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Resumo 

O tetranitrato de pentaeritritol (PETN ou nitropenta) é um alto explosivo secundário com 

importância para os setores militar e de mineração. Em escala industrial, sua produção é feita pela 

nitração de pentaeritritol com excesso de ácido nítrico concentrado (99% m/m). Ao final do processo 

obtém-se nitropenta e ácido nítrico residual, o qual apresenta concentração em torno de 80% m/m e 

coloração avermelhada. O objetivo desse trabalho é propor uma rota para a purificação do ácido residual 

proveniente desta indústria química que produz a nitropenta, e gerar receita através da venda do mesmo 

na forma diluída. Artigos sobre o comportamento do material explosivo e do ácido residual foram 

analisados, possibilitando assim assumir que o ácido nítrico obtido ao final do processo contém PETN, 

hexanitrato de dipentaeritritol, óxidos NOx e HNO2. A remoção do material orgânico se dá pela 

decomposição dos mesmo ao se elevar a temperatura do ácido residual a determinadas temperaturas até 

que não se observe mais a geração de gases. A remoção de óxidos NOx e HNO2 é realizada pela adição 

de ureia com quantidade previamente determinada em testes laboratoriais a cada batelada. A obtenção 

de ácido concentrado a partir do ácido nítrico residual foi descartada por motivos técnicos e econômicos, 

uma vez que a geração de ácido residual é um processo em batelada e possui baixo volume. Os 

equipamentos necessários para concentrá-lo apresentam alto custo e são indicados para processos 

contínuos. Portanto a obtenção de ácido nítrico 53% m/m através da rota de tratamento proposta e 

posterior diluição do ácido residual foi a opção que mais se adequou ao processo. 

 

Palavras-chave: Tetranitrato de Pentaeritritol, PETN, explosivo, ácido nítrico residual, 

purificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Pentaerythritol tetranitrate (PETN) is a high explosive with importance to military and mining 

industry. It’s manufacture in industrial scale is based on the nitration of pentaerythritol by concentrated 

nitric acid in excess. At the end of the process, PETN and reddish residual nitric acid are obtained. The 

concentration of this acid is around 80% w/w, and the objective of this final project is to propose a route 

to purify and generate income by selling it. Papers about the behaviour of the explosive and about the 

residual acid were analysed, which led to conclusions about to the contents of the reddish nitric acid. It 

was assumed that there is PETN, dipentaerythritol hexanitrate, NOx oxides and HNO2. 

The removal of the organic material is based on keeping the residual acid on a certain 

temperature until the fumes generation is ceased. Urea is goint to be added in orded to remove NOx 

oxides and HNO2, and the amount needed for each batch will be calculated based on laboratory tests on 

samples of the nitric acid. Obtaining concentrated nitric acid from the residual acid isn’t an option, since 

the equipment needed is costly and work on a continuous flow. Therefore, obtaining 53% m/m nitric 

acid through the proposed treatment route and subsequent dilution of the residual acid was the option 

that best suited the process. 

 

Keywords: Pentaerythritol tetranitrate, PETN, explosive, residual nitric acid, purification. 
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1  Introdução e objetivos 
 

O ácido nítrico possui importância comercial, pois pode ser aplicado em diversas áreas, sendo 

responsável pela produção de uma infinidade de produtos como fármacos, fertilizantes, corantes, fibras 

sintéticas, plásticos, inseticidas, fungicidas, explosivos, materiais militares e aeroespaciais, entre outros. 

É um ácido forte, caracterizando-se como poderoso agente oxidante e tem capacidade de nitração de 

compostos orgânicos, e portanto, é utilizado no processo de nitração do pentaeritritrol que origina o 

tetranitrato de pentaeritritol (nitropenta ou PETN), um explosivo secundário de alto valor comercial 

produzido em escala industrial. No Brasil, esse produto é comumente comercializado na forma de cordel 

detonante e pode ser misturado ao trinitrotolueno (TNT), dando origem a pentolite, explosivo com maior 

estabilidade, sendo utilizado em detonadores, granadas, boosters e cargas moldadas (CHEM SYSTEMS, 

1998; URBANSKI, 1965). 

O processo de produção desse explosivo gera um ácido residual que contém cerca de 80% m/m 

de HNO3 e impurezas como óxidos de nitrogênio, matéria orgânica e resíduos da nitropenta. O interesse 

na recuperação desse ácido surgiu devido a possibilidade de redução de custos no processo de 

fabricação do explosivo. O tratamento deve envolver rotas industriais que agreguem valor ao ácido de 

maneira segura e de menor custo, e assim garantir uma fonte de matéria-prima  para a própria empresa 

ou produto para outros tipo de mercado. 

O objetivo deste trabalho é analisar as características do ácido residual a fim de propor um 

tratamento adequado para futura utilização ou venda no mercado de interesse, através do estudo da 

produção do ácido nítrico, e seu uso no processo de nitração do pentaeritritol, assim como o processo de 

produção do explosivo. A análise das características físicas e químicas, como aparência do ácido nítrico 

residual, densidade, condições do processo de nitração do pentaeritritol, comportamento dos resíduos 

em soluções aquosas de ácido nítrico, comportamento do ácido residual, decomposição e estabilidade 

térmica da nitropenta e estabilidade térmica do ácido residual, tornam-se importantes no decorrer do 

estudo para que este seja conclusivo. 
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2  Revisão Bibliográfica 
 

2.1  Introdução 
 

O Ácido nítrico, também conhecido como aqua fortis (água forte), tem sua importância 

conhecida há mais de 1000 anos. A sua síntese foi descoberta pelo alquimista árabe, Jabir ibn Hayyan 

Geber, no século XIII, na qual era feita através de um processo de destilação em um alambique de uma 

mistura de vitríolo (sulfato ferroso heptahidratado – FeSO4.7H2O), alúmen (Al2(SO4)3.K2SO4.24H2O) e 

salitre (nitrato de potássio (KNO3) ou nitrato de sódio (NaNO3)). Em 1648, Johann Rudolf Glauber, 

químico alemão, desenvolveu a destilação salitre com ácido sulfúrico em que a solução era aquecida em 

retortas onde o ácido nítrico era destilado e condensado. Em 1825, a descoberta da produção 

Chile saltpetre a partir de uma mistura de chile salitre composta por NaNO3 (35-60%), KNO3 e NaCl, 

proporcionou o crescimento na produção de ácido nítrico (TWIGG, 1989; BELTRAN, 1998). 

Posteriormente, no ano 1905 um novo método foi desenvolvido pelos cientistas noruegueses 

Kristian Birkeland e Sam Eyde, revolucionando a indústria sintética de nitratos por 25 anos. O processo 

Birkeland–Eyde, consistia em capturar nitrogênio atmosférico. Era necessário o uso de altas 

temperaturas e altos gastos energéticos nesse processo, tornando-o muito custoso. Em 1908, o químico 

alemão Wilhelm Ostwald tornou possível sintetizar o ácido nítrico a partir da oxidação da amônia 

utilizando um catalisador de platina-ródio a temperaturas elevadas. A Alemanha passou a utilizar o novo 

modo de produção durante a Primeira Guerra Mundial pra fabricação de explosivos devido ao bloqueio 

de suprimentos de nitritos (EYDE, 1909; MAXWELL, 2005; TRAVIS, 2015). 

Ao final do século XIX, a produção de ácido nítrico foi destinada principalmente para a 

produção de explosivos e corantes, e após a Segunda Guerra Mundial, ela cresceu rapidamente com a 

expansão do uso de fertilizantes sintéticos (CONSIDINE, 2002). 

O ácido nítrico é um produto químico de grande importância industrial, devido as suas 

propriedades como ácido forte, poderoso agente oxidante, capacidade de nitração de compostos 

orgânicos e dissolução de um grande número de metais, como cobre e prata. Se misturado com ácido 

clorídrico concentrado, dá-se origem a aqua regis (água régia), na qual dissolve metais mais nobres, 

como o ouro. Outra importante função é a passivação de metais, como o ferro e o alumínio, auxiliando 

na formação de uma camada protetora a fim de evitar corrosão em tubulações de aço inoxidável, por 

exemplo. Ele é fundamental para a produção de fármacos, fertilizantes, corantes, fibras sintéticas, 

plásticos, inseticidas, fungicidas, explosivos, materiais militares e aeroespaciais, entre outros. O ácido 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1NHXL_pt-BRBR717BR720&q=chile+saltpetre&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjCq66N3ZTaAhVCOZAKHX8uCMcQkeECCCQoAA
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Kristian+Birkeland&item_type=topic
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fumegante vermelho e o tetróxido de nitrogênio são utilizados extensivamente como propelentes 

oxidantes em foguetes espaciais e mísseis (CONSIDINE,2002; CHEM SYSTEMS, 1998).  

Grande parte da produção do ácido é destinada à indústria de fertilizantes agrícolas, mais 

especificamente na formação de nitrato de amônio (NH4NO3), 15% é destinado a produção de 

explosivos (nitratos e nitrocompostos), e 10% é consumido pela indústria química (CONSIDINE,2002). 

O desenvolvimento da química orgânica após 1830 resultou em novos explosivos, em 1846 a 

nitroglicerina foi criada pelo químico italiano Asconio Sobrero, mas sua alta sensibilidade a impactos 

atrasou sua comercialização. Esse problema foi resolvido por Alfred Nobel após descobrir que a sua 

mistura na razão 3:1 com substâncias absorventes inertes resultava em um produto estável, descoberta 

essa que resultou na patente da dinamite. Após a Primeira Guerra Mundial, importantes explosivos 

foram desenvolvidos em escala industrial, como a tetranitrato de pentaeritritol, conhecido no Brasil 

como nitropenta e mundialmente como PETN.  

Durante a Segunda Guerra mundial, o TNT (trinitrotolueno) foi o explosivo mais utilizado, e 

embora existissem outros materiais com maior poder de detonação, o TNT era o mais estável, fácil de 

manusear e estava disponível em altos volumes.  A demanda por explosivos com maior poder de fogo 

aliada a uma alta estabilidade fez com que exército americano buscasse alternativas para trabalhar com 

os explosivos já disponíveis em escala industrial. A Nitropenta - PETN estava entre os três explosivos 

mais importantes, mas sua estabilidade nas cápsulas não era adequada. Esse problema foi superado ao 

misturá-lo com TNT na proporção de 1:1, formando a pentolite, utilizada em detonadores, granadas, 

boosters, e cargas moldadas (URBANSKI, 1965).  

