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RESUMO 

Pesquisa 

Foi estudada a cinética da síntese de a nitroguanidina a partir do nitrato de 
guanidina e ácido sulfúrico 98%. A reação ocorreu instantaneamente no ato da 
adição de reagente. O rendimento da reação depende da eficiência da troca térmica. 
Um reator batelada foi projetado com base nos dados obtidos. 

INTRODUÇÃO 

A nitroguanidina tem vasta aplicação na indústria química geral, I sendo usada como 
intermediário na indústria farmacêutica,2 indústria agroquímica3 e na fabricação de 
propelentes.4 

A nitroguanidina possui duas formas cristalinas diferentes: a e p. A forma a 
cristaliza em água sob a forma de agulhas finas, planas, duras e extremamente difíceis 
de pulverizar. A forma p cristaliza em água na forma de cachos de pequenas lâminas 
finas e alongadas, podendo esta ser convertida na forma a pela dissolução em ácido 
sulfúrico concentrado seguida da cristalização em água fria. 5.6 

A reação utilizada industrialmente para a obtenção de rutroguanidina é a síntese da 
forma a,6 que resulta da ação catalítica do ácido sulfúrico concentrado sobre o nitrato 
de guanidina seguida de precipitação em água fria. 

A forma p é produzida pela nitração da mistura de sulfato de guanidina e sulfato de 
amônia que resulta da ação do ácido sulfúrico sobre a dicianodiamida.6 

* Este trabalho foi apresentado no 1 oº Congresso Brasileiro de Catálise. 
** Engenheiro Químico (IME/8?). M.Sc em Engenharia Química (COPPE/PEQ/91). 
*** Ambos. Primeiro-Tenente QEM - Engenheiro Químico (IME/96). 
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A síntese de a nitroguanidina é uma reação de nitração em que o íon nitrônio pode ser 
gerado a partir de várias substâncias. Um estudo procurou otimizar a reação variando a 
temperatura do meio reacional (T R) , a relação molar entre ácido sulfúrico (AS) e ácido 
nítrico (AN) e tempo de reação para uma relação molar fixa entre os ácidos e o nitrato de 
guanidina (ng).7 

Este trabalho teve por objetivo o estudo da cinética da síntese de a nitroguanidina tendo 
como ponto de partida as condições ótimas propostas em trabalho anterior.7 

REAÇÕES 

A nitroguanidina pode ser obtida pela desidratação catalítica do nitrato de guanidina.7.8•9, lo 

Neste caso ocone uma nitração onde o verdadeiro agente nitrante é o íon nitrônio, N02 +, 

eletrófilo forte que mantém uma carga positiva sobre seu átomo central. Este cátion estável é 
um híbrido de ressonância, tem estrutura linear e comprimento das ligações NO iguais. Outras 
formas de síntese são possíveis já que o nitrônio é gerado em outras reações. O ácido nítrico 
puro (fumegante) sofre auto-ionizaçã07 segundo as equações: 

(1) 

(2) 

A mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico também gera o nitrônio. O H2S0
4 

remove a 
água gerada protonando-a e atua cataliticamente aumentando a concentração de íon nitrônio 
na solução ionizando o ácido nítrico. 

(3) 

Uma solução de nitroguanidina em ácido sulfúrico não contém ácido nítrico livre, mas na 
presença de substâncias facilmente nitráveis esta se comporta como se houvesse HN03 livre. 
Desta forma, uma solução de nitroguanidina em H2S04 pode ser utilizada como uma mistura 
nitrante. Isto parece dever-se à habilidade da nitroguanidina de liberar o íon nitrônio sob a 
influência do ácido sulfúrico.6,7 O mecanismo é o seguinte: 

NH2- C- NH2 

II 
NH2 
+ 

NH2-C-NH 
II 2 (4) 

NH2 
+ 

O ácido nítrico reage com o ácido sulfúrico formando o íon nitrônio (reação 3), que 
finalmente gera a nitroguanidina: 
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NH2- C-NH2 

II 
NH2 
+ 

- + 
. X+N02 - NH2- C-NH2 

II +HX (5) 

N ----- N02 

A nitroguanidina possui propriedades levemente básicas, o que explica a sua habilidade 
de formar sais com ácidos concentrados, por exemplo, forma um sulfato com ácido sulfúrico 
concentrado. Sofre decomposição quando aquecida em ácido súlfurico concentrado liberando 
CO2 e N20, provavelmente derivados da decomposição da nitramina seguida da hidrólise da 
cianamida, esta última também produzindo amônia na decomposição (ver reação 6). 

NH2-C-NHN02 -----+ NH2N02 + NH2CN 

II 
NH 

1 1 +2H20 

N20i + H20 2NH3 i + CO2 i (6) 

Uma solução de nitroguanidina em ácido sulfúrico concentrado também sofre decomposição 
quando deixada por algum tempo sob temperatura ambiente, o que pode ser comprovado pela 
ausência de precipitado quando diluída em água fria. 

