,(;<= DEFG#(;<= %5)7,(+:( DID#(+:( %5 {

Equação (38)

C , DEFG , DID : coeficientes de atividade do isobuteno, etanol e ETBE;

Admitindo-se que apenas o etanol e o isobuteno adsorvem na resina, pelos
motivos citados anteriormente, uma simplificação pode ser realizada para o
modelo LHHW. Como suposição apenas os termos de adsorção do etanol e do
isobuteno devem ser levados em consideração e não há sítios vazios, ou seja,
todos estão envolvidos na reação com etanol ou isobuteno adsorvidos. Por fim,
pode-se agregar matematicamente as constante de adsorção do isobuteno e do
etanol dentro da constante cinética “r" e obter a Equação (39).

 = r

x .#(;<= % #9: %{O

.0.x(+:( {



)7,9: #9: %5)7,(;<= .#(;<= %



@

Equação (39)
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3.2.2. Modelo ER
A - Apenas um dos componentes adsorve em um
sítio
Considerou-se o etanol como componente a se adsorver devido a sua alta
polaridade, quando comparado ao isobuteno. A elevada polaridade do etanol
facilita a adsorção nos sítios ácidos da resina (grupos sulfônicos).
A maior capacidade de adsorção do etanol na resina, quando comparada
ao isobuteno e a um éter, por exemplo, o MTBE, pode ser comprovado pelos
valores das constantes de adsorção na resina Amberlyst 15. Estes resultados
foram obtidos por Oktar e mostrados nas Equações 19, 20 e 21. Os valores
mostram que a constante de adsorção do etanol na resina Amberlyst 15
apresenta ordem de grandeza superior, quando comparada com as dos demais
componentes. Dessa forma, a adsorção do etanol é preferencial no catalisador
do que a do isobuteno e a do ETBE, o que indica que o isobuteno não deve ser
a molécula considerada a ser adsorvida no modelo e que a dessorção do produto
não deve ser limitante para a ocorrência da reação.
Os momentos dipolo que representam a polaridade do etanol, água
isobuteno e MTBE, éter semelhante ao ETBE, auxiliam no entendimento do
fenômeno e são mostrados na Tabela 4.
Tabela 4: Momento dipolo de alguns dos componentes envolvidos nas
reações e do MTBE
Componente

Momento de dipolo (D)

Etanol

1,69

Água

1,85

Isobuteno
MTBE

0,503
1,4

É válido ressaltar que, apesar da constante de adsorção e o momento
dipolo do éter serem a do MTBE, para efeito de comparação, as conclusões são
pertinentes. O MTBE é mais polar do que o ETBE pelo menor tamanho de cadeia
e, espera-se uma constante de adsorção ainda menor para este último. Além
disso, já foi mostrado que a taxa de reação inicial de síntese do MTBE é
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praticamente o dobro, quando comparada com a de síntese do ETBE nas
mesmas condições reacionais. Esse fato ocorre em virtude da polaridade maior
do álcool de menor tamanho. O mesmo conceito de polaridade ocorre com a
água que tem preferência em reagir com o isobuteno (síntese do TBA), quando
comparada com os álcoois, devido a sua maior polaridade e, consequentemente,
maior taxa de adsorção no catalisador de sítio ácido. (GÓMEZ et al., 1997).
Para a modelagem ER, o seguinte esquema de equações pode ser
proposto:
 Adsorção do etanol: EtOH + S ↔ EtOH ∗ S

 Reação de superfície: IB + EtOH ∗ S ↔ ETBE ∗ S
 Dessorção do ETBE: ETBE ∗ S ↔ ETBE + S

Sendo proposta que a etapa limitante é reação de superfície, então a taxa
de reação pode ser descrita pelas Equações (40) e (41).
 =  # . ∗  % −  O # .0. ∗ %
 =  # . ∗  % −
onde:

DID∗


%

Equação (40)
Equação (41)

K  : constante de equilíbrio da reação de superfície;
: taxa de reação global;

,  O : constantes cinéticas das reações de formação e da inversa de ETBE;

, . ∗ , .0. ∗ : concentração de moléculas de isobuteno livres no

meio, de etanol e ETBE adsorvidas no sítio S.

Considerando que as reações de adsorção e dessorção estão em
equilíbrio, tem-se para a adsorção e dessorção as Equações (42) e (43) e no
equilíbrio as Equações (44) e (45).
′ = ′ # . %

onde:

′−= ′O # . ∗ %

Equação (42)
Equação (43)
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′, ′ −: taxas de adsorção e dessorção do etanol

′, ′O : constantes de adsorção e dessorção do etanol no sítio S

., : concentração de moléculas de etanol livres para adsorção e de sítios

vazios

′ = ′ −

. ∗  = !23,DEFG # . %

Equação (44)
Equação (45)

onde:

K bc,defg : constante de adsorção do etanol;
Analogamente para a etapa dessorção do ETBE, tem-se a Equação (46).
.0. ∗  =
onde:

# DID %
7A,(+:(

= !23,DID # .0. %

Equação (46)

K 23,DID , !3z,DID : constantes de adsorção do ETBE e de dessorção do ETBE
.0.: concentração de moléculas de ETBE livres para adsorção;

Para estimar o valor da fração de sítios vazios ([S]), deve-se realizar um
balanço de sítios. A fração total de sítios (Ct) é dada pela soma das frações
individuais e da fração de sítios livres, o que pode ser visto na Equação (47).

onde:

 = . ∗  + .0. ∗  + 

Equação (47)

 : fração total de sítios
Substituindo as Equações (45) e (46) na Equação (47), tem-se a Equação
(48).
 =

E
#
x)7,(;<= DEFG%5)7,(+:( # DID%5 {

Equação (48)
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Substituindo (45), (46) e (48) na Equação da taxa de reação de superfície
(41), obtém-se a Equação (49) e por algebrismo a Equação (50).
 =  !23,DEFG # . %# % −

)7,(+:( # DID%

 =   !23,DEFG # .%# % −

%



Equação (49)

)7,(+:( # DID%





Equação (50)

No equilíbrio, r = 0 (a velocidade da reação direta é a mesma velocidade

da reação inversa), ou seja:

K bc,dmkd # ETBE%
=0
K
K bc,dmkd # ETBE%
K bc,defg # EtOH%# IB%  =
K

K bc,defg # EtOH%# IB% −

Assim, a constante de equilíbrio global é dada pela Equação (51).


x)7,(;<=  {
)7,(+:(

=#

# DID%

C%# DEFG%

= !z

Equação (51)

onde:
K  : constante de equilíbrio global da reação.
Rearrumando a Equação (50) da taxa da reação de superfície, tem-se a
Equação (52).
 =  !23,DEFG x# .%# %{ −
 =  !23,DEFG x# .%# %{ −

!23,DID # .0.%

!23,DEFG !

# DID%




Equação (52)

Substituindo na Equação (52) a Equação (48) da fração de sítios vazios,
tem-se a Equação (53).
 = !23,DEFG 
 = r

x# DEFG%# C%{O

# (+:(%



x)7,(;<= # DEFG%5)7,(+:( # DID%5 {

x# DEFG%# C%{O

# (+:(%



x)7,(;<= # DEFG%5)7,(+:( # DID%5 {

Equação (53)

onde:
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r: constante cinética aparente dada pela Equação (54);
r =  !23,DEFG 

Equação (54)

Como a mistura apresenta um alto grau de polaridade e não idealidade, a
taxa de reação pode ser colocada em função de atividade (γ% ao invés das
concentrações puras dos componentes. Dessa forma, tem-se a Equação (55).
 = r
onde:

x# DEFG%#(;<= %# C%#9: %{O

x (+:((+:( {



x)7,(;<= DEFG#(;<= %5)7,(+:( DID#(+:( %5 {

Equação (55)

C , DEFG , DID : coeficientes de atividade do isobuteno, etanol e ETBE;

Admitindo-se que apenas o etanol adsorve na resina, pelos motivos citados
anteriormente, uma simplificação pode ser realizada para o modelo ER. Como
suposição apenas o termo de adsorção do etanol deve ser levado em
consideração e não há sítios vazios, ou seja, todos estão envolvidos na reação
com etanol adsorvido. Por fim, pode-se agregar matematicamente a constante
de adsorção do etanol dentro da constante cinética “r" e obter a Equação (56).

 = r

x DEFG#(;<= % C#9: %{O
DEFG(;<=

x (+:((+:( {



Equação (56)

B - Apenas um dos componentes adsorve em dois
sítios
Seguindo os mesmos princípios aplicados à modelagem ER mostrada no
item 3.2.2, porém, supondo que a reação necessita de dois sítios para que ocorra
a desestabilização do etanol e a reação seja promovida, a Equação (57)
representa a taxa de reação.

r = ks

x DEFG#¡(;<= % C#¡9: %{O

x (+:(¢(+:( {

£¤¥

# DEFG#¡(;<= %%@

Equação (57)
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onde:
., , .0.: concentração de moléculas de etanol, isobuteno e ETBE

livres no meio

C , DEFG , DID : coeficientes de atividade do isobuteno, etanol e ETBE

K  : constante de equilíbrio global da reação
r: constante cinética aparente dada pela Equação (58);
r =  !23,DEFG 

Equação (58)

onde:

 : fração total de sítios

K bc,defg : constante de adsorção do etanol

: constante cinética das reação de formação de ETBE;
O desenvolvimento completo para essa equação está disponível no
Apêndice.