Para uma explosão ocorrer, a reação deve ser exotérmica e uma grande quantidade de gases deve 

ser produzida com alta velocidade. Os explosivos são divididos em 3 classes, na primeira classe estão as 

substâncias utilizadas na indústria como catalisadores, tintas e fertilizantes, essa classe inclui produtos 

ou misturas que devem ter sua produção evitada e/ou controlada, como a mistura de peróxidos e éter. A 

segunda classe agrega produtos utilizados por sua propriedade de combustão rápida, mas que podem 

detonar sob determinadas circunstâncias, como os propelentes, e a terceira classe inclui as substâncias 

detonadas intencionalmente, onde encontram-se os altos explosivos primários e secundários. A 

diferença entre os dois está no estímulo necessário para ocorrer a detonação, os explosivos primários 

necessitam de menor estímulo, e os secundários necessitam de maior estímulo. A nitropenta é 

classificada como explosivo secundário, e sua detonação é geralmente iniciada pela detonação de um 

explosivo primário (URBANSKI, 1965). 
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2.2 Ácido nítrico 
 

2.2.1 Características 
 

O ácido nítrico anidro puro (100%) é um líquido incolor, à temperatura ambiente e pressão 

atmosférica, de peso molecular igual a 63,01g/mol. Este composto é fortemente ácido e corrosivo, e por 

isso é caracterizado como forte agente oxidante. Ele solidifica a -42 °C, formando cristais brancos e sua 

temperatura de ebulição é 86 °C, porém em presença de luz, pode haver uma decomposição parcial, 

gerando o dióxido de nitrogênio, que permanece dissolvido no meio líquido dando-lhe uma coloração 

que pode variar do amarelo ao vermelho, dependendo do teor encontrado em solução. A decomposição 

do ácido é representada conforme a Reação 2.1. 

 

HNO3(l)  H2O(l) + 2 NO2(g) + 1/2 O2(g)                       ΔH= -45,1 kJ.mol
-1

 (2.1) 

 

O dióxido de nitrogênio dissolvido nesta solução pode adquirir outra cor se exposto a maiores 

temperaturas, liberando vapores castanho-avermelhados, originando o ácido fumegante vermelho. Esse 

composto contém mais de 17% de NO2 e densidade maior que 1,48g/cm
3
. O ácido nítrico fumegante 

branco contém de 90 a 99% em peso de HNO3, 0 a 2% de NO2 e o restante de H2O.  

O ácido nítrico tem alta solubilidade em água, e forma dois hidratos sólidos conhecidos, o 

monohidrato (HNO3.H2O) e o triidrato (HNO3.3H2O), que tem pontos de fusão -38 °C e -18,5 °C, 

respectivamente (MAXWELL,2005; CONSIDINE,2002).  

A molécula do ácido tem estrutura de Lewis como ilustrado na Figura 2.1: 

 

 

Figura 2.1: Estruturas de ressonância do ácido nítrico. 

 

O ácido nítrico é considerado forte, e seu valor de pKa é abaixo de 1, significando que sua 

molécula é totalmente dissociada em solução aquosa. Ele pode atuar com base em uma solução 
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contendo ácido sulfúrico, por exemplo, gerando o íon NO2
+
 que participa ativamente das reações de 

nitração, como mostra a Reação 2.2. 

 

HNO3 + 2H2SO4  NO2
+
 + H3O

+
 + 2HSO4

- 
    (2.2) 

 

Como o ácido nítrico pode assumir características ácidas e básicas, ele sofre o processo de 

autoprotólise, assim como na Reação 2.3. 

 

2HNO3  NO2
+
 + NO3

–
 + H2O      (2.3) 

 

No processo de produção do ácido nítrico ocorre a formação de uma mistura azeotrópica com a 

água a uma concentração de 68,4%, na qual seu ponto de ebulição é de 121,9 °C e torna-se constante, 

portanto a concentração não ultrapassa esse valor por meio de uma destilação simples, sendo necessário 

outro método de concentração. As Tabela 2.1, 2.2 e 2.3 possuem propriedades físicas e termodinâmicas 

do ácido nítrico a diferentes concentrações. 

 

Tabela 2.1: Propriedades físicas de soluções de Ácido Nítrico. 

          

Pressão parcial  

(a 20 °C) (Pa)
b 

HNO3 

(%peso) 

Densidade 

(a 20 °C) 

(g/cm
3
) 

Ponto de 

congelamento 

(°C) 

Ponto de 

ebulição 

(°C) 

Calor específico 

(a 20 °C) 

(J/(g.K)
a 

HNO3 H2O 

0 0,99823 0 100 4,19 - 2333 

10 1,05430 -7 101,2 3,73 - 2266 

20 1,11500 -17 103.4 3,39 - 2026 

30 1,18000 -36  107.0 3,18 - 1760 

40 1,24630 -30  112.0 3,01 - 1440 

50 1,31000 -20  116.4 2,85 27 1053 

60 1,36670 -22  120.4 2,64 120 653 

70 1,41340 -41  121.6  2,43 387 347 

80 1,45210 -39 116.6 2,22 1400 120 

90 1,48260 -60  102.0 1,97 3600 27 

100 1,51290 -42  86.0 1,76 6000 0 
a
Para converter J/(g.K) para cal/g. °C, dividir por 4,184 

b
Para converter Pa para atm, dividir por 1,013.10

5
 

Fonte: Adaptado de Maxwell (2005). 
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Tabela 2.2: Viscosidade e Condutividade térmica do Ácido Nítrico. 

HNO3 

(%peso) 

Viscosidade 

(a 20 °C) 

mPa·s (cP) 

 

Condutividade 

(a 20 °C) 

W/(m·K)
a
 

0 1.0 0.61 

10  1.1  0.57 

20  1.2  0.54 

30  1.4  0.50 

40  1.6  0.47 

50  1.9 0.43 

60  2.0    0.40 

70 2.0  0.36 

80  1.9  0.35 

90  1.4  0.31 

100  0.9  0.28 
a 
Para converter W/(m·°K) para Btu/(h·ft·°F)‚ dividir por 1.7307. 

Fonte: Adaptado de Maxwell (2005). 

 

Tabela 2.3: Propriedades termodinâmicas do Ácido Nítrico e seus Hidratos. 

  HNO3 HNO3. H2O HNO3.3H2O 

Ácido nítrico (%peso) 100 77.77 53.83 

Ponto de congelamento (°C) -41.59  -37.62  -18.47 

Calor de formação, a 25 °C (kJ/mol)
a
 - 173.35  -472.07  -888.45 

Energia livre de formação, a 25°C (kJ/mol)
a
  -79.97  -329.29  -810.99 

Entropia, a 25 °C (kJ/mol·°K)
a
 155.71  217.00  347.17  

Calor de fusão (kJ/mol)
a
 10.48  17.52 29.12 

Calor de vaporização, a 20 °C (kJ/mol)
a
 39.48     

a
Para converter Joules para calorias‚ dividir por 4.184. 

Fonte: Adaptado de Maxwell (2005). 

 

2.2.2 Utilizações 
 

O ácido nítrico possui um caráter muito ácido, portanto é utilizado como agente oxidante na 

nitração de compostos orgânicos e dissolução de metais. Ele também é utilizado para a passivação de 

metais, auxiliando na formação de uma camada protetora evitando corrosão em tubulações.  
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É fundamental para a produção de fármacos, fertilizantes, corantes, fibras sintéticas, plásticos, 

inseticidas, fungicidas, explosivos, materiais militares e aeroespaciais, entre outros. O ácido fumegante 

vermelho e o tetróxido de nitrogênio são utilizados extensivamente como propelentes oxidantes em 

foguetes espaciais e mísseis (CONSIDINE,2002; CHEM SYSTEMS, 1998). 

O ácido nítrico a 53% m/m é usado como detergente industrial para circuitos e sistemas em 

limpeza CIP (Clean in place). Juntamente a outros ácidos inorgânicos como o fosfórico ou o clorídrico 

em diferentes proporções, ele auxilia na limpeza de equipamentos das indústrias alimentíceas, como por 

exemplo, em frigoríficos e principalmente a de laticíneos, removendo crostas endurecidas de cálcio. O 

ácido concentrado (até 99% em peso) é necessário para muitas reações orgânicas de importância 

industrial, como processos de nitração (BETELGEUX, 2014; QUIMINAC, 2016). 

Outras utilizações do ácido nítrico podem ser exemplificadas a seguir, segundo Maxwell (2005): 

 Oxidação da mistura de ciclohexanona-ciclohexanol com o ácido nítrico produzindo ácido 

adípico, nylon 6-6, resinas e plastificantes. 

 Nitração do benzeno para produção de anilina. 

 Produção de nitrato de potássio (KNO3) para fertilizantes de tabaco e para o mercado industrial. 

 Produção de nitrato de sódio (NaNO3) para fertilizantes e explosivos. 

 Produção de nitratos metálicos a partir da reação do ácido nítrico com o metal ou seu sal. 

 Indústria siderúrgica: clareamento e limpeza, removendo óxidos da superfície de aços inox. 

 Tratamento de superfícies de níquel, ligas de cromo e zircônio. 

 Indústria eletrônica: O ácido nítrico de grau eletrônico (70%) é usado por fabricantes de placas 

de semicondutores e circuitos impressos para limpeza dos contaminantes durante várias etapas da 

fabricação. 

 Nitração do monoclorobenzeno gerando os isômeros de nitroclorobenzeno, que são utilizados na 

produção de inseticidas, antioxidantes, borracha, produtos químicos intermediários para corantes e 

compostos diamina usados em têxteis e fibras especiais. 

 Nitrato de Celulose (nitrocelulose) é feita pela nitração da celulose com uma mistura de ácido 

nítrico e sulfúrico. 

 Produção de parafinas de nitrato (nitrometano, nitroetano e nitropropano) que são utilizadas 

como solventes para resinas celulósicas, para vinil e revestimentos de superfície epóxi. 

 Alguns tipos de fertilizantes mistos, que não são feitos à base de nitrato de amônio, são 

produzidos também, a partir do ácido nítrico. 
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2.2.3  Rotas de obtenção/ Reaçōes químicas 
 

Serão apresentados 3 processos de obtenção do ácido nítrico: Processo Chile Saltpetre, Processo 

Birkeland – Eyde e Processo de Ostwald. 

 

2.2.3.1 Processo Chile Saltpetre 

 

O salitre do Chile é composto por nitrato de sódio (NaNO3) em uma concentração de 30-60%, 

nitrato de potássio (KNO3) e cloreto de sódio (NaCl). Essa mistura é levada a um pré-tratamento de 

minério e concentrada por cristalização para atingir 95% de NaNO3. Ácido sulfúrico (93%) é adicionado 

à solução que é levada a uma retorta e aquecida a 200˚C, onde ocorre a Reação 2.4: 

NaNO3(s) + H2SO4(l) → NaHSO4(s) + HNO3(l)        ΔH=  +16,43 kJ.mol
-1

 (2.4)        

 

O ácido nítrico em forma de vapor é levado a refrigeradores para que sua temperatura decaia 

através  de tubos de sílica resfriados que circulam água. O HNO3 condensado é coletado, e a fração não 

condensada é destinada a uma torre de leito fixo para coletar ácido nítrico diluído. Na saída inferior da 

retorta, recolhe-se o bissulfato de sódio líquido. Esse processo possui uma desvantagem quanto ao 

possível esgotamento da matéria prima. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Inclusive Science Engineering (2012) 

Figura 2.2: Produção do ácido nítrico a partir do Chile Saltpetre. 
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2.2.3.2  Processo Birkeland - Eyde 
 

O Processo Birkeland – Eyde consiste na oxidação do nitrogênio capturado da atmosfera para 

geração do HNO3. A captura do nitrogênio atmosférico é feita através de um arco elétrico com eletrodos 

em suas extremidades, gerando uma chama e consequentemente corrente elétrica, na qual se encontram 

em um forte campo magnético, obtendo um rendimento de até 4% de óxido nítrico. Esse óxido é 

resfriado e reage com oxigênio, produzindo dióxido de nitrogênio que é absorvido por água gerando 

ácido nítrico. Este método possui a vantagem de obtenção de matéria-prima, porém o gasto energético é 

muito alto, só sendo viável se a energia encontra-se disponível e barata (BRADY et al., 2009; EYDE, 

1909; TRAVIS, 2015). As Reações 2.5, 2.6 e 2.7 exemplificam o processo. 