EXPERIMENTAL 

° procedimento utilizado neste trabalho foi a desidratação catalítica do nitrato de guanidina 
pelo ácido sulfúrico 98%.6,11 Para tal, verteu-se VAS ml de ácido sulfúrico 98% em um balão 
tritubulado com agitação. Em seguida, fez-se a adição de mng g de nitrato de guanidina numa 
taxa tal que não haja um aumento de temperatura do meio reacional (TR) superior à 2°C. 
Deixou-se a massa reagir por t mimltos . O balão permanece imerso num banho de água, 
envolto por uma serpentina de vidro ou cobre de diâmetro <1>, no interior da qual passou água 
à temperatura ambiente numa vazão de <p Lls. 

A condição ótima proposta anteriormente utilizou uma mistura sulfonítrica.7 Contudo, 
neste trabalho utilizou-se somente ácido sulfúrico 98%, já que a conversão foi próxima. 

Ótima7 Utilizada 

TR(°C) 25 25 

(nAN + nAS)/nng 4,4 4,4 

nAN/(nAN + nAS) 0,5 O 

Conversão (% ) 85 ,37 80 

Tabela 1 : Condições de operação 
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o procedimento anteriormente proposto era feito em uma escala muito pequena,? o que 
não permitiria um estudo preciso da cinética ~a reação. Portanto, foram realizados neste 
trabalho, experimentos em uma escala 10 vezes maior. Os valores planejados foram os 
seguintes. 

Procedimento TeC) mnig) VAS+VAn(mL) resfriamento 

Anterior 25 6,82 13,3 + O sim 

1 25 68,2 133,0 + O sim 

2 25 68,2 133,0 + O não 

3 25 68,2 107,0 + 20 sim 

4 25 68 ,2 133,0 + O sim 

Tabela 2: Valores planejados 

Nos procedimentos de 1 a 4, para avaliar-se a taxa de reação, recolheram-se alíquotas de 
10 ml da solução reativa, precipitando-se a nitroguanidina em 240 mL de água gelada e 
filtrando-a à vácuo. As amostras foram secas em uma capela e posteriormente pesadas.11 

Estas alíquotas foram removidas a cada 20 minutos, de forma a acompanhar a evolução da 
concentração de nitroguanidina no meio para posterior análise pelo método diferencial, que 
consiste em verificar-se diretamente a relação entre a concentração e o tempo a partir do 
gráfico Concentração x Tempo, de forma a determinar a cinética da reação. 12 

RESULTADOS 

Os resultados das reações estão nas tabelas e gráficos a seguir. 

Procedimento T média massa de Rendimento 
(0C) nitroguinidina 

Anterior 24 3,21 55,13 

26 31,16 53,60 

2 32 28,20 48,50 

3 26 27,85 47,91 

4 26 34,98 60,17 

Tabela 3: Resultados 

O aumento de escala resultou em alguns problemas. No procedimento anterior,? a escala 
era bastante reduzida e não se observaram problemas com o controle de temperatura, sendo 
que a serpentina de vidro com 1/8" de diâmetro e comprimento de 30cm e o banho de água 
com 500mL eram suficientes. Já nos procedimentos desenvolvidos aqui, a serpentina de cobre 
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com 1/8" de diâmetro e 2,Om de comprimento, com vazão de água de 0,1 Lls e banho com 
1,OL de água, não foram suficientes para remover o calor desenvolvido tão rapidamente. 

O calor de reação é igual a 4 kJ/mol. Portanto, a reação é endotérrnica, o que não foi 
observado experimentalmente. O calor liberado no processo deveu-se provavelmente à 
dissolução do nitrato de guanidina no ácido. 

Nesta nova escala, não foi possível reproduzir os rendimentos obtidos anteriormente em 
torno de 80%, já que o rendimento máximo alcançado foi de 60,17%. O melhor rendimento 
foi obtido para o experimento onde oconeu a menor variação de temperatura do meio reacional. 
Neste caso, o aumento de temperatura durante a reação não atingiu 2°C. Isto indica que manter 
a temperatura em um valor constante é uma forma de otimizar a reação. Portanto, deve ser 
considerado no projeto do reator. 

A cinética deveria ser obtida pela variação da concentração da nitroguanidina com o 
tempo. Os resultados mostraram que uma vez terminada a adição do nitrato de guanidina ao 
ácido, não ocorreu um aumento significativo na concentração de nitroguanidina, o que indica 
que a reação pode ser dada como concluída ao final da adição. Desta forma, o tempo de 
residência do reator será igual ao tempo de adição do nitrato de guanidina. 