C - Apenas um dos componentes adsorve em três
sítios
Seguindo os mesmos princípios aplicados à modelagem ER mostrada no
item 3.2.2, porém, supondo que a reação necessita de três sítios para que ocorra
a desestabilização do etanol e a reação seja promovida, a Equação (59)
representa a taxa de reação.

r = ks

x DEFG#¡(;<= % C#¡9: %{O

x (+:(¢(+:( {

£¤¥

# DEFG#¡(;<= %%Q

Equação (59)

onde:
., , .0.: concentração de moléculas de etanol, isobuteno e ETBE

livres no meio

C , DEFG , DID : coeficientes de atividade do isobuteno, etanol e ETBE
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K  : constante de equilíbrio global da reação
r: constante cinética aparente dada pela Equação (60);
r =  !23,DEFG Z

Equação (60)

onde:

 : fração total de sítios

K bc,defg : constante de adsorção do etanol

: constante cinética das reação de formação de ETBE;
O desenvolvimento completo para essa equação está disponível no
Apêndice.
O valor experimental da constante (ks) não será mais a intrínseca da
reação, visto que o catalisador já se encontra parcialmente desativado. Tornase importante então agregar na constante de velocidade de reação um
parâmetro de perda de eficiência por desativação (β), o qual varia com o tempo
de operação em função da desativação da resina. Este parâmetro, associado a
ineficiência do catalisador, pode ser obtido comparando-se o valor total do fator
pré-exponencial (ks) experimental com o obtido de uma resina Amberlyst nova
similar à utilizada na Braskem. São encontrados dados na literatura para o valor
da constante de velocidade de reação de 4,7x1012mol/g.h ou 1,31x109
kmol/kgcat.s (FITÉ et al., 1994) e 6x108 kmol/kg cat.s (SLOMKIEWICZ, 2004).

3.3. Etapas para obtenção e avaliação dos dados
experimentais
Considerando a etapa limitante a reação de superfície, necessita-se
encontrar os parâmetros de equilíbrio, adsorção e cinética, conforme descrito
nas referências teóricas.

3.3.1. Determinação da expressão para a constante de
equilíbrio
As possíveis equações de constante de equilíbrio e de adsorção foram
obtidas na literatura e selecionadas, para o teste, as quais podem ser vistas na
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Tabela 5. Foi realizada uma comparação entre as expressões dos artigos através
de um método gráfico, no qual as constantes de equilíbrio foram traçadas em
função da temperatura e observado quais apresentaram proximidade de valores
entre si. Curvas discrepantes das demais foram descartadas da avaliação
numérica realizada na sequência.
Tabela 5: Modelos de cálculo de constante de equilíbrio
Modelo
1

2

Expressão

Referência

!DID = 4,98 × 10OV &
ln !DID = 10,387 +

]QP],`@
+

4060,59
− 2,89055 ln 0
0

− 1,91544 × 10O 0 + 5,28586

× 10OV 0  − 5,28586 × 10O 0 Z

3

ln !DID = 1140 −

14580
− 232,9 ln 0 + 1,0870
0

− 1,114 × 10 0 + 5,538
× 10O\ 0 Z

4

5

OZ 

!DID = 3,06 × 10O &
ln !DID = 0,558036 +

PQ@R,R
+

5345,01
− 3,56724 ln 0
0

+ 3,65829 × 10O 0 − 6,02157

× 10OV 0  + 5,32295 × 10O 0 Z

6

ln !DID = 10,6162 +

4060,49
− 2,89055 ln 0
0

+ 1,91544 × 10O 0 + 5,28586
× 10OV 0  − 5,32977 × 10O 0 Z

7

ln !DID = 82,873 +

1436
− 15,949 ln 0 + 2,7035
0

× 10 0 + 1,774 × 10 0
O

− 4,315 × 10O 0 Z

8

ln !DID = 91,360 +

OV 

139947
− 18,030 ln 0
0

+ 4,0636 × 10 0 − 2,15211
O

× 10O 0  − 2,5042 × 10O 0 Z

GOMÉZ, et al., 1997 Equação (17)
JENSEN &
DATTA,1995 - Equação
(16)
VILA et al., 1993 –
Equação (13)
FRANÇOISE &
THYRION, 1991 –
Equação (12)
JENSEN &
DATTA,1995 – Equação
(61)
JENSEN &
DATTA,1995 – Equação
(62)
Braskem, 2015 –
Equação (63)
PRIOR e LOUREIRO,
2001 – Equação (18)
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Foi realizada uma comparação numérica entre as constantes de equilíbrio
obtidas dos modelos da literatura, para avaliar qual delas possui uma melhor
aderência com os dados de equilíbrio encontrados nas coletas realizadas neste
trabalho na unidade da Braskem. Esta unidade desempenha conversões
reacionais próximas às do ponto de equilíbrio, de acordo com dados encontrados
na literatura. Outro fato que evidencia o alcance do equilíbrio reacional na
unidade da Braskem é o perfil de temperatura do segundo reator estabilizar num
valor indicando que a reação exotérmica de ETBE não está mais ocorrendo de
forma relevante, conforme observa-se nas Figuras 11 e 12. Diante disso, pode
ser admitido que a planta consegue alcançar o equilíbrio reacional da síntese de
ETBE no segundo leito.
No primeiro reator o perfil de temperatura permanecia estável no começo
do leito. Isso indica uma perda de desempenho do leito provavelmente associado
aos

fenômenos

de

desativação

do

catalisador

citados

anteriormente

principalmente o de formação de oligômeros com bloqueio dos poros e a
contaminação da carga por componentes de caráter básico (solvente utilizado
na unidade produtora da corrente rica em isobuteno). Foram coletadas 12
amostras para realizar a comparação das concentrações de equilíbrio da
unidade Braskem com as previstas pelas constantes de equilíbrio obtidas na
literatura.
A partir dos dados obtidos, foi utilizado o software Aspen Plus 8.4 como
simulador para determinar as concentrações e conversões de equilíbrio dada as
condições operacionais (composição de reagentes e produtos e temperatura na
entrada do leito reacional) utilizando cada equação de equilíbrio em função da
temperatura. As seguintes premissas foram adotadas
 Reação em fase líquida sem influência da pressão no equilíbrio da reação
de síntese de ETBE;
 A corrente de C4 foi considerada como uma mistura de isobuteno com nbutano, o qual representa os demais componentes inertes da corrente;
 Produtos secundários desprezados devido à baixa concentração dos

contaminantes no ETBE produto (somatório de contaminantes formados
por reações secundárias inferior a 0,5% em massa).
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Perfil de temperatura do primeiro reator
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Figura 11: Perfil de temperatura do primeiro reator (DC-5301)

Perfil de temperatura do segundo reator
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Figura 12: Perfil de temperatura do segundo reator (DC-5301B)
A Figura 13 mostra um esquemático da simulação no Aspen Plus do
sistema reacional da unidade.
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Figura 13: Perfil de temperatura do segundo reator (DC-5301B)

3.3.2. Ajuste dos modelos propostos
As expressões de taxa de reação dos modelos LHHW e ER representadas
pelas Equações (39), (56), (57) e (59) foram ajustadas aos dados de composição
experimentais através da constante cinética aparente (r) utilizando um conjunto
de 12 amostras de entrada e saída do primeiro reator (DC-5301).
A energia de ativação escolhida para compor a equação de Arrhenius foi
retirada do trabalho de Fité et al.(1994) e é 86,1 kJ/mol, tendo em vista que as
condições de teste utilizadas no trabalho se aproximam das encontradas na
unidade industrial (faixa de temperatura na entrada do reator entre 40-90°C e
fase líquida para a reação). Além disso, o catalisador é uma resina ácida
sulfônica, o que minimiza possíveis erros associados a estes parâmetros. Este
valor utilizado está próximo ou dentro da faixa encontrada em outros trabalhos
publicados, ou seja, 81,2 ± 6,7 kJ/mol (FRANÇOISSE AND THYRION, 1991) e
81,9 kJ/mol (SLOMKIEWICZ, 2004).
O modelo final encontrado foi, então, inserido no simulador Aspen Plus 8.4
para calcular as concentrações e as conversões em função das variáveis que
interferem na reação (temperatura, concentrações dos reagentes e produtos)
para cada amostra da etapa de validação. Esta etapa foi aplicada, inicialmente,
apenas para o primeiro reator, visto que no segundo a reação já alcançou o
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equilíbrio. Assim, não é possível quantificar o quanto de catalisador seria
necessário para chegar a este ponto. A taxa de reação seria prejudicada, pois
seria considerado todo o volume de resina para realizar apenas um complemento
da conversão dos reagentes (já convertidos em sua maior proporção no primeiro
leito).