 

N2(g) + O2(g) → 2 NO(g)    ΔH=  +90,37 kJ.mol
-1

  (2.5) 

2NO(g)  + O2(g)  → 2NO2(g)    ΔH= -115 kJ.mol
-1

  (2.6) 

3NO2(g) + H2O(l)  → 2HNO3(aq) + NO(g)  ΔH= -115,68 kJ.mol
-1

  (2.7) 

 

A Figura 2.3 apresenta um esquema representativo do aparato elétrico de Birkeland–Eyde. 

 

Fonte: Adaptado de Travis (2015) 

Figura 2.3: Aparato elétrico de Birkeland–Eyde. 
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2.2.3.3  Processo de Ostwald 
 

O Processo de Ostwald é feito a partir da oxidação da amônia utilizando-se um catalisador de 

platina/ródio para produção de ácido nítrico em escala industrial, substituindo os anteriormente citados 

por possuir maior escala de produção e viabilidade econômica. Esse processo ocorre em 3 etapas: 

Na primeira etapa, a amônia é oxidada a óxido nítrico e água, utilizando um catalisador de Pt/Rh, 

em um reator a uma temperatura entre 850-920˚C e uma pressão que pode variar de acordo com o 

processo utilizado. A temperatura ótima para que a eficiência de conversão seja alta, é diretamente 

proporcional ao aumento da pressão no sistema. Uma vantagem de utilização de altas pressões é o 

menor tamanho dos equipamentos e tubulações requeridos no processo, proporcionando redução dos 

custos (CHEM SYSTEMS, 1998). 

Alguns fatores ligados ao catalisador afetam diretamente o custo da produção, como a eficiência 

de conversão, taxa de produção, e o custo do catalisador, considerando o desgaste do mesmo gerando 

perda de platina ao longo do tempo de utilização. Usualmente, o reator onde ocorre a reação catalítica 

possui telas de catalisadores em sequência com uma composição usual de aproximadamente 5 a 10% de 

ródio, conferindo maior resistência mecânica, menor perda de platina e consequente melhora da 

produção. O rendimento da conversão é de aproximadamente 93 a 98%. Na primeira etapa ocorrem as 

Reações 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 (CHEM SYSTEMS, 1998). 

 

4NH3(g) + 5O2(g)  → 4NO(g)  + 6H2O(g)                    ΔH= -903 kJ.mol
-1

  (2.8) 

 

Principais reações paralelas: 

 

4NH3(g) + 3O2(g)  → 2N2(g)  + 6H2O(g)                       ΔH= -1261 kJ.mol
-1

  (2.9) 

4NH3(g) + 6NO (g)  → 5N2 (g)  + 6H2O(g)                    ΔH= -1803 kJ.mol
-1

  (2.10) 

2NH3(g) + 2O2 (g)  → N2O (g)  + 3H2O(g)                      ΔH= -552 kJ.mol
-1

  (2.11) 

 

As Reações 2.8 e 2.9 são extremamente exotérmicas e rápidas, porém esta última, em 

temperatura e pressão elevadas torna-se mais significativa e produz nitrogênio (N2), no qual é 

indesejável. Consequentemente, altas pressões diminuem a eficiência da conversão de amônia em óxido 

nítrico (NO), portanto o uso de pressões menores é mais recomendado. Outro fator importante na 
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diminuição da eficiência do processo seria a existência de rasgos na tela de catalisador, causando o 

vazamento de amônia não reagida que passa a reagir com o NO produzindo N2 e H2O como mostra a 

Reação 2.10 (TWIGG,1989). 

Posteriormente, na segunda etapa, o óxido nítrico é oxidado a dióxido de nitrogênio e tetróxido 

de dinitrogênio com excesso de oxigênio no sistema, como mostram as Reações 2.6, 2.12 e 2.13:  

 

           2NO(g)  + O2(g)  → 2NO2(g)              ΔH= -115 kJ.mol
-1

                (lenta)  (2.6) 

2NO2(g)  N2O4(g)                 ΔH= -57 kJ.mol
-1

                    (2.12) 

2NO(g)  + O2(g)  → N2O4(g)                      ΔH= -172 kJ.mol
-1

                   (2.13) 

 

A inversa da Reação 2.12 é endotérmica e é favorecida pelo aumento da temperatura e baixa 

pressão. É de grande importância que não haja a decomposição do N2O4, pois a absorção depende da sua 

concentração, então a temperatura do sistema deve estar abaixo de 130˚C e a alta pressão. O tetróxido de 

dinitrogênio interage bem com a água, enquanto o dióxido de nitrogênio nem tanto, portanto é 

interessante que haja N2O4 em maior quantidade na seção de absorção (TWIGG, 1989; CHEM 

SYSTEMS, 1998). 

Na terceira etapa, o NO2 e o N2O4 são absorvidos pela água gerando o ácido nítrico, segundo as 

Reações 2.7 e 2.12 a 2.16:  

 

3NO2(g) + H2O(l)  → 2HNO3(aq) + NO(g)        ΔH= -115,68 kJ.mol
-1

   (2.7) 

4N2O4(g)+ 4H2O(l) → 4HNO3(aq) + 4HNO2(aq)    ΔH= +83 kJ.mol
-1

    (lenta)  (2.14) 

4HNO2(aq) → 2 H2O(l) + N2O4(g) + 2NO(g)          ΔH= +15 kJ.mol
-1    

(rápida)(2.15)   

2NO(g) + O2(g) → N2O4(g)        ΔH= -172 kJ.mol
-1       

(lenta)  (2.13)   

N2O4(g) → 2NO2(g)       ΔH= +57 kJ.mol
-1

    (2.12) 

Reação Global: 2N2O4(g) +2 H2O(l) + O2(g)  → 4HNO3(aq)      ΔH= -74 kJ.mol
-1               

(2.16) 

 

De acordo com o citado anteriormente, pode-se afirmar que em termos de reatividade, o N2O4 é 

absorvido com maior facilidade pela água do que o NO2. A Reação 2.14 é endotérmica e favorecida por 

alta temperatura e baixa pressão, porém como a absorção depende da concentração de N2O4 e a Reação 

Global 2.16 é exotérmica, a maioria das plantas mantém temperaturas favoráveis ao processo, retirando 

calor do sistema e operando a pressões que aumentem a absorção, ou seja, pressões maiores, assim 
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como na segunda etapa. Plantas que operam a altas pressões possuem uma seção de absorção menor, 

eficiência e capacidade maiores de produzir um ácido nítrico mais concentrado (TWIGG, 1989; CHEM 

SYSTEMS, 1998). 

A absorção ocorre de modo que o Tail Gas (gás de exaustão) contenha baixos níveis dos óxidos 

N2O, NO, NO2 e N2O4, porém isso depende de alguns fatores como o tipo de planta utilizado, tipo de 

catalisador, métodos de retirada de NOx e legislações existentes. Geralmente o Tail Gas contém entre 25 

e 4000 ppm de óxidos de nitrogênio (TWIGG, 1989). 

O ácido obtido por esse processo é bastante diluído e pode conter uma concentração de 60 até 

70% aproximadamente. Há a formação de uma mistura azeotrópica, ou seja, o ponto de ebulição, assim 

como as composições das fases líquida e vapor são constantes, portanto o processo de concentração do 

ácido partir da destilação simples não é eficiente e não surte efeito significativo (CHEM SYSTEMS, 

1998; BRADY et al, 2009). 

O ácido nítrico pode ser obtido ou concentrado a partir de alguns processos originados do 

Processo de Ostwald. De acordo com Maxwell (2005), estes são: 

 CNA (Concentrated Nitric Acid): processo que concentra o ácido nítrico acima dos 70% 

produzidos em processos convencionais.  

 DSN (Direct Strong Nitric): utiliza tetróxido de dinitrogênio na concentração de ácido nítrico 

da faixa de 50-70% até aproximadamente 98%. 

 HOKO: esse processo produz ácido nítrico em duas concentrações diferentes.  

 SABAR (Strong Acid By Azeotropic Rectification): a partir da oxidação atmosférica da 

amônia. O ácido nítrico azeotrópico absorve  os óxidos de nitrogênio oriundos da oxidação 

em presença de oxigênio sob pressão.  

 

Os processos se diferenciam a partir das variações de temperaturas, pressões, concentrações do 

ácido, tipos distintos de catalisadores, assim como o modo de recuperação dos mesmos. Destaca-se 

também que a partir da década de 90, algumas plantas foram modificadas devido à necessidade de 

adequação a novas exigências no controle de emissões atmosféricas. A consequência nessas adaptações 

foram plantas com custos de capital mais elevados e com menores quantidades de emissões. Alguns 

fatores importantes para o projeto de uma planta são: controle ambiental, eficiência da utilização de 

matérias-primas e economia de energia (CHEM SYSTEMS, 1998; MAXWELL, 2005). 
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2.2.4  Plantas de Ácido Nítrico 
 

Combinando as características de processo, como variações de pressão em determinadas etapas e 

custos econômicos, originam-se dois tipos de plantas, a de Pressão única e a de Pressão dupla. O 

primeiro foi mais comumente utilizado nos Estados Unidos, e trata-se de um processo em média ou alta 

pressão, onde as etapas de oxidação e absorção são submetidas à mesma pressão. Essa planta obtinha 

custos mais baixos de capital (30% menores), energia e matéria prima (amônia), por tradicionalmente 

possuírem valores inferiores no país, porém algumas desvantagens seriam: a menor conversão da 

amônia e maior perda de catalisador. O segundo, mais usado na Europa, consiste em aplicar uma 

pressão média na fase de oxidação, e alta na de absorção, este método garante maior conversão da 

amônia e menos perdas do catalisador. O custo energético na Europa é maior, então este modo de 

produção evoliu mais significativamente, considerando também os períodos de retorno de capital que 

eram mais longos.  Os parâmetros de pressão utilizados são: baixa (inferior a 1,7 bar), média (1,7 - 6,5 

bar) e alta (6,5 - 13 bar). A partir de 1990, aderiu-se em sua maioria a utilização de plantas com o desing 

de dupla pressão (EFMA, 2000; MAXWELL, 2005). 

Segundo Maxwell (2005), a unidade principal de uma planta de ácido nítrico possui as mesmas 

operações para todos os tipos de pressões utilizadas, e são as seguintes:  

 Evaporação da amônia; 

 Filtração da amônia; 

 Filtração do ar; 

 Compressão do ar;  

 Mistura de ar/amônia; 

 Reação catalítica de amônia e ar;  

 Recuperação de energia por geração a vapor e / ou re-aquecimento de gás;  

 Resfriamento de gás; 

 Pressão dupla somente na etapa de absorção de NOx;  

 Absorção com produção de ácido nítrico; 

 Recuperação de energia de gás de exaustão; 
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2.2.4.1  Planta de Pressão Única 

 
Geralmente são utilizadas em fábricas que priorizam a minimização do capital, pois são plantas 

mais simples, se comparadas ao outro modelo, porém a eficiência do processo também é reduzida. A 

operação pode ocorrer à baixa/média pressão para favorecer a primeira etapa (oxidação) ou à alta 

pressão para favorecer a etapa final de absorção. A Figura 2.4 exemplifica uma planta de alta pressão. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Chem Systems (1998) 

Figura 2.4: Planta de alta pressão para produção de ácido nítrico. 
 