O produto final em todos os experimentos foi um pó branco. Os espectros realizados 
destes produtos no Perkin Elmer 1710 Infrared Fourier Transform Spectometer coincidiram 
com o espectro de um padrão de nitroguadina de pureza 99%. 

Observou-se uma liberação de gás durante a reação, provavelmente resultado da 
decomposição da nitroguanidina pela ação do ácido sulfúrico (ver reação 6). Como o tempo 
de adição foi razoavelmente longo, chegando a duas horas no experimento 4, pode ser possível 
que a nitroguanidina produzida no início da reação já sofra a ação do ácido. 
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Figura 1 : Variação da concentração de nitroguanidina com o tempo 
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PROJETO DO REATOR 

Para dar continuidade ao estudo da reação de síntese de ex nitroguanidina, fez-se o projeto 
de um reator batelada 1.100 vezes maior que o montado em laboratório. Considerando a 
cinética muito rápida, o principal fator a ser levado em conta no projeto do reator passa a ser 
a troca térmica, de forma a minimizar as variações de temperatura durante a reação. 

O volume reacional foi obtido por scale-up do reator de bancada sendo de 150L, 
trabalhando em regime semi-contínuo, para produção de 38kg de nitroguanidina por batelada. 

O reator adotado foi o cilíndrico com tampa e fundo toroesferóidal. Suas dimensões 
devem ser:II .13. 15.l7 diâmetro interno = 0,60m; diâmetro externo = 0,613m, altura de 0,82m; 
volume de 205L. Como é possível o desenvolvimento de gases no decorrer da reação, 
considerou-se como pressão de projeto 2,Oatm, logo a espessura do reator é de 1/4". 

O calor desenvolvido no processo (reação e dissolução) foi medido experimentalmente. 
O equipamento consistiu de um balão mergulhado em 500rnL de água no inte110r de um frasco. 
Dewar, com 45rnL de ácido sulfúrico puro aonde introduziu-se de uma só vez 22,4g de nitrato 
de guanidina. Esta mistura reacional foi mantida sob agitação e observou-se a temperatura. 

Volume de massa de volume temperatura temperatura calor 
água (mL) nitrato (g) de ácido inicial (0C) final eC) (J/mol) 

(mL) 

500 22,4 45,0 25,0 30,0 56915,2 

500 22,4 45,0 27,5 32,0 51223,7 

500 22 ,4 45,0 29,5 34,5 56915,2 

Tabela 4: Calor desenvolvido no processo 

A seleção de materiais do reator e dos acessórios em contato com o meio reacional, deve 
ser feita a partir da concentração do ácido.II .13,15.17 Esta foi obtida por titulação do filtrado 
resultante da operação de separação das amostras de nitroguanidina. Utilizou-se para a titulação 
uma solução de NaOH 20% p/p, tendo fenolftaleína como indicador. 

Volume de ácido volume de NaOH concentração de saída 

(mL) (mL) (% p/p) 

50 10,5 78,5 

50,0 10,3 77,0 

50,0 10,2 76,2 

Tabela 5: Concentração final de ácido sulfúrico 
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A média aritmética da concentração de saída é 77,2 %. Considerando que o ácido sulfúrico 
age como catalisador da reação, os valores aqui obtidos estão abaixo da concentração inicial 
(98%), fato que reforça a hipótese de que ocorreu decomposição de nitroguanidina durante a 
reação. 

O agitador foi do tipo turbina, com 4 pás, diâmetro do agitador de O,20m, as dimensões da 
pá eram de 5cm x 4cm, elevação do fundo de O,20m, velocidade de agitação de 150rpm, 
potência de 2,5 HP e seu material deve ser aço carbono vitrificado ou revestido com resina 
plástica. II ,12,1 3,16 

O sistema de resfriamento adotado foi do tipo serpentina, tendo como fluido frio a 
água, 11 , 19,2 1 sendo de aço carbono ASME A33, com comprimento de 65,8m e a vazão de água 
de O,24kg/s. 

CONCLUSÕES 

O estudo cinético avaliado aqui, com escala 10 vezes maior que a do trabalho anterior,? 
indicou que a cinética da síntese de a. nitroguanidina a partir de nitrato de guanidina e ácido 
sulfúrico 98 % foi instantânea. O rendimento maior foi observado para variações de 
temperatura do meio reacional não maiores que 2°C. Logo, a troca térmica no decolTer da 
reação mostrou-se um fator importante. 

O calor desenvolvido no processo foi liberado no decorrer da adição do nitrato de 
guanidina, possivelmente devido à dissolução do nitrato de guanidina em ácido sulfúrico. 

Provavelmente ocorreu decomposição do produto pela ação do ácido sulfúrico, já que 
observou-se formação de bolhas (ver reação 6) . fi] 
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