3.3.3. Validação estatística dos modelos propostos
Na etapa de validação, as taxas reacionais para cada combinação de termo
de adsorção e fator cinético foram então comparadas com os dados industriais
obtidos por uma nova sequência de 14 amostras coletadas. A comparação foi
realizada em termos de conversão da reação utilizando a estatística do teste tpareado do software Minitab versão 17. Assim, foi determinado o melhor modelo,
dentre os previamente escolhidos, para representar a realidade da unidade.
De acordo com a própria definição do software Minitab versão 17, “ o teste
t pareado calcula a diferença entre cada par de medições antes e depois,
determina a média dessas mudanças e informa se essa média das diferenças é
estatisticamente significativa.
O teste t pareado pode ser mais poderoso que um teste t para duas
amostras porque o último inclui a variação adicional causada pela independência
das observações. Um teste t pareado não está sujeito a essa variação porque
as observações pareadas são dependentes. Além disso, um teste t pareado não
exige que as duas amostras tenham a mesma variância. Por isso, se for possível
utilizar um experimento pareado, ou seja, quando uma influência afeta os dois
conjuntos de amostra, pode ser mais vantajoso fazer isso em conjunto com um
teste t pareado para obter maior poder estatístico”.
A fim de validar o desempenho do reator em relação à especificação do
produto é importante realizar a análise de capabilidade. Esta ferramenta
estatística avalia o quanto é possível manter o processo sem defeitos, ou seja,
sem gerar produto fora de especificação. Essa análise constrói um histograma e
utiliza como premissa a consideração de que 99,7% dos resultados de um
processo tendem a permanecer na faixa entre a média dele mais ou menos 3
desvios padrões. Processos que não apresentam uma boa performance tendem
a um alto percentual de falhas e se afastam dessa faixa. (CANO et all, 2012).
São calculados parâmetros para auxiliar na comparação entre dois grupos
de amostras, sendo um deles o percentual de defeitos gerados. Quanto maior o
número de amostras que atendem à especificação do processo, menor o
percentual de defeitos e maior a capacidade de satisfazer ao requerido.
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As análises, premissas e metodologias discutidas nesse capítulo formam o
embasamento para determinar a taxa de reação de síntese de ETBE no primeiro
reator utilizando dados da unidade industrial. As possibilidades de parâmetros e
modelo de reação são diversas e por isso necessita-se avaliar todos eles. A
validação estatística é uma poderosa ferramenta para garantir a eficácia do
melhor modelo e da simulação e ao mesmo tempo validar o novo formato
operacional com o produto final especificado.
No próximo capítulo serão mostrados os resultados, escolhida a expressão
de equilíbrio, determinada a taxa de reação de síntese de ETBE e discutidos os
possíveis fenômenos que ocorrem no sistema reacional. Em seguida, serão
avaliadas a eficácia da simulação e os benefícios da operação em novo formato
proposto.
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS E
DISCUSSÕES
4.1. Seleção da expressão para cálculo da constante de
equilíbrio
O resultado do método gráfico gerado para comparar os resultados da
constante de equilíbrio em função da temperatura para os diferentes autores da
literatura pode ser visto na Figura 14.
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16
14
Modelo 1

lnKeq

12

Modelo 2

10

Modelo 3

8
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6

Modelo 6
4
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2
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0
0,0028 0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034
1/T(K)

Figura 14: Curvas de equilíbrio dos diferentes autores
Pode-se observar que os modelos das constantes de equilíbrio 2 e 7
apresentaram grande discrepância em relação aos demais e, portanto, foram
excluídos da etapa de teste numérica de aderência à realidade.
Diante do resultado da Figura 14, 6 expressões de cálculo da constante
de equilíbrio foram selecionadas para a etapa de comparação quantitativa.
Conforme explicado na seção 3.1, a comparação quantitativa entre os modelos
foi realizada através do parâmetro de conversão mássica do isobuteno. Foi
averiguada qual expressão de equilíbrio permitia encontrar as composições
mássicas de saída do segundo reator, onde já está estabelecido o equilíbrio,
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para a temperatura de operação e as composições mássicas de entrada do
primeiro reator.
A Tabela 6 mostra as condições operacionais medidas de percentuais
mássicos de isobuteno, etanol e ETBE e temperatura na entrada do primeiro
reator e as conversões mássicas de isobuteno globais do sistema reacional (dois
reatores) real e calculadas com cada uma das expressões pré-selecionadas na
etapa do método gráfico. Inserindo estes dados da entrada do primeiro reator na
simulação foi possível estimar os dados de temperatura e composições mássicas
do isobuteno na saída do segundo reator e assim calcular as conversões de
equilíbrio.
Conforme destacado na seção 2.6, o sistema reacional apresenta uma
corrente de reciclo oriunda do efluente do segundo reator contendo elevado teor
de ETBE. Esta é resfriada e alimentada novamente ao primeiro reator em
conjunto com a carga de C4 e etanol com o intuito de controlar a temperatura de
entrada deste equipamento. Isso se refletiu na elevada concentração de ETBE
já na carga do primeiro reator, o que levou às conversões menores para se
alcançar o equilíbrio químico entre os componentes. As conversões por passe
dos reatores foram inferiores às de equilíbrio encontradas na literatura
referenciadas na seção 2.2 (em torno de 90% a 95%). Por outro lado, a
conversão global da unidade é calculada comparando o teor mássico de
isobuteno contido na carga da unidade sem a influência do reciclo com o
isobuteno na saída do segundo reator. Esta alcançou os valores esperados no
ponto de equilíbrio. A Tabela 7 mostra a comparação entre a conversão mássica
de isobuteno por passe dos reatores e a global do processo para as mesmas
variáveis de entrada reacionais.
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Parâmetros de entrada
Experi- Temperatur
Etanol
Isobuteno
mento
a (°C)
(%m)
(%m)
1
34,6
5,8
5,3
2
34,8
5,8
5,1
3
33,1
5,3
4,6
4
33,6
5,6
4,6
5
33,9
5,9
4,6
6
34,7
6,5
4,7
7
35,0
5,1
5,3
8
35,4
5,8
5,2
9
33,3
5,1
4,0
10
33,8
4,7
3,6
11
32,2
4,6
3,5
12
32,4
4,9
3,4
ETBE
(%m)
54,2
54,5
55,3
56,9
55,2
54,9
53,0
54,3
57,4
58,4
58,0
58,8

Conversão mássica global (dois reatores) do isobuteno (%)
Modelo
Modelo Modelo Modelo
Modelo
Modelo
Real
01
03
04
05
06
08
55,9
55,6
32,6
62,2
58,7
62,5
70,6
59,1
55,2
31,4
62,0
58,3
62,3
70,5
50,1
53,8
28,8
61,3
57,0
61,5
69,4
48,3
54,0
28,4
61,6
57,3
61,8
70,0
56,6
56,0
30,5
63,4
59,2
63,6
71,8
57,9
58,2
32,9
65,3
61,4
65,5
73,9
54,2
51,6
28,9
58,1
54,6
58,4
66,5
55,5
54,7
31,0
61,3
57,8
61,6
70,1
44,5
50,4
22,2
59,1
53,5
58,7
67,4
48,6
45,1
14,0
54,9
49,1
54,9
64,2
44,3
47,2
16,4
57,2
51,1
57,0
65,7
46,5
47,7
16,3
58,0
51,7
57,8
66,7

Tabela 6: Condições reacionais na entrada do primeiro reator e as conversões de isobuteno
mássicas globais calculadas pelas diferentes constantes da literatura e a real obtida

Tabela 7: Comparação entre a conversão por passe dos reatores e a global do
processo
Conversão
Conversão de
de isobuteno
isobuteno
Amostra mássica por mássica global
passe dos
do processo
reatores (%)
(%)
1
55,9
93,1
2
59,1
93,9
3
50,1
93,1
4
48,3
92,7
5
56,6
94,1
6
57,9
94,0
7
54,2
92,8
8
55,5
93,0
9
44,5
93,1
10
48,6
94,3
11
44,3
93,9
12
46,5
94,4
Calculou-se então a média dos desvios nas amostragens entre as
conversões mássicas de isobuteno calculadas pelos modelos e pelos resultados
das amostras da unidade. O resultado é mostrado na Tabela 8.
Tabela 8: Média dos desvios entre as conversões calculadas e real
Modelo
1
3
4
5
6
8

Desvio médio (%)
4,5
50,1
15,9
7,4
16,2
32,4

Diante dos resultados encontrados, optou-se por utilizar a constante de
equilíbrio estimada pelo modelo que apresentou a menor média de desvios da
conversão de equilíbrio em relação aos resultados da unidade industrial, ou seja,
o Modelo 1 (Equação 17), obtido por Gomez et all. (1997).
!z = 4,98 × 10OV &

]QP],`@
+

Equação (17)
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onde,

!z : Constante de equilíbrio da reação de síntese do ETBE
T: Temperatura reacional

É válido destacar que a expressão de equilíbrio ratifica o comportamento
discutido na literatura de que o equilíbrio da reação é prejudicado pelo aumento
da temperatura. Sendo assim, caso haja tempo de residência suficiente para se
alcançar o equilíbrio da reação, deve-se operar com a menor temperatura de
entrada possível. Esta estratégia permite obter as maiores conversões de
equilíbrio possíveis e, consequentemente, uma maior rentabilidade da unidade.