A amônia líquida é alimentada e filtrada (remoção de impurezas que possam envenenar o 

catalisador), seguindo para o vaporizador onde sofre aquecimento por água quente. Esse vapor de 

amônia é superaquecido no trocador de calor para evitar a existência de amônia na forma líquida. Há 

novamente uma filtragem antes de misturar a amônia com ar comprimido em excesso, no misturador. 

Esse ar é oriundo da atmosfera e entra em um compressor multiestágico combinado a turbinas, enquanto 
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no processo de média pressão pode ser utilizado um compressor com menos estágios. A pressão 

utilizada é de aproximadamente 7 a 12 bar.  É fundamental que o ar e a amônia tenham alta pureza para 

que haja uma eficiência de conversão alta.  

Dando continuidade ao processo, o ar comprimido é filtrado e dividido, sendo sua maior parte 

destinada a misturar-se com a amônia e o restante segue para uma torre de branqueamento (equipamento 

que contém pratos e peneiras, sendo um integrante a parte do processo de absorção). A mistura 

amônia/ar entra no conversor ocorrendo então, a oxidação da amônia a uma temperatura de 

aproximadamente 920˚C, o que promove menor conversão e maiores perdas de catalisador 

(principalmente por vaporização). Os gases quentes de NO que saem no efluente auxiliam na geração de 

vapor e no pré-aquecimento do gás residual. Esse efluente é resfriado no aquecedor de gás residual e no 

economizador, que auxilia no aumento da temperatura.  

Existem duas correntes de saída, uma é destinada ao reator de gás residual e a outra a um outra a 

um filtro, e em seguida a um resfriador/condensador com pré-aquecedor de água que entra em um 

separador. A corrente de fundo, contendo ácido nítrico diluído condensado a 40-50% peso, é bombeada 

para a torre de absorção. A torre, pode conter até 50 pratos, o número varia de acordo com pressão e 

temperatura utilizadas, concentração do ácido e composição do gás. A corrente de topo é aquecida e 

misturada com o ar da torre de branqueamento, antes de entrar na coluna de absorção.  

O branqueamento é responsável por 60% em peso da concentração do ácido nítrico produzido, 

ele retira gases nitrosos que dão cor à solução. Em seguida ocorre a absorção dos óxidos pela água de 

processo alimentada pelo topo da coluna de absorção. Os gases contendo NOx são retirados com o ar 

secundário que entrou na torre de branqueamento com a função de aquecer o gás residual da coluna. 

Este sai pelo topo e é aquecido contra fluxo de ar, vapor e efluente do reator, ele pode conter até 500 

ppm de NOx. A temperatura no processo de absorção influencia as emissões de NOx, como pode ser 

observado na Figura 2.5, quanto maior a temperatura da água e menor a pressão utilizada, maior é a 

quantidade de NOx liberada (CHEM SYSTEMS,1998). 
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Fonte: Adaptado de Chem Systems (1998) 

Figura 2.5: Gráfico da influência da temperatura na absorção. 

 

Existem bobinas de resfriamento instaladas no interior da torre para que haja retirada do calor de 

reação e absorção. O uso de água a 13 ˚C, se comparado ao uso de água a 33 ˚C, pode reduzir em até 

50% as emissões de NOx.  

Há fatores importantes para que o rendimento do processo seja satisfatório, como a temperatura 

elevada em que o catalisador é submetido e a recuperação mais eficiente da energia do sistema através 

do uso de altas pressões operacionais que geram vapor/gás de exaustão reaquecidos, fornecendo energia 

para a compressão do ar. A Tabela 2.4 ilustra as variações que ocorrem com o uso de diferentes pressões 

(MAXWELL, 2005; CHEM SYSTEMS,1998). 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Tabela 2.4: Efeito da pressão na planta de pressão única 

   

Baixa
(1) 

Média Alta 

Pressão (bar) 

  

1-2 3-7 8-14 

Temperatura de conversão (˚C) 840-850 880-900 900-950 

Carga catalítica (kg por t/h) 

 

1.5 1.4 

Conversão (%) 

 

97-98 96-97 95-96 

Perda bruta do catalisador (g/t) 0.05-0.10 0.15-0.25 0.25-0.40 

Tempo de operação (meses)  8-12 4-6 2-4 
(1) Poucas plantas utilizam baixa pressão 

Fonte: Adaptado de Chem Systems (1998) 

 

Analisando os dados da Tabela 2.4, nota-se que a temperatura de conversão, a pressão de 

operação e a perda do catalisador são diretamente proporcionais entre si, enquanto a carga catalítica, a 

conversão e o tempo de operação são inversamente proporcionais às primeiras variáveis citadas. 

Comparando com o processo de dupla pressão, que será apresentado no item 2.2.4.2, em termos de 

custo, torna-se cerca de 5 a 20% menor (MAXWELL, 2005; CHEM SYSTEMS, 1998). 

 

2.2.3.1.1  Sistema de abatimento de NOx 

 

A especificação típica para emissões de NOx é de 200 ppm e existem maneiras de atingi-la, 

como por exemplo fazendo a redução catalítica não seletiva (NSCR) ou a redução catalítica seletiva 

(SCR). Porém esses processos geram custos adicionais e não garantem benefícios em termos de 

rendimento do processo. No sistema de abatimento do NSCR, utiliza-se um catalisador de platina, ródio 

ou paládio para reagir o oxigênio do gás de exaustão com um combustível, eliminando o oxigênio livre.  

Em seguida há a reação entre os óxidos de nitrogênio e o combustível para eliminar o NOx do 

gás residual, descolorindo a solução. Esse método recupera maior parte dos óxidos no expansor de gás 

de exaustão, porém consome maior quantidade de combustível que o SCR. As reações do processo 

NSCR são mostradas a seguir (CHEM SYSTEMS, 1998; EFMA, 2000): 

 

CH4(g) + 2O2(g)  → CO2(g)  + 2H2O(g)                             (2.17) 

CH4(g)  + 4NO2(g) → CO2(g)  + 2H2O(g)  + 4NO(g)          (2.18) 

CH4(g)  + N2O(g)  → 4N2(g)  + 2 H2O(g)  + CO2(g)                (2.19) 

CH4(g)  + 4 NO(g)  → 2 N2(g)  + 2 H2O(g)  + O2(g)             (2.20) 
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A rota SCR aumenta o consumo de amônia por tonelada de ácido nítrico e consegue retirar 90% 

do NOx existente, essa técnica é mais utilizada do que a NSCR. As vantagens desse sistema são que é 

possível operar em temperaturas mais baixas e com qualquer tipo de pressão, além de a amônia 

encontrar-se disponível na planta de produção do ácido nítrico e um baixo teor de NOx poder ser 

alcançado. Uma desvantagem seria manter a temperatura do gás residual alta o suficiente para que não 

haja formação de sal de amônio. As seguintes reações ocorrem no sistema SCR: 

 

6 NO2(g)  + 8 NH3(g)   → 7 N2(g) + 12 H2O(g)                   (2.21)  

6 NO(g)  + 4 NH3(g) →  5 N2(g)  + 6 H2O(g)                        (2.10)  

N2O3(g)  + 2 NH3(g)  → 2 N2(g)  + 3 H2O(g)                        (2.22)  

3 O2(g)  + 4 NH3(g)  → 2 N2(g)  + 6 H2O(g)                         (2.9) 

 

Em plantas modernas atuais, o Tail Gas contém cerca de 1.000 a 2.000 ppmv de óxidos nitrosos 

para média pressão de absorção e cerca de 100 a 200 ppmv de óxidos de nitrogênio em uma planta de 

alta pressão. Os níveis de emissão utilizando-se a pressão média são considerados altos, sendo 

necessário que haja um processo de redução adicional, como detalhado anteriormente, enquanto que a 

de alta pressão produz níveis de emissões aceitáveis, assim como as plantas de dupla pressão (CHEM 

SYSTEMS, 1998; EFMA, 2000). 

 

2.2.4.2 Planta de Pressão Dupla 
 

As plantas de dupla pressão, geralmente são operadas a pressões que variam de 4 a 6 bar na etapa 

de conversão e de 9 a 14 bar na etapa de absorção. Na fase de conversão há a diminuição da densidade 

do gás e da carga de nitrogênio na tela de platina, aumentando a eficiência da reação e minimizando a 

perda de catalisador. Na etapa de absorção, as pressões parciais dos gases reagentes aumentam, e 

consequentemente a taxa de reação do monóxido de nitrogênio e a solubilidade do oxigênio na solução 

também. O fluxograma simplificado referente a esse tipo de planta encontra-se descrito na Figura 2.6 

(MAXWELL, 2005; CHEM SYSTEMS,1998). 



 

28 

 

 

Fonte: Adaptado de Chem Systems (1998) 

Figura 2.6: Planta de dupla pressão para produção de ácido nítrico. 

 

A seção de conversão desta planta é similar ao processo descrito anteriormente, porém após o 

resfriamento, a corrente contendo gases NOx é comprimida à pressão de absorção, resfriada novamente 

e enviada para a torre, sendo absorvida em água, produzindo o ácido que é desgaseificado em uma 

coluna diferente. A planta pode produzir um gás de exaustão com quantidades inferiores a 200 ppm de 

NOx, não sendo necessário uma unidade de tratamento separada. A Tabela 2.5 faz uma comparação das 

plantas em relação ao consumo de catalisador, alimentação e energia utilizando valores típicos para os 

diferentes processos. 
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Tabela 2.5: Comparação das plantas de produção de ácido nítrico (por ton de ácido nítrico 100%) 

 

Fonte: Adaptado de Thyssenkrup Industrial solutions. 

 

Segundo a Tabela 2.5, os valores de perda de platina são menores em uma planta de pressão 

dupla, logo a vida do catalisador, nesse caso, é mais longa. O consumo de amônia é ligeiramente 

semelhante, porém a de dupla pressão ainda obtém certa vantagem, gastando menos quantidade de 

matéria-prima que é um fator importante, pois ocorrem variações de preço. Os gastos energéticos e o 

consumo de água resfriada são inferiores ao da planta de pressão única (CHEM SYSTEMS, 1998). 

Ao realizar um projeto de uma planta de produção de ácido nítrico, deve-se considerar, 

principalmente, a emissão NOx para a atmosfera e a recuperação de energia, otimizando os custos de 

capital e custos operacionais. Então, obtém-se as seguintes combinações, segundo a European Fertilizer 

Manufacturers’ Association (EFMA): 

 Processo de pressão única de alta pressão com uma eficiência de absorção alta o 

suficiente para evitar uma técnica adicional de redução. 

 Processo de dupla pressão com uma eficiência de absorção alta o suficiente para evitar a 

necessidade de redução adicional. 

 Processo de pressão dupla combinado com uma técnica SCR. 

 Pressão média, processo de pressão única combinado com uma técnica SCR. 

Considerações técnicas e econômicas ditarão a melhor opção para cada empresa. 
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2.2.5  Concentração de Ácido Nítrico 
 

O Processo CNA (Concentrated Nitric Acid) usa destilação extrativa para concentrar o ácido 

diluído. O aumento da volatilidade do ácido nítrico é feito a partir de um agente de desidratação, como 

ácido sulfúrico concentrado ou nitrato de magnésio (70-75%), de modo que os métodos de destilação 

possam superar a concentração azeotrópica de ácido nítrico. A alimentação de nitrato de magnésio é 

restrita, pois em concentrações mais altas é bastante viscosa e possui alto ponto de fusão. Os processos 

mais comuns para produção do ácido através da rota CNA diferem-se na utilização dos agentes 

desidratantes, o ácido sulfúrico é mais comumente utilizado na Europa, enquanto o nitrato de magnésio 

nos Estados Unidos e no Brasil. A Figura 2.7 ilustra um fluxograma da unidade CNA (CHEM 

SYSTEMS, 1998; MAXWELL, 2005). 

 

Fonte: Adaptado de Chem Systems (1998) 

Figura 2.7: Planta de concentração de ácido nítrico (CNA) com nitrato de magnésio. 

 

O nitrato de magnésio deve ser alimentado em um prato localizado no meio da coluna de 

concentração, e esta deve obter uma seção de retificação para aumentar a concentração de ácido nítrico 

em até 99%, pois esse agente desidratante é menos eficaz que o ácido sulfúrico. A corrente de topo que 

contém vapores do ácido é condensada, sendo uma parte devolvida como refluxo e outra é estocada 

como ácido nítrico concentrado. Uma parcela não condensada dessa corrente de topo é destinada a uma 
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coluna de tratamento para gás de exaustão, onde ocorre a eliminação dos gases NOx, e a produção de 

uma parcela de ácido nítrico diluído. A corrente de fundo da coluna de concentração é composta pela 

água retirada do ácido e pelo catalisador que é então reconcentrado para reutilização no processo em um 

evaporador a vácuo a baixa temperatura. O vapor d’água do evaporador é condensado com um trocador 

de calor e pode ser utilizado como água de alimentação no absorvedor na planta de ácido nítrico fraco, 

otimizando o processo. 

O nitrato de magnésio possui algumas vantagens de utilização em relação ao ácido sulfúrico, 

como fácil manuseio e menor custo, porém em altas concentrações sua viscosidade aumenta, 

impossibilitando o seu uso. Por outro lado, o ácido sulfúrico também possui algumas vantagens, como a 

possibilidade de ser alimentado em altas concentrações que variam de 93 a 96% em peso e mais 

próximo ao topo, eliminando assim, a necessidade de uma seção de retificação. Outra vantagem seria 

que a reconcentração do ácido se torna desnecessária, pois sua solução diluída pode ser destinada a 

outro tipo de produção. Em relação ao custo de investimento, a planta de nitrato de magnésio é cerca de 

1/3 menor, e tratando-se de custos operacionais, é cerca de 1/2 inferior se comparada a uma unidade de 

desidratação sulfúrica (CHEM SYSTEMS, 1998; MAXWELL, 2005).  

2.3  Tetranitrato de Pentaeritritol – Nitropenta ou PETN 

 

2.3.1  Características 

 
Na produção do PETN usa-se como matéria-prima o pentaeritritol, que apresenta fórmula 

química C(CH2OH)4 e massa molar de 136,15g/mol. Sua produção se dá pela reação de acetaldeído com 

formaldeído em meio alcalino, de acordo com a Reação 2.23(ULLMANS, 2014). 

 

CH3CHO + 4CH2O + 12Ca(OH)2 → C(CH2OH)4 + 12(HCOO)2Ca                (2.23) 

 

É fornecido na forma de um cristal branco em pó e as principais impurezas do produto final são 

dipentaeritritol e tripentaeritritol. Apresenta estrutura cristalina tetragonal, que se transforma em cúbica 

entre 180 °C e 190 °C. Suas características físico-químicas e estrutura estão apresentadas na Tabela 2.6 

e Figura 2.8, respectivamente (NIST, 2017). 
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Tabela 2.6: Características físico-químicas do Pentaeritritol.  

Pentaeritritol 

Ponto de ebulição  (°C) 276 

Ponto de Fusão (°C) 257 

Densidade (g/ml) 1,396 

Solubilidade em água (g/100g H2O) a 25 °C 7g 

Calor de formação (kJ/mol) -931,5 

Calor de combustão (kJ/mol) -2762 

Fonte:  Adaptado de NIST (2017) 

 

 

 

Fonte: PREPCHEM (2016) 

Figura 2.8: Estrutura molecular do pentaeritritol. 
 

O produto é comercializado no mercado com 3 graus:  grau técnico, grau mono e grau de 

nitração. A diferença entre os 3 graus está na pureza do material, enquanto o grau técnico possui entre 

80% e 95% de pentaeritritol e 5 a 15% de dipentaeritritol, o grau “mono” contém mais de 97% de 

pentaeritritol e o grau de nitração possui entre 98% e 99% de pentaeritritol (ULLMAN'S, 2014). 

O Tetranitrato de Pentaeritritol, mais conhecido no mercado como PETN ou Nitropenta, é um 

alto explosivo secundário de fórmula molecular C5H8N4O12 e peso molecular de 316,2 g. É fornecido 

comercialmente como um sólido cristalino branco em pó cujas características e estrutura estão descritas 

na Tabela 2.7 e Figura 2.9, respectivamente. A Figura 2.10 apresenta o aspecto dos cristais de PETN. 
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Tabela 2.7: Características do Tetranitrato de Pentaeritritol 

Tetranitrato de Pentaeritritol 

Ponto de ebulicão  (°C) – P=760 mmHg 200,0 

Ponto de Fusão (°C) 141,3 

Densidade (g/ml) 1,5 

Velocidade de Detonação (m/s)Observada
 

7600 

Calor de formação (kJ/mol) -587,7 

Fonte: Adaptado de Urbanski (1965); Kaye (1978) 

 

 

Fonte: URBANSKI (1965) 

Figura 2.9: Estrutura do Tetranitrato de Pentaeritritol (PETN) 

 

 

Fonte: Adaptado de INDIA TODAY (2017) 

Figura 2.10: Aspecto físico dos cristais de PETN. 

 

O PETN possui duas estruturas cristalinas, orthorrômbica, com densidade de 1,716 g/cm
3
, e 

tetragonal, com densidade de 1,778 g/cm
3
, normalmente produzida. A estrutura tetragonal é estável até 
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130 °C e a estrutura ortorrômbica é estável de 130 °C até seu ponto de fusão 143,1 °C (MILLER & 

GARROWAY, 2001). 

As pressōes de vapor de Tetranitrato de Pentaeritritol sólido e líquido podem ser obtidas pelas 

Equaçōes 2.1 e 2.2: 

 

Log P = 16.73 – 7750/T, para o estado sólido   (Eq 2.1) 

Log P = 14.44 – 6352/T, para o estado líquido  (Eq 2.2) 

 

Onde P é a pressão de vapor em mmHg e T é a temperatura em Kelvin. O calor específico do 

Tetranitrato de Pentaeritritol é dado por duas equações como função da temperatura (TERRY R. GIBBS 

& ALPHONSE POPOLATO, 1980). 

 

C =0.257+(5.21 x 10-4) x T, para T ≤140 °C              (Eq 2.3) 

C=0.239+(8.0x10-4) x T, para 32 °C < T < 127 °C  (Eq 2.4) 

 

Onde C é o calor específico em calorias por grama por graus centígrados. Sua solubilidade em 

água é próxima de zero. 

A hidrólise do PETN ocorre se houver contato com água a 100 °C, ocorrendo mais rapidamente 

se a solução for submetida à temperatura de 125 °C e pressão, sendo ainda mais rápida se houver 0.1% 

de ácido nítrico. A hidrólise ocorre mais rapidamente em solução de hidróxido de sódio se comparado a 

uma solução ácida (URBANSKI, 1965). 

O PETN é o alto explosivo secundário mais sensível e sua explosão ocorre de forma violenta 

entre 205 °C e 225 °C. Embora a zona de transição entre a lenta decomposição térmica e a violenta 

explosão tenha sido estudada utilizando-se pirólise a laser e espectrometria de massa, os mecanismos da 

reação ainda não são bem compreendidos (CHAMBERS, 2002). 

O composto apresenta alta solubilidade em compostos orgânicos, em especial acetona, e baixa 

solubilidade em ácido nítrico. As Tabelas 2.8 e 2.9 descrevem a solubilidade do PETN para 100 g de 

diferentes concentrações de ácido nítrico e acetona, respectivamente.  
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Tabela 2.8: Solubilidade de PETN por 100 g de solução de ácido nítrico. 

%HNO3 
Temperatura da solução (°C) 

0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 

60% 0.018 0.041 0.109 0.352 0.645 0.880 

65% 0.036 0.113 0.322 0.778 1.020 1.300 

70% 0.075 0.134 0.302 0.845 1.570 2.240 

75% 0.069 0.124 0.265 0.557 1.340 2.650 

80% 0.106 0.195 0.335 0.650 1.291 2.775 

85% 0.190 0.329 0.585 1.056 1.957 3.849 

90% 0.441 0.762 1.318 2.314 4.036 7.156 

95% 1.060 1.825 3.023 4.822 8.090 12.609 

Fonte: Adaptado de Urbanski (1965) 

 

Tabela 2.9: Solubilidade de Tetranitrato de Pentaeritritol por 100 g de solução de acetona e água. 

Quantidade de 

Nitropenta dissolvida 

em 100 g de solvente 

(g) 

Concentração de acetona 

55% 70% 80% 90% 92% 

Temperatura da solução (°C) 

1 41 - - - - 

2 52 - - - - 

2,5 - 24,5 - - - 

4 62 - - - - 

5 - 41,5 22 - - 

10 - 54,5 38,5 15 10 

15 - 62 48 24,5 20,5 

17,5 - 65 - - - 

20 - - 54 34,5 29 

25 - - 59 41,5 34 

30 - - 63 46,5 40,5 

35 - - - 51,5 45 

40 - - - 55 50 

45 - - - 58,5 54 

50 - - - 61,5 57,5 

55 - - - - 60,5 

60 - - - - 62,5 

Fonte: Adaptado de Urbanski (1965) 
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2.3.2    Processo de produção 
 

Diferentes métodos são utilizados pelas indústrias, e em todas elas o processo de produção de 

tetranitrato de pentaeritritol se inicia com a reação de nitração do pentraeritritol grau nitração com 

excesso de ácido nítrico (99% m/m) de acordo com a Reação 2.24. 

 

C(CH2OH)4 + 4HNO3   →   C(CH2NO3)4 + 4H2O               ΔH= -60,54 kJ.mol
-1 

 (2.24) 

 

Embora a Reação 2.24 seja essencialmente uma esterificação, ela é comumente chamada de O-

nitration (Nitração-O) devido ao seu mecanismo de reação, no qual há a substituição do hidrogênio por 

um grupo nitro (AGRAWAL, HODGSON, 2007). 