4.2. Seleção do modelo cinético (taxa de reação)
4.2.1. Primeiro reator
Para cada possibilidade de modelo da cinética de reação foi calculado a
constante cinética aparente que ajustou a conversão de equilíbrio, quando
comparada com a unidade industrial. Foram levantadas ao total 11
possibilidades de modelos para a reação e a descrição de cada um pode ser
observada na Tabela 9.
Apesar do modelo cinético ser igual para ambos os reatores, o fator de
desativação citado na seção 3.2.2 será diferente devido às diferentes idades dos
catalisadores. Isso torna necessário avaliar o modelo de taxa de reação para
cada reator separadamente.
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Tabela 9: Modelos de reação utilizados na aderência com a realidade
Número

Modelagem

1

ERN3+1

2
3

ERN2R1
ERN1

4
5
6
7
8
9
10
11

Descrição
Modelo ER com 3 sítios para reação e sítios livres

Modelo ER com 2 sítios para reação e sem sítios livres
Modelo ER com 1 sítio para reação e sem sítios livres
Modelo ER com 1 sítio para reação e com sítios livres
ERN1R1+1Nuray
utilizando coeficientes de adsorção de Oktar Nuray
ERN1R1+1
Modelo ER com 1 sítio para reação e sítios livres
Modelo LHHW com coeficientes de adsorção de Oktar
LHNU
Nuray
ERN3R1
Modelo ER com 3 sítios para reação e sem sítios livres
LH
Modelo LHHW com isobuteno e etanol adsorvendo
Modelo ER com 2 sítios para reação e com sítios livres
ERN2R1+1Nuray
utilizando coeficientes de adsorção de Oktar Nuray
Modelo ER com 3 sítios para reação e com sítios livres
ERN3R1+1Nuray
utilizando coeficientes de adsorção de Oktar Nuray
ERN2+1
Modelo ER com 2 sítios para reação e sítios livres
Os resultados de conversão para cada experimento (amostra da entrada

e saída) comparando com as simulações podem ser vistas na Tabela 10.
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Tabela 10: Condições operacionais na entrada e resultados das conversões mássicas de isobuteno do primeiro reator nos
experimentos de validação para cada modelo de taxa reacional
Condições operacionais

Conversão mássica de isobuteno no primeiro reator (%)

Experimento

Temperatura
(°C)

Teor de
Isobuteno
(%m)

Teor de
etanol
(%m)

Teor de
ETBE (%m)

Real

ERN3R1

LH

ERN1R1
ERN2R1+ ERN3R1+1Nur
+1
ERN1R1 ERN3R1+1ERN2R1+1 ERN2R1 ERN1R1+1
1 Nuray
ay
Nuray

1
2
3

34,5
34,5
34,2

5,7%
5,2%
5,0%

5,6%
5,2%
5,3%

55,0%
54,3%
53,9%

39,8%
40,2%
35,5%

39,0%
38,7%
34,5%

43,8%
40,7%
39,8%

42,8%
39,7%
38,6%

43,8%
40,7%
39,8%

43,5%
40,8%
40,0%

42,9%
39,8%
39,2%

40,1%
38,4%
36,7%

42,6%
39,5%
39,0%

41,2%
40,2%
38,3%

41,3%
40,4%
37,2%

41,0%
39,6%
37,6%

4

34,7

4,4%

4,8%

54,1%

32,4%

36,7%

36,5%

36,4%

36,5%

37,1%

36,3%

35,4%

35,8%

37,0%

37,6%

36,5%

5
6

32,7
34,6

4,5%
4,9%

4,6%
5,1%

53,1%
53,5%

25,9%
34,7%

34,0%
38,1%

31,7%
40,1%

32,2%
39,6%

31,7%
40,1%

33,5%
40,3%

32,5%
39,5%

32,5%
37,9%

32,0%
39,2%

32,5%
39,8%

33,0%
39,6%

31,9%
39,2%

7

33,9

5,0%

5,4%

55,0%

34,7%

33,7%

39,8%

38,1%

39,8%

39,9%

39,2%

35,5%

39,2%

36,8%

34,4%

36,2%

8
9
10
11

33,9
35,5
36,2
35,9

5,4%
5,6%
5,6%
5,3%

5,5%
5,7%
5,4%
4,7%

55,5%
56,6%
54,0%
55,5%

37,2%
43,0%
48,1%
44,9%

42,3%
38,5%
40,4%
42,7%

43,9%
42,7%
45,3%
39,9%

43,0%
41,9%
44,1%
40,7%

43,9%
42,7%
45,3%
39,9%

43,3%
43,3%
44,7%
40,2%

42,4%
42,6%
44,0%
39,2%

41,7%
39,4%
41,3%
41,1%

42,1%
42,4%
43,8%
38,6%

44,5%
40,8%
44,0%
42,9%

45,8%
39,2%
43,6%
45,2%

44,1%
39,9%
43,3%
42,8%

12

34,9

5,1%

5,1%

56,1%

40,8%

39,3%

39,9%

39,6%

39,9%

40,1%

39,2%

38,5%

38,8%

40,3%

41,2%

40,0%

13

36,0

5,3%

5,2%

55,9%

43,6%

41,9%

43,0%

42,8%

43,0%

42,7%

41,9%

41,6%

41,4%

44,2%

45,6%

43,8%

14

37,0

5,9%

5,3%

56,9%

48,6%

46,2%

45,7%

45,5%

45,7%

45,2%

44,5%

45,0%

44,2%

47,3%

48,3%

46,8%

LHNU
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O teste t-pareado permite comparar se dois conjuntos de amostras são
estatisticamente equivalentes. A estatística calculada usou um nível de
confiança de 95% e quanto mais próximo do valor unitário, maior semelhança
estatística entre os conjuntos de amostra, ou seja, são considerados como
iguais. Na Tabela 11 é mostrado o comparativo do valor probabilidade (resultado
do teste t-pareado) para cada uma das modelagens comparando a conversão
em função do isobuteno calculada.

Tabela 11: Comparação estatística do teste t-pareado entre os modelos
para a conversão mássica de isobuteno no primeiro reator
Modelo

p-value

ERN3R1
LH
ERN1R1+1Nuray
ERN1R1
ERN3R1+1
ERN2R1+1
ERN2R1
ERN1R1+1
ERN2R1+1Nuray

0,83
0,123
0,273
0,123
0,118
0,374
0,771
0,547
0,139

ERN3R1+1Nuray

0,123

LHNU

0,319

Pode-se constatar que as duas modelagens que apresentam a melhor
equivalência estatística com os dados da unidade são as que admitem a
adsorção apenas do etanol e que não há a presença de sítios livres. Porém,
divergem ao número de sítios necessários para desestabilizar a molécula de
etanol e promover a reação (2 ou 3 sítios).
Esse fato pode ser explicado pela alta polaridade do etanol, conforme já
explicado anteriormente, que facilita a adsorção deste na resina e pelo fato da
resina ser macroreticular, o que permite um mais fácil acesso aos sítios mais
internos, ou seja, uma menor resistência a difusão interna. A elevada aderência
dos modelos ERN3R1 e ERN2R1 aos dados industriais, também, ratifica que a
etapa limitante é a reação de superfície. Os demais processos de difusão e
adsorção apresentam menor resistência para ocorrer pelos mesmos motivos:
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elevada polaridade do etanol e pequeno tamanho molecular dos reagentes em
relação à resina.
É importante, também, destacar que a simulação não leva em conta a
formação de produtos de reações secundárias do isobuteno, por isso espera-se
um desvio entre os resultados de composição de saída do reator da simulação
e os industriais. Porém, os coprodutos gerados apresentam concentração em
mg/kg, ou seja, são em ordem de grandeza inferior ao ETBE. Isso implica num
desvio de pequena proporção no cálculo de conversão mássica de isobuteno
pela simulação. Além disso, erros de medição das placas de orifício para vazão
e das análises cromatográficas agregam para um desvio em relação à realidade.
Considerando que os resultados foram próximos em equivalência
estatística da conversão mássica entre os dois modelos (ER utilizando 2 e 3
sítios) e à realidade, foi realizado um segundo teste t-pareado. Foi avaliada a
equivalência entre os teores de saída do isobuteno, como mostrado na Tabela
12.
Tabela 12: Comparação estatística do teste t-pareado entre as modelos para a
composição mássica de isobuteno na saída do primeiro reator
Sítios utilizados na reação

p-value

3 sítios (ERN3R1)
2 sítios (ERN2R1)

0,677
0,627

Na avaliação estatística, o modelo ERN3R1 utilizando 3 sítios ativos para
a reação de síntese de ETBE apresenta melhor aderência à realidade (maior
valor probabilidade). No entanto, os valores comparativos encontrados são muito
próximos com os do modelo de 2 sítios, ERN2R1, indicando que ambos
poderiam ser utilizados com precisão aceitável industrialmente. Diante desse
fato, considerando as duas análises estatísticas e o fato de um autor na literatura
ter encontrado resultados satisfatórios em seu trabalho utilizando o modelo de 3
sítios para a síntese de ETBE, este foi o modelo selecionado.
Agrupando a constante de equilíbrio com os termos cinético e de
adsorção, validados estatisticamente, resultam as Equações (59), (17) e (64).
Estas equações mostram o modelo final da reação de síntese de ETBE que
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apresentou melhor aderência com a realidade dos resultados de performance do
primeiro reator da unidade de ETBE.