Essa etapa ocorre em um nitrador com agitação e sistema de resfriamento com a temperatura 

controlada. O PETN é insolúvel em ácido nítrico, o que facilita sua separação. Industrialmente as rotas 

mais utilizadas são a nitração com acido nítrico 99% m/m sem diluição e a nitração com ácido nítrico 

99% m/m seguido de diluição. Urbanski (1965) descreveu os detalhes das rotas conhecidas como 

método alemão e método soviético. As características de cada rota estão descritos a seguir:  

O método alemão: O processo semi-contínuo, cujo fluxograma está apresentado na Figura 2.11, 

se inicia com 1000 kg de ácido nítrico e 200 kg de pentaeritritol sendo carregados no nitrador (1). A 

reação de nitração é exotérmica, e a temperatura do processo deve ser mantida entre 15 °C e 20 °C, 

sendo necessária a utilização de uma camisa de refrigeração preenchida com solução de nitrato de sódio 

com temperatura entre -5 °C e -10 °C. A etapa de nitração tem duração de aproximadamente 40 

minutos. Pouco tempo após o início da reação, a mesma quantidade de ácido nítrico e pentaeritritol são 

inseridos gradativamente ao nitrador (1) enquanto a solução já existente é transferida por overflow para 

o nitrador (2), cuja capacidade é de 170 L. Nesse nitrador, a suspensão de PETN e ácido nítrico a 80% 

em concentração é resfriada a 10 °C e enviada para o tanque diluidor (3). Água é inserida até se obter 

uma solução de 30% m/m de ácido nítrico com temperatura entre 15 °C e 20 °C. A solução é então 

enviada aos filtros a vácuo (4) e em seguida a torta é enviada para o tanque de lavagem (5), enquanto o 

ácido diluído filtrado é enviado para recuperação. Após a lavagem com água, a solução é enviada para o 

filtro a vácuo (6) para retirada da água ácida, e em seguida a torta é enviada para o tanque de 

neutralização (7) onde é misturado com carbonato de sódio por 1 hora e meia. Após a neutralização a 

solução é enviada para o filtro a vácuo (8). Nessa etapa obtem-se 96,8% de taxa de conversão de 
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pentaeritritol em tetranitrato de pentaeritritol. A torta é então enviada com 10% de água para o processo 

de recristalização que se inicia em um tanque (9), onde os cristais são solubilizados em acetona a 45°C. 

Nesse processo, 1000 L de acetona e 3 kg de carbonato de sódio são utilizados para uma carga 

inicial de 200 kg de pentaeritritol. A solução é aquecida a 50 °C, enviada para o filtro (10) e em seguida 

para o tanque (11), onde água é adicionada até obter-se concentração de acetona entre 50% e 55%. Após 

a diluição, a solução é enviada para uma serie de 6 tanques com aquecimento e agitação constantes, 

onde a acetona é removida por destilação e enviada aos condensadores (14). No primeiro tanque a 

temperatura é mantida em 85 °C para resultar em uma solução com concentração entre 12% e 15% de 

acetona. A temperatura do segundo tanque é mantida em 90 °C, resultando em uma concentração entre 

3% e 5% de acetona. No quarto e quinto tanques a temperatura é mantida em 100 °C e apenas traços de 

acetona são encontrados. A solução de PETN recristalizado é então separada da água pelo filtro a vácuo 

(12) e a acetona diluída é enviada para ser purificada por destilação (URBANSKI,1965). 

 

 

Fonte: Adaptado de Urbanski (1965) 

Figura 2.11: Planta do Processo Alemão 

Água 
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O método soviético: Esse processo se inicia em um nitrador carregado com 300 kg de ácido 

nítrico com concentração em torno de 95% e 60 kg de pentaeritritol. O nitrador é resfriado por uma 

jaqueta e sua temperatura é mantida em 20 °C. O reator é feito de alumínio e possui um funil em seu 

topo para adição de pentaeritritol. Após cerca de 30 minutos de reação a solução é enviada para um 

filtro a vácuo. O ácido residual filtrado apresenta concentração de 78%, e a torta apresenta menos de 

25% de ácido (URBANSKI, 1965).  

A torta é enviada para um tanque onde é lavada com 800 L de água por cerca de 15 minutos. 

Após esse período a água ácida é removida através de filtração a vácuo e a torta é lavada novamente em 

3 bateladas com 180 L de água. Após a etapa de lavagem, os cristais de tetranitrato de pentaeritritol são 

enviados a um tanque para neutralização com solução de 1% carbonato de sódio entre 85 °C e 95 °C 

durante cerca de 1 hora. O produto final contém cerca de 0,3% a 0,5% de ácido. 

Na etapa de recristalização, para cada 1 kg de tetranitrato de pentaeritritol são utilizados 2,2 kg 

de acetona e o dobro da quantidade necessária para neutralizar o ácido presente no material na etapa 

anterior. A solução é aquecida a 58 °C e agitada durante 1 hora, e após passar por um filtro aquecido a 

50-55 °C é enviada a um cristalizador, onde é resfriada a uma taxa de 1 °C por 5 minutos e 

posteriormente a 2-2,5 °C por minuto. Esse processo dura cerca de 2 horas.  

Os cristais de Tetranitrato de pentaeritritol são separados em um filtro a vácuo até uma solução 

de 10-15% de acetona, cuja remoção se dá pela lavagem com uma pequena quantidade de álcool etílico, 

e enviados para a etapa de secagem, onde são secos a 40 °C (URBANSKI,1965). 

Embora não seja comum na indústria, é possível obter PETN a partir da nitração do pentaeritritol 

com uma solução mista de ácido nítrico e ácido sulfúrico, mas preferiu-se destacar apenas os métodos 

industriais (URBANSKI,1965). A Figura 2.12 ilustra o método de produção soviético do PETN. 
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Figura 2.12: Método de produção soviético do PETN. 

 

2.3.4    Decomposição do PETN 
 

De forma geral, é aceito que a etapa lenta da decomposição de ésteres de nitratos primários e 

secundários de cadeia aberta envolve a cisão da ligação O-NO2. Essa etapa está descrita na Reação 2.25 

(CHAMBERS, 2002). 

(2.25) 

 

Os produtos dessa decomposição são relativamente reativos, e dependendo das condições, outras 

rotas de decomposição secundárias envolvendo ataques por dióxido de nitrogênio foram propostas. 

Essas reações subsequentes são chamadas de autocatalíticas ou autooxidativas. Em temperatura 

ambiente, há a possibilidade de reações envolvendo a oxidação do radical [(O2NOCH2)3C-CH2O
-
] pelo 

NO2, resultando na formação de peróxido [(O2NOCH2)3C-CH2OO·], nitrato [(O2NOCH2)3C- NO2] ou 

aldeído [(O2NOCH2)3C-CHO] (CHAMBERS, 2002).  

Outra rota de decomposição é proposta em meio aquoso, envolvendo a hidrólise do PETN, de 

acordo com a Reação 2.26. Essa reação é relativamente lenta, e pode ocorrer em cada um dos grupos 

[O-NO2] da molécula, resultando em moléculas estáveis de mono, di ou trinitrato de pentaeritritol, 

podendo ocorrer em meio ácido, neutro ou básico (CHAMBERS, 2002). 
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 (2.26) 

 

Rodger e Mcirvine (1963) deduziram com base em experimentos que a decomposição do PETN 

em ácido nítrico segue as seguintes etapas: hidrólise do PETN, oxidação dos produtos da hidrólise 

liberando NO2 e destruição do PETN não hidrolisado por uma reação catalisada por NO2 na qual a 

hidrólise não faz parte. 

Huang et al. (1992) e Ng et al. (1986) monitoraram a pressão total de PETN à vácuo em 

diferentes temperaturas com condições controladas. Ambos reportaram que houve rápido aumento da 

pressão ao atingir 75°C, estabilizando-se a aproximadamente 110°C, temperatura na qual um rápido 

aumento foi também observado. Embora o rápido aumento de pressão seja atribuído à decomposição do 

PETN, outros estudos demonstram que PETN libera na verdade NO2 absorvido. 

Volltrauer (1986) investigaram a decomposição de PETN mantido a 53 °C utilizando um 

detector de quimioluminescência. Foi notado que as amostras de PETN produzidas recentemente 

liberaram mais NOx do que aquelas mantidas a 53 °C por vários dias. Devido a isso, ele acredita que a 

emissão inicial de NOx não é proveniente da decomposição do PETN, e sim da liberação de NO2 

absorvido e a energia de ativação para a liberação de NO2 absorvido foi estimada em 15 kcal/mol. 

 

2.3.5    Estabilidade térmica 
 

Na produção de pentaeritritol há formação de dipentaeritritol, cuja nitração resulta em 

hexanitrato de dipentaeritritol. Devido a isso, na produção de PETN utiliza-se pentaeritritol grau 

nitração, com no máximo 2% m/m de dipentaerititol. 

A fim de observar as influências externas, como concentração de ácido nítrico, ácido sulfúrico e 

hexanitrato de dipentaeritritol na sensibilidade térmica e cinética de decomposição do PETN, Reddy e 

Rao (1992) realizaram testes utilizando o método DSC, differential scanning calorimetry (Calorimetria 

Exploratória Diferencial). Para suas análises, eles prepararam PETN a partir da nitração com ácido 

nítrico 99% e utilizando mistura dos ácidos nítrico e sulfúrico descrita por Ermenko. As 10 amostras 

testadas estão descritas na 2.10. Os comportamentos termodinâmicos e temperaturas de fusão de cada 

amostra estão apresentados na Figura 2.13 e Tabela 2.11 (REDDY; RAO, 1992). 
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Tabela 2.10: Soluçōes testadas Reddy e Rao (1992) 

Numeração Descrição da amostra 

A PETN produzido pela nitração de pentaeritritol contendo 2% de dipentaeritritol. 

B PETN produzido pela nitração de pentaeritritol sem dipentaeritritol. 

C Hexanitrato de dipentaeritritol. 

D PETN com 2% de ácido sulfúrico. 

E PETN com 2% de ácido nítrico. 

F Dinitrato de Isorbitina (ISDN - não será descutido  nesse trabalho) 

G PETN com 0.5% de ácido sulfúrico. 

H PETN com 1% de ácido sulfúrico. 

I PETN com 4% de ácido sulfúrico. 

J PETN com 1% de ácido nítrico. 
Fonte: Adaptado de Reddy; Rao (1992) 

 

 

Tabela 2.11: Dados térmicos por amostra.  

Amostra 
Temperatura 

de fusão [K] 

Temperatura de decomposição [K] 

Ti Tp Te 

A 410 450 471 505 

B 410 451 470 502 

C 337 460 475 507 

D - 365 367 410 

E 409 451 471 500 

F 340 443 467 482 

G 405 413 423 440 

H 401 408 417 440 

I - 370 372 410 

J 409 450 470 500 

Ti= Temperatura inicial, Tp= Temperatura de pico, Te= Temperatura final. 

Fonte: Adaptado de Reddy; Rao (1992) 
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Fonte: Adaptado de Reddy; Rao (1992) 

Figura 2.13: Gráfico Termograma descrito por Ensaio DSC para as amostras A, B, C, D, E e F. 

 

As amostras A, B e E apresentam comportamento térmico similar, como pode-se observar na 

Figura 2.13. As amostras preparadas com PETN e ácido sulfúrico apresentaram alta sensibilidade 

termodinâmica, e nota-se que amostras G e H entraram em decomposição rapidamente, dados 

observados na Tabela 2.11. O Hexanitrato de Dipentaeritritol (C) apresentou maior estabilidade 

termodinâmica e menor ponto de fusão comparado ao Tetranitrato de Pentaeritritol.  

A adição de 2% de ácido nítrico ao PETN (E) e 2% de dipentaeritritol ao pentaeritritol (A) não 

afetou a estabilidade térmica do PETN (B), enquanto a adição de 2% de ácido sulfúrico ao PETN (D) 

abaixou sua temperatura de decomposição entre 30 K e 85 K.  
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 No gráfico da Figura 2.13 a área abaixo da curva é diretamente proporcional à quantidade de 

calor liberada durante a decomposição térmica. As amostras de PETN preparadas a partir de 

pentaeritritol puro e com 2% de dipentaeritritol liberaram aproximadamente a mesma energia durante a 

decomposição. Quanto maior a concentração de ácido sulfúrico no PETN, maior a energia liberada 

durante a decomposição, e mais rápida ela é, mas a adição de ácido nítrico não influenciou na energia 

liberada e nem na temperatura de decomposição.   

Analisar a estabilidade e cinética de decomposição de um material é de suma importância para 

garantir a segurança na produção, estocagem e aplicação do mesmo, em especial para substâncias 

explosivas (REDDY; RAO, 1992). 

 

2.3.6    Estabilidade do ácido residual 
 

A fim de se obter um processo seguro para a reutilização do ácido, é necessário saber o 

comportamento da solução encontrada ao final do processo. O estudo da influência do PETN na 

decomposição do ácido proveniente do processo de nitração do pentaeritritol foi iniciado por esse 

motivo. Em 1960, no Canadá, Rodger e Mcirvine (1963) estudaram o ácido nítrico residual proveniente 

da planta de nitração de pentaeritritol da Canadian Industries Limited, o qual apresentava decomposição 

rápida e com alta velocidade de produção de NO2, comportamento muito diferente dos ácidos residuais 

de outros processos operados pela divisão de explosivos da empresa. Segundo a breve descrição do 

processo fornecida pelos pesquisadores, ele se assemelha ao método soviético, porém a temperatura do 

reator é mantida em 25 °C e ao final do processo a solução de ácido nítrico e PETN é resfriada até 5 °C 

antes de ser filtrada. A razão entre a massas de ácido nítrico e a massa de pentaeritritol utilizada no 

processo é de 5,6/1. 

O estudo analisou o efeito da concentração de PETN na decomposição de uma solução de ácido 

nítrico puro e na solução de ácido nítrico proveniente da planta de nitração.  Os pesquisadores utilizaram 

dois métodos para acompanhar o curso da decomposição em diferentes temperaturas, o método do tubo 

a vácuo (Vacuum flask fume-off apparatus) e o método do tubo de ensaio (Test tube fume-off 

apparatus), cujos equipamentos estão apresentados nas Figuras 2.14 e 2.15, respectivamente. 
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Fonte: Adaptado de Rodger; Mcirvine (1963) 

Figura 2.14: Método do tubo a vácuo. 

 

 

Fonte: Adaptado de Rodger; Mcirvine (1963) 

Figura 2.15: Método do tubo de ensaio. 
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 Com esses métodos foi possível comparar a evolução da decomposição de duas amostras em 

diferentes temperaturas ao longo do tempo. No método do frasco a vácuo, 50 mL das amostras são 

aquecidas até a temperatura do teste e colocadas no frasco a vácuo de 250 mL, fechado em seguida por 

lã de vidro. Os frascos são então inseridos em béqueres aquecidos e termopares instalados em cada um 

dos frascos registram a diferença de temperatura. 

No teste do tubo de ensaio, 10 mL das amostras em temperatura ambiente são inseridas nos 

tubos de ensaio aquecidos por água a temperatura do teste. O registro da temperatura é semelhante ao do 

método do frasco a vácuo e os tubos de ensaio são fechados com lã de vidro (RODGER; MCIRVINE, 

1963). 

Soluções preparadas com ácido nítrico concentrado e quantidades pré-determinadas de PETN 

foram analisadas pelo método do tubo a vácuo e apresentaram no geral uma leve queda na temperatura 

em relação a soluções de ácido nítrico puro, seguida por um leve aumento na temperatura e por último 

uma drástica elevação até se alcançar o valor máximo. A queda inicial de temperatura foi atribuída ao 

calor de solução de PETN. 

A Figura 2.16 apresenta a relação entre o aumento de temperatura e tempo de decomposição para 

3 combinações de temperaturas e concentrações de ácido nítrico puro com PETN (RODGER; 

MCIRVINE, 1963). 
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Fonte: Adaptado de Rodger; Mcirvine (1963) 

Figura 2.16: Gráfico do efeito da concentração de PETN em diferentes concentrações de ácido 

nítrico puro. 

 

O tempo para início da decomposição não foi altamente influenciado pela concentração de 

PETN, mas nota-se que ele é maior para baixas concentrações de PETN. 

Nesse trabalho analisou-se também a relação entre o tempo para início da decomposição e o 

aumento da temperatura em soluções de ácido nítrico puro de concentrações entre 60% e 85% m/m 

HNO3 e 0,8% m/m de PETN. De acordo com a Figura 2.17, a tendência de decomposição é maior para 

concentração de ácido nítrico entre 65% e 75%. 
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Fonte: Adaptado de Rodger; Mcirvine (1963) 

Figura 2.17: Gráfico do aumento de temperatura e tempo de fume-off (decomposição com geração de 

gases) para concentrações de ácido entre 60% e 85% com 0.8% de PETN a 50
O
C, 60

O
C e 70

O
C 

 

Ao final do experimento observou-se que cerca de um quarto da matéria orgânica foi 

transformada em ácido oxálico, metade foi perdida e o restante foi encontrado na forma de um composto 

amarelo não identificado solúvel em água. 

Para verificar a influência de PETN em ácido residual, o método do tubo a vácuo foi utilizado 

para análise de soluções de ácido nítrico residual com 0,8% m/m de PETN adicionado. Foi notado que o 

aumento de temperatura foi maior do que o ocorrido com soluções de ácido nítrico puro com 0.8% m/m 

de PETN nas mesmas condições de temperatura, fato explicado pela existência prévia de cerca de 0,4% 

a 0,8% m/m de material orgânico no ácido residual. Os resultados estão demonstrados na Figura 2.18. 
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Fonte: Adaptado de Rodger; Mcirvine (1963) 

Figura 2.18: Gráfico do aumento de temperatura e tempo de fume-off (decomposição com geração de 

gases) para ácidos residuais com concentração entre 55% e 80% m/ com adição de 0.8% de PETN. 

 

Cerca de 50% da matéria orgânica foi destruída durante a decomposição e o ácido apresentou 

coloração amarela e pouca quantidade de ácido oxálico, resultado semelhante ao encontrado na análise 

do ácido nítrico puro com 0,8% m/m de PETN. 

Para o ácido residual da planta estudada, determinou-se que as temperaturas de segurança para o 

ácido nítrico com concentração igual a 70%, 75% e 80% são 30 °C, 40 °C e 50 °C respectivamente. 

Abaixo dessas temperaturas não há decomposição com geração de gases. 

Após manter o ácido a 70 °F (21,1°C) por 3 dias, constatou-se que todo o material explosivo foi 

destruído, embora maior quantidade de matéria orgânica tenha permanecido ao final. Nenhuma 

quantidade de ácido oxálico foi encontrada e a solução apresentou coloração levemente amarelada. Os 

pesquisadores presumiram então que a decomposição não foi completa (RODGER; MCIRVINE, 1963). 

Nesse estudo também foi determinada a composição e quantidade de matéria orgânica no ácido 

residual. Uma amostra de ácido foi adicionada a 5 volumes de água gelada e deixada em repouso 

durante uma noite, após esse período o cristal branco precipitado foi coletado e recristalizado. 

Segundo os pesquisadores, o ácido residual proveniente do processo de nitração do pentraritritol 

normalmente contém entre 0,4% e 0,8% de matéria orgânica. Análises levaram a conclusão de que a 
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maior parte desse material é hexanitrato de dipentaeritritol. Verificou-se também que o tempo para 

início da decomposição em uma mistura de hexanitrato de dipentaeritritol com ácido nítrico puro foi 

igual do ácido residual com PETN adicionado e sem PETN adicionado, indicando que nos ácidos 

residuais esse processo é iniciado pela decomposição de hexanitrato de dipentaeritritol, sendo o PETN 

um combustível extra para a reação após o seu início (RODGER; MCIRVINE, 1963). 

Experimentos foram realizados a fim de analisar a influência dos óxidos de nitrogênio na 

decomposição do ácido nítrico com PETN. Os resultados demonstraram que a presença de 1% de NO2 

reduz o tempo para início de decomposição. De acordo com a Figura 2.17, a decomposição não ocorre 

em ácido nítrico de concentração 85% com 0.8% m/m de PETN a 70°C, mas após a adição de 1% de 

NO2, a solução levou apenas 12 minutos para início da decomposição. Os resultados estão demonstrados 

na Figura 2.19 (RODGER; MCIRVINE, 1963). 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rodger; Mcirvine (1963) 

Figura 2.19: Gráfico do aumento de temperatura e tempo de fume-off (decomposição com geração de 

gases) para ácido nítrico puro com 0.8% de PETN e ácido nítrico puro com 1% de NO2 e 0.8% m/m de 

PETN. 
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 De acordo com os pesquisadores, o ácido nítrico residual contém inicialmente 0,05% de NO2 e 

cerca de 1% após a decomposição. Para analisar o efeito catalítico do NO2 gerado nesse processo, uma 

solução de ácido na qual já havia ocorrido decomposição foi resfriada a 60°C, temperatura na qual foi 

iniciada a decomposição. Os pesquisadores descreveram que após a adição de PETN nesse ácido a 

decomposição iniciou-se quase que imediatamente, o que foi atribuído às características catalíticas do 

NO2 produzido durante a decomposição (RODGER; MCIRVINE, 1963). 
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3 Mercado de Ácido Nítrico no Brasil  
 

A produção de ácido nítrico está diretamente relacionada com a indústria de fertilizantes, em 

especial o nitrato de amônio, produzido através da reação entre a amônia e o ácido nítrico. O mercado 

Brasileiro conta com 3 unidades capacitadas para produção de ácido nítrico, são elas: Vale Fertilizantes 

(Cubatão-SP) e as Fábricas de fertilizantes nitrogenados (FAFEN) implantadas em Camaçari–BA e 

Laranjeiras–SE (PETROBRAS, 2018). 

Tanto a FAFEN localizada em Camaçari-BA, quanto a FAFEN localizada em Laranjeiras-SE, 

pertencem à Petrobras, e juntas possuem capacidade instalada de 36 mil toneladas de ácido nítrico por 

ano, abaixo de 10% do volume médio produzido pela Vale Cubatão Fertilizantes. Em setembro de 2016 

foi anunciada a saída integral da Petrobrás do setor de fertilizantes como medida para focar os 

investimentos em ativos que tenham menor risco e maior retorno para a empresa. 

Em 2017, a FAFEN da Bahia e Sergipe apresentaram, respectivamente, resultados negativos de 

R$200 milhōes e R$600 milhōes. Devido a esses números, em Março de 2018 a Petrobras anunciou que 

ao final do primeiro semestre do ano ambas as fábricas serão hibernadas (PETROBRAS, 2018). 