r = ks

x DEFG(¡(;<= ) C(¡9: ){O

onde:

x (+:(¢(+:( {

£¤¥

( DEFG(¡(;<= ))Q

Equação (59)

., , .0.: concentração de moléculas de etanol, isobuteno e ETBE

livres no meio

C , DEFG , DID : coeficientes de atividade do isobuteno, etanol e ETBE

K  : constante de equilíbrio global da reação
r: constante cinética aparente dada pela Equação (64);
!z = 4,98 × 10OV &

]QP],`@
+

Equação (17)

onde,

K  : constante de equilíbrio global da reação
T: Temperatura reacional
'¦R,^

onde,

 = 5,38 × 10 & ¦,Q^∗+

Equação (64)

T: Temperatura reacional
Trabalho já realizado com a mesma resina indicou que o parâmetro préexponencial do fator cinético apresentou um valor em torno de 1,31x109
kmol/kgCAT.s para a energia de ativação de 86,1 kJ/mol (FITÉ et al, 1994).
Considerando o valor encontrado para a constante cinética aparente de 5,38 x
108 kmol/kgCAT.s, inferior em ordem de grandeza ao encontrado na referência
citada, pode-se afirmar que o primeiro reator já sofreu um processo de
desativação. Isso é ratificado pelo perfil de temperatura para o primeiro leito
mostrado na Figura 11, o qual mostra que houve desativação da resina. Esta
desativação se deve, provavelmente pela reação com componentes básicos,
presentes na carga (resquícios de solvente da unidade produtora da corrente de
butenos e butanos) e à formação de compostos que tamponam os poros, como
o diisobuteno.
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Um ponto importante a ser destacado é o valor encontrado para as
constantes cinéticas aparentes que ajustou cada modelo, conforme observado
na Tabela 12. Os modelos que mais se aproximaram do valor encontrado na
referência da literatura (1,31x109 kmol/kgCAT.s) foram os que admitiram as
hipóteses de adsorção apenas do etanol (ER), sem a presença de sítios livres,
e sem restrições de difusão interna. Esse fato corrobora que os modelos
considerando 2 ou 3 sítios envolvidos para promover a reação são os de melhor
aderência aos dados da unidade industrial.
Tabela 13: Constante cinética aparente ajustada para cada modelo

Modelagem

Fator pré-exponencial
ajustado (ks)
kmol/kgCAT.s

ERN3R1
LH
ERN1R1+1Nuray
ERN1R1
ERN3R1+1
ERN2R1+1
ERN2R1
ERN1R1+1
ERN2R1+1Nuray
ERN3R1+1Nuray
LHNU

5,38E+08
2,45E+10
8,25E+13
5,07E+09
3,68E+10
2,04E+10
1,61E+09
2,09E+10
4,30E+17
2,24E+21
4,36E+17

O simulador Aspen Plus 8.4 calcula a energia liberada pela reação, a partir
dos dados de entalpia dos produtos e reagentes disponíveis no seu banco de
dados. Uma vez determinada a expressão da taxa de reação dada pela
combinação das Equações (59), (17) e (64), este pode calcular a quantidade
mássica dos componentes que reagiram e o quanto de energia foi liberada. Esta
energia liberada é vista através da elevação de temperatura do sistema. Com o
intuito de estabelecer uma comparação com a taxa de reação real, comparou-se
as temperaturas de saída do primeiro reator calculadas por simulação no Aspen
Plus 8.4 e a real, a qual pode ser observada na Figura 14.
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Figura 15: Comparação entre as temperaturas de saída do primeiro
reator calculadas obtidas via simulação e os dados da unidade
Na Figura 15, percebe-se que as temperaturas de saída do primeiro reator
apresentam grande proximidade entre as calculadas pelo modelo e as medidas
na unidade industrial. Esse fato favorece na decisão de utilizar o modelo
combinado das Equações (59), (17) e (64) para representar a taxa de reação do
primeiro reator da unidade.

4.2.2. Segundo reator
A segunda etapa da avaliação visou determinar a melhor equação de taxa
de reação para o segundo reator. O modelo da taxa de reação da síntese de
ETBE já foi definido pelos dados do primeiro reator e a reação principal do
segundo reator é a mesma. Diante disso, seria necessário, apenas, a coleta dos
dados de planta, deste catalisador, e o ajuste do parâmetro cinético para se obter
a equação que representa o sistema.
Foi verificado, em campo, que realizar a inversão de posição dos reatores
(primeira pela segunda posição) não seria possível e, assim, a reação no
segundo reator sempre alcançaria o equilíbrio, segundo as amostras já
coletadas. Isto impediria uma avaliação mais precisa do sistema. Como a reação
atinge o equilíbrio no segundo reator, decidiu-se avaliar a necessidade de
operação dos dois reatores. Para isso, foram considerados os seguintes fatos:
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 O segundo reator apresenta maior quantidade de resina do que o
primeiro;
 O início do leito do 1º reator mostra sinais de desativação uma vez que
não se observa elevação de temperatura, apesar da reação de
eterificação ser exotérmica. A desativação provavelmente é decorrente de
compostos básicos presentes na carga provenientes de processos
anteriores;
 Para o caso do segundo reator operar sem a existência do primeiro, a
temperatura de saída seria no máximo igual ao caso de operação dos dois
reatores tendo em vista o calor liberado pela reação de síntese de ETBE
e as secundárias.
Levando-se em conta os fatos mencionados, a conversão do segundo
reator foi considerada, no mínimo, como igual ao do primeiro. Portanto, foi
realizada a simulação para avaliar os impactos do caso de operação com apenas
o segundo reator utilizando as Equações (17), (59) e (64) para calcular a taxa de
reação de síntese do ETBE e as conversões mássicas de isobuteno. Foram
consideradas as mesmas temperaturas e composições de entrada alimentando
o segundo reator.
Como resultado da simulação, as seguintes conversões foram obtidas
para as 9 amostras de validação coletadas, conforme Tabela 13.
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Tabela 14: Resultados da simulação para a conversão do segundo reator
utilizando as Equações (17), (59) e (64)
Amostras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Temperatura de
entrada do segundo
reator (°C)

34,5

34,5

34,2

34,7

32,7

34,6

33,9

33,9

35,5

Conversão mássica de
isobuteno real
operando os dois
reatores (%)

57,6

55,4

57,9

49,5

47,5

53,2

57,5

58,5

57,4

Conversão mássica do
isobuteno simulada
operando apenas o
segundo reator (%)

63,9

61,8

62,3

58,0

56,7

61,7

62,3

62,9

62,5

O gráfico da Figura 16 ilustra melhor a comparação entre as conversões
mássicas do isobuteno observadas na unidade operando os dois reatores e a

Conversão mássica de isobuteno (%)

calculada pela simulação operando apenas o segundo reator.
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Figura 16: Comparação entre as conversões mássicas de isobuteno para a
operação com dois reatores e a simulada para a operação apenas com o
segundo reator
De acordo com os dados gerados, a conversão de isobuteno do processo
se elevaria com a operação apenas do segundo reator. Isso pode ser explicado
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por dois fenômenos. O primeiro está associado a uma elevação da seletividade
devido ao menor tempo de residência operando com apenas um reator reduzindo
assim a possibilidade de ocorrência das reações secundárias após a reação de
síntese de ETBE alcançar o equilíbrio químico. Dessa forma, moléculas de etanol
que reagiam com outras de etanol ou com outros butenos passam a reagir com
o isobuteno elevando a conversão deste componente e a seletividade para o
ETBE. O segundo diz respeito à menor geração de energia pela não ocorrência
das reações secundárias. Isso permite operar à temperaturas de saída mais
reduzidas levando ao aumento da constante de equilíbrio e consequentemente
da conversão de equilíbrio para a síntese do ETBE. Uma outra possibilidade
seria o fato da simulação não levar em consideração as taxas de reação das
reações secundárias. No entanto, o parâmetro de comparação é a conversão do
isobuteno, o qual participa, também, das principais reações secundárias (síntese
de TBA, DIB e octenos). Isso implica que, para a operação dos dois reatores na
unidade, uma parte da conversão de isobuteno vista na Tabela 14 está
associada ao consumo por reações secundárias, enquanto que na simulação o
parâmetro contabiliza somente o isobuteno reagido na síntese do ETBE.
Portanto, a simulação indica que o ponto de equilíbrio se desloca para o lado do
produto principal (formação do ETBE), quando se opera com apenas um reator.
Foi realizada a manobra para hibernação do primeiro reator da unidade
da Braskem e operação contínua apenas do segundo. Durante os 47 dias
seguintes foram analisados os componentes da especificação do ETBE, a fim de
monitorar os impactos da manobra. Os resultados serão discutidos a seguir.

4.2.2.1. Teor de DIB e octenos no ETBE
A Figura 17 mostra uma tela do acompanhamento do processo da unidade
produtora de ETBE do Aspen, software utilizado na Braskem para coleta de
dados. No eixo da abcissa tem-se os dias e a linha perpendicular amarela separa
os períodos anterior e durante o teste industrial. No eixo das ordenadas tem-se
na linha contínua azul a vazão de alimentação da unidade e na linha vermelha
marcada com pontos os resultados de análise para o teor mássico em mg/kg de
DIB na corrente de ETBE produto. As oscilações do teor de DIB no ETBE são
decorrentes de variações das variáveis de processo, como a vazão processada
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mostrada na mesma figura, além de outros parâmetros reacionais como a
temperatura de entrada do reator. Os resultados de DIB indicam uma redução
de patamar deste componente mesmo para vazão máxima de processamento
da unidade, conforme pode ser visto pela Figura 17. Uma segunda análise pode
ser realizada através da ferramenta box plot no Minitab versão 17. O resultado
de um box plot consiste num gráfico mostrando os parâmetros: valores mínimo
e máximo, primeiro e terceiro quartis e a média de um conjunto de dados. Com
isso, pode-se analisar as alterações na variabilidade e média no teor mássico de
DIB no ETBE na Figura 18.
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Figura 17: Teor mássico de DIB antes e depois do teste industrial

Retirada de operação do Reator 1

Vazão máxima da unidade

Figura 18: Boxplot do teor mássico de DIB no ETBE operando com dois
reatores e apenas com o segundo
O teor de DIB na corrente de ETBE reduziu em média 38% (de 1826
mg/kg para 1132 mg/kg) quando foi utilizado apenas o segundo reator. A
explicação para isto é que a reação de formação de DIB ocorre enquanto há
isobuteno e sítios ácidos disponíveis. Como durante a operação dos dois
reatores a reação de síntese de ETBE alcança o equilíbrio na região inicial do
segundo reator, a reação secundária de formação do DIB continua ocorrendo até
o final do leito. Isto eleva o teor deste componente, fato este agravado pela
cinética da reação estar favorecida pela temperatura mais elevada em relação à
região inicial do primeiro reator. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para
explicar a redução de demais octenos visto na Figura 19. No eixo da abcissa
tem-se os dias e a linha perpendicular amarela separa os períodos anterior e
durante o teste industrial. No eixo das ordenadas tem-se o teor mássico em
mg/kg de octenos na corrente de ETBE produto. Na Figura 20 é mostrado o box
plot do teor de octenos no ETBE nos dois casos operacionais. Verifica-se a
redução do teor de octenos no ETBE através da redução da média e faixa de
oscilação dos resultados.
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Figura 19: Teor mássico de DIB antes e depois do teste industrial

Retirada de operação do reator 1
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Figura 20: Box plot do teor mássico de octenos no ETBE operando com dois
reatores e apenas com o segundo

4.2.2.2. Teor de oxigenados no ETBE
No gráfico da Figura 21 pode-se observar o comportamento dos demais
oxigenados (2-etoxi-butano, DEE e ESBE) formados por reações secundárias
nos reatores. No eixo da abcissa tem-se os dias e a linha perpendicular amarela
separa os períodos anterior e durante o teste industrial. No eixo das ordenadas
tem-se em roxo a pureza mássica do ETBE, em rosa o teor mássico em mg/kg
de 2-etóxi-butano e em verde o teor mássico em mg/kg dos demais oxigenados
na corrente de ETBE produto. Na Figura 22 é mostrado o box plot do teor dos
demais oxigenados operando com dois reatores e apenas com o segundo.
Seguindo a mesma tendência do DIB, os demais oxigenados também
apresentaram redução no teor em média de 1.150 ppm no produto ETBE após
a retirada de operação do primeiro reator. O motivo mais provável para este
acontecimento é o mesmo dito para a redução do DIB, quando foi usado apenas
o segundo reator; Isto é, a redução do tempo de residência reduzindo as reações
secundárias, as temperaturas mais elevadas, as quais favorecem cineticamente
as reações de formação de éteres secundários e desfavorecem o equilíbrio do
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ETBE, permitindo uma maior disponibilidade dos reagentes para formar reações
indesejáveis.
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Figura 21: Teor mássico de 2-etóxi-butano e demais oxigenados antes e depois do teste industrial
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Figura 22: Box plot do teor mássico do somatório de oxigenados no ETBE
operando com dois reatores e apenas com o segundo

4.2.2.3. Impacto na conversão mássica de isobuteno
A tabela 15 contém os componentes e a respectiva redução de suas
concentrações no produto ETBE. O ganho médio de pureza na corrente de ETBE
com a redução dos contaminantes foi de 0,155 %. Este valor é significativo pois
eleva a produção em toneladas por hora do produto final e assim agrega valor
financeiro para a empresa. Para uma mesma vazão de reagentes alimentada, a
produção de ETBE é maior e, portanto, o custo operacional por tonelada
produzida é reduzido.
Tabela 15: Redução média da concentração por componente no ETBE
Componente
DIB
Oxigenados
Octenos
Total

Redução média de
concentração (mg/kg)
700
550
300
1550
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Os resultados obtidos, indicando a redução dos contaminantes no ETBE,
demonstram que o tempo de residência no segundo reator é suficiente para
promover a reação de síntese de ETBE até alcançar conversões de equilíbrio. A
alta conversão da unidade pode ser verificada na Tabela 16, na qual são
mostradas as conversões mássicas de isobuteno por passe no segundo reator
operando unicamente com o reciclo rico em ETBE e a global do processo
avaliada pelo quanto de isobuteno foi alimentado à unidade.
Tabela 16: Conversões mássicas de isobuteno do segundo reator e do
processo durante teste operacional
Conversão de isobuteno
mássica (%)
Passe no
Amostras
Global
segundo reator
1
52,4
95,1
2
3
4
5
6
7
8

52,4
55,9
57,6
57,5
50,8
51,8
49,2

93,9
93,8
93,4
94,2
94,4
94,6
94,1

Conversão mássica
de(%)
isobuteno (%)
Conversão

95,0

94,5

94,0

93,5

93,0

Dois reatores

Um reator
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Figura 23: Box plot comparando as conversões do processo (base isobuteno)
antes (dois reatores) e depois (um reator) do teste operacional
É importante destacar que as conversões de isobuteno do processo
permanecem nos valores de equilíbrio informados na literatura, entre 90 % e 95
% (JENSEN & DATTA, 1995). Com apenas um reator, as conversões
permaneceram no mesmo patamar da operação com dois reatores. Além disso,
as conversões do processo operando com um reator estão na mesma faixa do
que na operação com os dois reatores. A média, no primeiro caso, é, levemente,
maior, conforme observa-se na Figura 23 um box plot do Minitab versão 17
comparando antes e depois do teste operacional.
Estes resultados permitem afirmar que o tempo de residência não se
apresenta como fator limitante para a conversão de isobuteno em ETBE com a
operação de um único reator. Por outro lado, ratifica-se pela elevação da
conversão do isobuteno que a seletividade do processo para ETBE foi elevada,
visto que um maior percentual mássico do isobuteno passou a reagir com o
etanol ao invés de outros componentes envolvidos nas reações secundárias.
Foi avaliada a possibilidade de elevar a conversão de equilíbrio mássica
do isobuteno através da temperatura. Como mostrado na Equação (17), a
constante de equilíbrio é desfavorecida pela elevação de temperatura, portanto,
o ponto de temperatura operacional deve ser o mínimo possível de ser obtido
com o sistema de resfriamento da unidade industrial.
Foi verificado na unidade industrial que o resfriador da corrente de reciclo
já está nas condições mais severas de operação, o que não permitiria reduzir
mais a temperatura de entrada. Porém, valores inferiores de temperatura
reacional aos citados na seção 2.2, entre 40°C e 50°C, estão sendo obtidos na
unidade, entre 32°C e 38°C, na entrada do reator. Isso demonstra que a unidade
já se apresenta numa condição favorável de temperatura operacional que
permita alcançar conversões de equilíbrio do isobuteno elevadas. Por isso, não
foram propostas mudanças nesse parâmetro do sistema reacional.
Uma análise secundária realizada visou verificar se houve alteração nos
resultados da coluna responsável pelo fracionamento entre ETBE produto com
os componentes não reagidos (desbutanizadora), a fim de detectar se foi
realizado algum ajuste na coluna que tenha super especificado o produto. Esta
coluna é mostrada na Figura 8 com o código DA-5301. Uma elevação no
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consumo energético da coluna indicaria um maior teor de reagentes não
consumidos na alimentação do equipamento. Isso implicaria em uma conversão
mássica de isobuteno inferior à de equilíbrio e, portanto, uma perda financeira
em relação à operação com os dois reatores. Na Figura 23 é mostrado os valores
da relação vapor gasto no reboiler da coluna por carga processada que refletem
o consumo energético do equipamento. No eixo da abcissa tem-se os dias e a
linha perpendicular amarela separa os períodos anterior e durante o teste
industrial. No eixo das ordenadas tem-se na linha azul com marcadores
quadrados a pureza mássica em percentual do ETBE e na linha sem marcadores
vermelha a relação vapor consumido por carga processada na coluna.
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Figura 24: Desempenho energético da coluna desbutanizadora com a operação única
do segundo reator

Retirada de operação do reator 1

Retirada de operação
do Reator 01
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É possível verificar pelo comportamento da relação vapor/carga no gráfico
da Figura 24 que não houve alteração significativa deste parâmetro entre a
operação com um ou dois reatores. Não houve um gasto energético superior
para elevar a pureza do produto. Além disso, não se espera um ajuste dos
componentes menos voláteis (DIB e octenos) nesta coluna, sendo importante
apenas para avaliar os demais oxigenados e isobuteno não reagido.

4.2.2.4. Análise da capacidade de especificação do
ETBE
A fim de validar o desempenho do segundo reator, foi realizada a análise
de capabilidade do processo para esse caso de operação. Conforme descrito na
seção 3.3.3, a análise comparativa será realizada pelo parâmetro de percentual
de defeitos. Quanto menor for o percentual de defeitos, mais capaz o processo
de atender à especificação. Foram utilizadas 47 amostras obtidas durante o
período de teste para avaliar o desempenho da operação com apenas um reator.
A Tabela 17 mostra os resultados dessas análises. Para a avaliação da operação
dos dois reatores foram utilizadas amostras que já haviam sido coletadas pela
rotina de controle de qualidade do produto. Foi avaliada a probabilidade de perda
de especificação do produto ETBE, ou seja, produção abaixo da pureza mínima
de 96%. A Figura 25 mostra a análise de capabilidade para a operação com dois
reatores e a Figura 26 para um reator.
Tabela 17: Resultados das análises de percentual mássico de ETBE na
corrente de produto da unidade
Data
11/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
13/10/2016
13/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
15/10/2016
15/10/2016

Percentual mássico
de ETBE (%)
96,09
96,48
96,36
96,32
96,56
96,66
96,52
96,65
96,08
96,53
96,60
76

15/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
16/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
22/10/2016
23/10/2016
23/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
25/10/2016
26/10/2016
27/10/2016
28/10/2016
29/10/2016
30/10/2016
31/10/2016
01/11/2016
02/11/2016
03/11/2016

96,44
96,60
96,59
96,26
96,38
96,54
96,76
96,78
95,90
96,29
96,55
96,88
96,41
96,31
96,87
96,30
96,61
96,68
96,48
96,80
96,60
96,30
96,68
96,45
96,66
97,12
96,62
96,50
96,54
96,82
96,71
96,71
96,81
97,07
96,71
96,87
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Figura 25: Análise de capabilidade do processo pelo parâmetro pureza do
ETBE para a operação com dois reatores

Figura 26: Análise de capabilidade do processo pelo parâmetro pureza do
ETBE para a operação apenas com o segundo reator
Pela análise do histograma, observa-se que praticamente a totalidade das
amostras estiveram dentro da especificação, ou seja, na faixa acima da linha do
limite mínimo de especificação (“LSL”), quando se utilizou apenas um reator. A
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probabilidade de perda de especificação do processo reduziu de 19,82%
operando dois reatores para 2,13% ao operar com apenas um reator. As
amostras com resultados fora dos limites ocorreram por excesso de etanol acima
do requerido na carga do reator, o que reflete na composição da saída. Pelos
contaminantes reacionais, o segundo reator pode operar sozinho sem causar a
perda de especificação do ETBE para a vazão máxima de carga da unidade.
Considerando a retirada de operação do primeiro reator, o volume de
resina deste não necessitará ser adquirido na próxima compra de catalisador
para a unidade. Isso resultará no ganho financeiro em torno de US$ 223 mil ou
R$ 715 mil. Um ganho secundário pode ser obtido pela elevação de produção
de ETBE contendo maior teor mássico de isobuteno ou etanol não reagidos, de
forma a compensar a redução de 0,155 % de subprodutos gerados. Essa
estratégia levaria à um ganho financeiro de R$ 250 mil por ano.
Um benefício que também deve ser destacado é o de extensão da
campanha dos catalisadores. A menor geração de DIB e octenos leva a uma
redução no fenômeno de obstrução dos poros da resina.Dessa forma, há a
disponibilidade dos sítios ativos por mais tempo para a reação desejada, de
forma que a perda de carga e a atividade do catalisador permanecem mais
próximos do começo da campanha por maior duração de tempo.

79

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES
5.1. Conclusões
A utilização de modelagem obtida na literatura para simular a unidade
industrial apresentou adequado grau de aderência e efetividade.
O modelo de taxa de reação de síntese de ETBE a partir de isobuteno e
etanol que apresentou maior equivalência estatística com os dados industriais
foi o de Eley-Rideal. Este modelo admite que apenas o etanol se adsorve e, para
o caso estudado, utiliza 3 sítios para desestabilizar a molécula e reagir com o
isobuteno contido no fluido. Os componentes de maior polaridade apresentam
maior preferência para se adsorverem no sítio ácido da resina e,
consequentemente, maior probabilidade em promover a reação.
A partir dos resultados de conversão mássica do isobuteno, observou-se
que o equilíbrio terdmoinâmico do processo é atingido com o tempo de
residência de apenas um reator. Esse fato foi comprovado pelos experimentos
realizados na unidade industrial e indicam que o ETBE é mantido dentro da
especificação com apenas a operação de um dos dois reatores.
O valor da constante pré-exponencial de Arrhenius para uma resina nova
divergiu do valor encontrado para a constante cinética aparente no primeiro
reator. Foi constatado que o catalisador deste equipamento apresentava já um
grau de desativação por neutralização dos sítios ácidos, o que foi confirmado
pelo fator β de desativação agregado na constante cinética aparente.
A simulação conseguiu prever com assertividade a elevação da
conversão do isobuteno e da seletividade para a formação do ETBE operando
somente com o segundo reator. Esse fato ocorreu devido ao menor tempo de
residência para as reações secundárias, o que reduziu o teor dos contaminantes
em 0,155 % em absoluto no produto.
Não houve impacto no consumo energético da coluna de separação dos
componentes não reagidos do ETBE. Isto indica que a elevação de pureza
mássica do produto final foi unicamente devido à redução na geração de
contaminantes no sistema reacional.
Os resultados obtidos permitiram afirmar que a operação com a menor
temperatura possível e o reator com maior volume de catalisador são as
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melhores condições para se elevar a rentabilidade da unidade. Essa redução de
custo pode ocorrer pela elevação da conversão de equilíbrio, associada à
redução dos contaminantes ou pela economia de catalisador a ser adquirido.
O estudo de capabilidade do processo provou que a unidade consegue
especificar o produto final operando apenas com este reator, o que permite obter
um ganho financeiro associado à redução aquisição de resina da área estimado
em R$ 715 mil reais (R$ 178,75 mil reais por ano, supondo uma campanha de 4
anos). Além disso, o ganho com a redução dos contaminantes pode permitir um
ganho econômico estimado em R$ 250 mil reais por ano através da elevação da
produção do ETBE.

5.2. Sugestões para futuros trabalhos

Diante dos ganhos possíveis da execução deste trabalho, alguns pontos
merecem uma atenção para melhor aprofundamento. São eles:
1. Avaliação dos procedimentos de hibernação do reator 1, a fim de
garantir a sua integridade e retorno à operação do catalisador sem
perda de atividade. Este reator ainda poderá ser utilizado quando
houver necessidade de substituição da resina do segundo reator e não
for interessante parar a unidade industrial.
2. O ganho de pureza no ETBE não traz ganhos financeiros efetivos para
a unidade. Deve-se avaliar operar, novamente, nas condições mais
próximas do limite da especificação aumentando a vazão de etanol ou
reduzindo o consumo energético da desbutanizadora. Dessa forma,
mais contaminantes passam a integrar a corrente de ETBE elevando
a vazão total produzida.
3. A campanha dos reatores atuais está acima do previsto por projeto,
por isso, não foi possível avaliar uma expressão para o decaimento de
atividade com o tempo. É importante avaliar uma curva de perda de
atividade para inserir no modelo da taxa de reação na constante
cinética aparente. Adicionalmente, pode-se avaliar o ganho em tempo
de campanha em relação às atuais.
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APÊNDICE
Desenvolvimento complementar das equações de modelo cinético
A1: Modelo ER – Apenas um dos componentes adsorve em dois sítios
Para esta modelagem ER, o seguinte esquema de equações pode ser
proposto:
 Adsorção do etanol: EtOH + S ↔ EtOH ∗ S

 Reação de superfície: IB + EtOH ∗ S + S ↔ ETBE ∗ S + S
 Dessorção do ETBE: ETBE ∗ S ↔ ETBE + S

Sendo proposta que a etapa limitante é reação de superfície, então a taxa
de reação pode ser descrita pelas Equações (65) e (66).
 =  ( . ∗   ) −  O ( .0. ∗  )
 =  ( . ∗   ) −
onde:

DID∗ 


)

Equação (65)
Equação (66)

K  : constante de equilíbrio da reação de superfície;
: taxa de reação global;

,  O : constantes cinéticas das reações de formação e da inversa de ETBE;

, . ∗ , .0. ∗ , : concentração de moléculas de isobuteno livres

no meio, de etanol e ETBE adsorvidas no sítio S e de sítios vazios.

Considerando que as reações de adsorção e dessorção estão em
equilíbrio, tem-se para a adsorção e dessorção as Equações (42) e (43) e no
equilíbrio as Equações (44) e (45).
′ = ′ ( . )

onde:

′−= ′O ( . ∗ )

Equação (42)
Equação (43)
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′, ′ −: taxas de adsorção e dessorção do etanol

′, ′O : constantes de adsorção e dessorção do etanol no sítio S

.: concentração de moléculas de etanol livres para adsorção;
′ = ′ −

. ∗  = !23,DEFG ( . )

Equação (44)
Equação (45)

onde:

K bc,defg : constante de adsorção do etanol;
Analogamente para a etapa dessorção do ETBE, tem-se a Equação (46).
.0. ∗  =
onde:

( DID )
7A,(+:(

= !23,DID ( .0. )

Equação (46)

K 23,DID , !3z,DID : constantes de adsorção do ETBE e de dessorção do ETBE
.0.: concentração de moléculas de ETBE livres para adsorção;

Para estimar o valor da fração de sítios vazios ([S]), deve-se realizar um
balanço de sítios. A fração total de sítios (Ct) é dada pela soma das frações
individuais e da fração de sítios livres, o que pode ser visto na Equação (47).

onde:

 = . ∗  + .0. ∗  + 

Equação (47)

 : fração total de sítios
Substituindo as Equações (45) e (46) na Equação (47), tem-se a Equação
(48).
 =

E

x)7,(;<= ( DEFG)5)7,(+:( ( DID)5 {

Equação (48)
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Substituindo (45), (46) e (48) na Equação da taxa de reação de superfície
(66), obtém-se a Equação (67) e por algebrismo a Equação (68).
 =  !23,DEFG ( . )(  ) −
 =  ² !23,DEFG ( .)( ) −

)7,(+:( ( DID ²)


)

)7,(+:( ( DID)

Equação (67)





Equação (68)

No equilíbrio, r = 0 (a velocidade da reação direta é a mesma velocidade

da reação inversa), ou seja:

K bc,dmkd ( ETBE)
=0
K
K bc,dmkd ( ETBE)
K bc,defg ( EtOH)( IB)  =
K

K bc,defg ( EtOH)( IB) −

Assim, a constante de equilíbrio global é dada pela Equação (51).


x)7,(;<=  {
)7,(+:(

=(

( DID)

C)( DEFG)

= !z

Equação (51)

onde:
K  : constante de equilíbrio global da reação.
Rearrumando a Equação (68) da taxa da reação de superfície, tem-se a
Equação (69).
 =  ²!23,DEFG x( .)( ){ −
 =  ²!23,DEFG x( .)( ){ −

!23,DID ( .0.)

!23,DEFG !

( DID)




Equação (69)

Substituindo na Equação (69) a Equação (48) da fração de sítios vazios,
tem-se a Equação (70).
 = !23,DEFG ²
 = r

x( DEFG)( C){O

( (+:()



x)7,(;<= ( DEFG)5)7,(+:( ( DID)5 {

x( DEFG)( C){O

( (+:()



x)7,(;<= ( DEFG)5)7,(+:( ( DID)5 {

@

@

Equação (70)

onde:
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r: constante cinética aparente dada pela Equação (71);
r =  !23,DEFG ²

Equação (71)

Como a mistura apresenta um alto grau de polaridade e não idealidade, a
taxa de reação pode ser colocada em função dos coeficientes de atividade (γ)
ao invés das concentrações puras dos componentes. Dessa forma, tem-se a
Equação (72).
 = r
onde:

x( DEFG)((;<= )( C)(9: ){O

x (+:((+:( {



x)7,(;<= DEFG((;<= )5)7,(+:( DID((+:( )5 {

@

Equação (72)

C , DEFG , DID : coeficientes de atividade do isobuteno, etanol e ETBE;

Admitindo-se que apenas o etanol adsorve na resina, pelos motivos citados
anteriormente, uma simplificação pode ser realizada para o modelo ER. Como
suposição apenas o termo de adsorção do etanol deve ser levado em
consideração e não há sítios vazios, ou seja, todos estão envolvidos na reação
com etanol adsorvido. Por fim, pode-se agregar matematicamente a constante
de adsorção do etanol dentro da constante cinética “r" e obter a Equação (73).

 = r

x DEFG((;<= ) C(9: ){O

x (+:((+:( {



( DEFG(;<= )²

Equação (73)

A2: Modelo ER – Apenas um dos componentes adsorve em três sítios
Para esta modelagem ER, o seguinte esquema de equações pode ser
proposto:
 Adsorção do etanol: EtOH + S ↔ EtOH ∗ S

 Reação de superfície: IB + EtOH ∗ S + 2S ↔ ETBE ∗ S + 2S
 Dessorção do ETBE: ETBE ∗ S ↔ ETBE + S

Sendo proposta que a etapa limitante é reação de superfície, então a taxa
de reação pode ser descrita pelas Equações (74) e (75).
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 =  ( . ∗   ²) −  O ( .0. ∗  ²)
 =  ( . ∗   ²) −

DID∗ ²

onde:



)

Equação (74)
Equação (75)

K  : constante de equilíbrio da reação de superfície;
: taxa de reação global;

,  O : constantes cinéticas das reações de formação e da inversa de ETBE;

, . ∗ , .0. ∗ , : concentração de moléculas de isobuteno livres

no meio, de etanol e ETBE adsorvidas no sítio S e de sítios vazios.

Considerando que as reações de adsorção e dessorção estão em
equilíbrio, tem-se para a adsorção e dessorção as Equações (42) e (43) e no
equilíbrio as Equações (44) e (45).
′ = ′ ( . )

onde:

Equação (42)

′−= ′O ( . ∗ )

Equação (43)

′, ′ −: taxas de adsorção e dessorção do etanol

′, ′O : constantes de adsorção e dessorção do etanol no sítio S

.: concentração de moléculas de etanol livres para adsorção;
′ = ′ −

. ∗  = !23,DEFG ( . )

Equação (44)
Equação (45)

onde:

K bc,defg : constante de adsorção do etanol;
Analogamente para a etapa dessorção do ETBE, tem-se a Equação (46).
.0. ∗  =
onde:

( DID )
7A,(+:(

= !23,DID ( .0. )

Equação (46)
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K 23,DID , !3z,DID : constantes de adsorção do ETBE e de dessorção do ETBE
.0.: concentração de moléculas de ETBE livres para adsorção;

Para estimar o valor da fração de sítios vazios ([S]), deve-se realizar um
balanço de sítios. A fração total de sítios (Ct) é dada pela soma das frações
individuais e da fração de sítios livres, o que pode ser visto na Equação (47).

onde:

 = . ∗  + .0. ∗  + 

Equação (47)

 : fração total de sítios
Substituindo as Equações (45) e (46) na Equação (47), tem-se a Equação
(48).
 =

E

Equação (48)

x)7,(;<= ( DEFG)5)7,(+:( ( DID)5 {

Substituindo (45), (46) e (48) na Equação da taxa de reação de superfície
(75), obtém-se a Equação (76) e por algebrismo a Equação (77).
 =  !23,DEFG ( . )(  ²) −
 =  ³ !23,DEFG ( .)( ) −

)7,(+:( ( DID ³)


)7,(+:( ( DID)


)



Equação (76)
Equação (77)

No equilíbrio, r = 0 (a velocidade da reação direta é a mesma velocidade

da reação inversa), ou seja:

K bc,dmkd ( ETBE)
=0
K
K bc,dmkd ( ETBE)
K bc,defg ( EtOH)( IB)  =
K

K bc,defg ( EtOH)( IB) −

Assim, a constante de equilíbrio global é dada pela Equação (51).


x)7,(;<=  {
)7,(+:(

( DID)

 = ( C)( DEFG) = !z

Equação (51)
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onde:
K  : constante de equilíbrio global da reação.
Rearrumando a Equação (77) da taxa da reação de superfície, tem-se a
Equação (78).
 =  ³!23,DEFG x( .)( ){ −
 =  ³!23,DEFG x( .)( ){ −

!23,DID ( .0.)

!23,DEFG !

( DID)




Equação (78)

Substituindo na Equação (78) a Equação (48) da fração de sítios vazios,
tem-se a Equação (79).
 = !23,DEFG ³
 = r

x( DEFG)( C){O

( (+:()



x)7,(;<= ( DEFG)5)7,(+:( ( DID)5 {

x( DEFG)( C){O

( (+:()



x)7,(;<= ( DEFG)5)7,(+:( ( DID)5 {

Q

Equação (79)

Q

onde:
r: constante cinética aparente dada pela Equação (80);
r =  !23,DEFG ³

Equação (80)

Como a mistura apresenta um alto grau de polaridade e não idealidade, a
taxa de reação pode ser colocada em função dos coeficientes de atividade (γ)
ao invés das concentrações puras dos componentes. Dessa forma, tem-se a
Equação (81).
 = r
onde:

x( DEFG)((;<= )( C)(9: ){O

x (+:((+:( {



x)7,(;<= DEFG((;<= )5)7,(+:( DID((+:( )5 {

Q

Equação (81)

C , DEFG , DID : coeficientes de atividade do isobuteno, etanol e ETBE;

Admitindo-se que apenas o etanol adsorve na resina, pelos motivos citados
anteriormente, uma simplificação pode ser realizada para o modelo ER. Como
suposição apenas o termo de adsorção do etanol deve ser levado em
consideração e não há sítios vazios, ou seja, todos estão envolvidos na reação
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com etanol adsorvido. Por fim, pode-se agregar matematicamente a constante
de adsorção do etanol dentro da constante cinética “r" e obter a Equação (82).

 = r

x DEFG((;<= ) C(9: ){O

x (+:((+:( {



( DEFG(;<= )³

Equação (82)
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