A Vale Cubatão Fertilizantes está localizada em Cubatão, estado de São Paulo, e pertence ao 

grupo Vale. Em novembro de 2017 a sua venda para a Yara fertilizantes foi anunciada, o negócio 

envolveu 255 milhōes de dólares e necessitou da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade), que emitiu sua decisão favorável em março de 2018. A saída da Vale Cubatão 

Fertilizantes faz parte do plano da Vale de sair de negócios considerados não estratégicos, já a compra 

da empresa pela Yara Fertilizantes representa uma maior presença da gigante norueguesa no mercado de 

fertilizantes nacional (ÉPOCA, 2018). 

 Na Tabela 3.1 apresentam-se os volumes de ácido nítrico produzidos por ano segundo os 

relatórios de resultados anuais de 2010 a 2016. (VALE, 2016). Comparando os volumes da Vale 

Cubatão com o volume total da FAFEN-BA e FAFEN-SE, observa-se que a empresa sempre apresentou 

participação de mercado de cerca de 100% em todos os períodos. 
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Tabela 3.1: Volume de produção de ácido nítrico na Vale Cubatão fertilizantes de 2010 a 2016. 

 

Volume de 

HNO3 

produzido 

(toneladas) 

2010 454.000 

2011 468.000 

2012 478.000 

2013 417.000 

2014 472.000 

2015 475.000 

2016 468.000 

Fonte: Vale – Resultados Trimestrais (2016) 

 

Segundo uma apresentação retirada do segundo congresso Brasileiro de Fertilizantes, a Vale 

possui capacidade instalada para produção de 470 mil toneladas anuais de ácido nítrico diluído, porém, 

não há informações sobre que concentração de ácido nítrico esses valores se referem (ANDA, 2012). 

3.1 Importação e exportação  
 

Com auxílio do site www.aliceweb.mdic.gov.br é possível verificar o volume e valor líquido de 

determinado produto exportado ou importado através de seu NCM, sendo possível filtrar por país, porto, 

modalidade de transporte, bloco econômico e período. O NCM 2808.0010 foi utilizado para gerar dados 

estatísticos de importação e exportação de ácido nítrico apresentados a seguir (ALICEWEB,2018). 

 

 Exportação 
 

Através do NCM do ácido nítrico, foi gerado o relatório estatístico geral de exportação de ácido 

nítrico, obtendo-se assim o volume exportado e o valor FOB do produto, que é o valor da mercadoria 

sem frete, seguro e impostos. O relatório gerado originalmente pelo site apresenta volumes em kg e 

valores líquidos em dólares. Os volumes apresentados nas Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 estão em toneladas, e 

com esses valores calculou-se o valor líquido em dólares por tonelada de ácido nítrico. De acordo com 

o site, não houve exportações por mar, somente por estradas, dessa forma é deduzido nessa etapa que 

todo o volume de exportação de ácido nítrico se refere ao produto na forma concentrada. Com essa 
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informação é possível inferior que toda exportação tem o Mercado da América Latina como 

consumidor. A Tabela 3.2 apresenta os dados de exportação de ácido nítrico concentrado (99% m/m): 

 

Tabela 3.2: Valores FOB e volumes de exportação de ácido nítrico concentrado. 

Período Valor FOB (Dólares) Volume (Ton) Dólares/Ton 

01/2018 - 05/2018  $346.315  810  $428  

2017  $1.358.236  3.051  $445  

2016  $805.542  1.863  $432  

2015  $442.012  1.028  $430  

2014  $712.457  1.410  $505  

2013  $1.093.591  2.101  $521  

2012  $895.566  1.652  $542  

2011  $1.144.827  2.272  $504  

2010  $482.281  1.066  $453  

2009  $756.328  1.947  $388  

2008  $977.562  2.237  $437  

2007  $633.994  1.884  $337  

Fonte: Adaptado de Aliceweb (2018) 

  

Após gerar o mesmo relatório escolhendo o estado de São Paulo como fonte do ácido nítrico 

para exportação, os mesmos valores foram obtidos, o que demonstra que 100% do produto exportado é 

proveniente da Vale Cubatão Fertilizantes. 

Os 3 maiores exportadores mundiais de ácido nítrico são Coréia do Sul, Bélgica e Alemanha, 

que representaram respectivamente 20%, 15% e 13% das exportações em 2016 em valores totais de 

dólares. O Brasil representou nesse mesmo ano 0.38% das exportações de ácido nítrico 

(OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY, 2018). 

 Importação  
 

Através do NCM do ácido nítrico, foi gerado um relatório nos mesmos moldes do relatório de 

exportação apresentado acima. Deduz-se que todo ácido nítrico importado está em base concentrada, já 

que, de modo geral, arcar com custos de frete para um produto diluído significa arcar com custos de 

importação de 47% do peso do material em forma de água. A Tabela 3.3 apresenta os dados de 

importação de ácido nítrico concentrado (99% m/m): 
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Tabela 3.3: Valores FOB e volumes de importação de ácido nítrico concentrado entre 2007 e 2018.  

Período US$ FOB Ton USD/Ton 

01/2018 - 05/2018  $256.250  447  $573  

2017  $213.089  213  $1.000  

2016  $211.208  24  $8.846  

2015  $182.543  18  $10.006  

2014  $196.180  15  $13.492  

2013 $241.499  18  $13.255  

2012  $348.351  39  $8.970  

2011  $426.118  25  $17.135  

2010  $249.472  20  $12.225  

2009  $282.375  21  $13.400  

2008  $203.434  61  $3.351  

2007  $122.500  21  $5.925  

Fonte: Adaptado de Aliceweb (2018) 

 

Ao comparar os resultados de exportação e importação, nota-se que os os valores de importação 

entre os anos 2007 e 2018 não apresentam consistência. Devido a isso, o preço do ácido no mercado 

nacional não pôde ser estimado com base nesses valores. 

Segundo o processo n. 00006822120144036118 do TRF-3, a Indústria de Material Bélico do 

Brasil (IMBEL) realizou o processo licitatório nº 0048/2013 para a compra de 750 toneladas de ácido 

nítrico concentrado. A licitação foi encerrada em Janeiro de 2014 em um valor acordado de R$2.740,00 

por tonelada. De acordo com a “Calculadora do Cidadão”, ferramenta disponibilizada pelo Banco 

Central do Brasil, ao se utilizar o Indice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV) entre 01/2014 e 

05/2018 para ajustar o preço obtido, o valor atual para a tonelada de ácido nítrico concentrado a granel é 

de aproximadamente R$3.464,03 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018; ARQUIVO JUDICIAL; 

2016). 

De acordo com a página 13 da Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU) de 27 de Junho de 

2007, a IMBEL realizou uma compra em 22/06/07 de 600 toneladas de ácido nítrico concentrado e 300 

toneladas de ácido nítrico 53% nos valores de R$566.340,00 e R$166.245,00, respectivamente. Isso 

indica que o preço a granel do ácido nítrico 53% m/m corresponde a aproximadamente 59% do preço a 

granel do ácido nítrico concentrado. Portanto, em um cenário em que o preco do ácido concentrado é de 

R$3.464,03, o preço aproximado para o ácido nítrico 53% m/m é de R$2.043,76 (JUSBRASIL, 2007).  
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Segundo o pregão eletrônico N
o
 07/2011 da IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO, o 

instituto federal cotou 10 bombonas de 50 kg de ácido nítrico 53% m/m no valor de R$160,00 cada, o 

que implica em um valor de R$3.200,00 por tonelada de ácido nítrico 53% m/m a varejo De acordo com 

a “Calculadora do Cidadão”, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, ao se utilizar o 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV) entre 05/2011 e 05/2018 para ajustar o preço obtido, 

o valor atual para a tonelada de ácido nítrico 53% m/m a varejo é de aproximadamente R$4.700,00 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018; IFSULDEMINAS, 2011). 
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4  Estudo de caso 

4.1  Apresentação do problema 
 

A empresa na qual surgiu o tema desse trabalho final de conclusão de curso é de médio porte, 

brasileira e de capital fechado. Sua atuação no mercado de explosivos industriais ocorre a mais de 20 

anos e a comercialização do tetranitrato de pentaeritritol se dá na forma de cordel detonante em diversas 

gramaturas. A Figura 4.1 apresenta um rolo de cordel detonante NP-10, no qual há 10 gramas de PETN 

por metro de cordel. 

 

Fonte: EXPLOG (2018) 

Figura 4.1: Cordel detonante NP-10. 

 

A produção do PETN ocorre de forma semelhante à descrita pelo método soviético. 

Inicialmente, o reator batelada é preenchido com uma massa pré-determinada de ácido nítrico 99% m/m, 

e de forma gradativa adiciona-se pentaeritritol ao reator. A razão entre as massas de ácido nítrico e de 

pentaeritritol é de 5:1, o processo de adição de pentaeritritol dura cerca de 1 hora e a temperatura do 

reator deve ser mantida em 15 °C. 

 Após o término da etapa de nitração, a mistura é resfriada entre 5 °C e 10 °C e o PETN é 

separado da solução de ácido por filtração a vácuo. O ácido residual é enviado para o tanque de 

armazenamento de ácido residual e a torta é enviada para outro tanque, onde é lavada com água para 

remoção do excesso de ácido nítrico. Após o processo de lavagem, o PETN é separado da água ácida 
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por filtração a vácuo. A água ácida é enviada para tratamento e o tanque com os cristais de PETN recebe 

uma solução de carbonato de sódio para neutralização do ácido nítrico restante. Esse tanque é então 

mantido sob agitação constante por cerca de 1 hora e meia, e após esse período separa-se a água da torta 

por filtração a vácuo. A torta é enviada para os processos de cristalização e secagem e a água alcalina é 

enviada para o processo de tratamento. 

As correntes residuais geradas antes das etapas de cristalização e secagem são a água ácida, a 

água alcalina e o ácido nítrico residual. A água ácida e água básica são enviadas ao tanque de 

neutralização, onde o pH final é ajustado para 7. Não há um tratamento para o ácido nítrico residual na 

planta, por isso ele é coletado por uma empresa que realiza a sua reciclagem a partir de processos 

mantidos em sigilo. O processo descrito é reprensentado pela Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2: Processo de produção do tetranitrato de pentaeritritol utilizado pela empresa. 

 

Devido ao alto valor de mercado e a existência de apenas 1 (um) fabricante no Brasil, o ácido 

residual pode ser utilizado para aumento de receita, contanto que o custo de tratamento seja baixo a 

ponto de possibilitar a venda do mesmo por um preço igual ou inferior ao praticado no mercado. Para 

atingir tal objetivo, é necessário que a indústria desenvolva rotas de tratamento que agreguem valor ao 

ácido de forma segura e com o menor custo, transformando-o em matéria prima para seus processos ou 

em produto final para outros mercados.  
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4.2  Metodologia e discussão 
 

A concentração de ácido nítrico está entre 77% e 80% m/m, sua coloração é amarelada e é 

possível notar que há a liberação de gases marrons. O tanque de armazenagem do ácido residual é de 

alumínio e está sob a incidência da luz solar na maior parte do dia. Por questões sigilosas, o volume 

mensal do ácido nítrico residual não pode ser revelado nesse trabalho, dessa forma utiliza-se o valor de 

10 toneladas por mês para eventuais cálculos. As fotos do ácido nítrico 99% e do ácido residual são 

apresentadas na Figura 4.3 e 4.4, respectivamente. 

 

 

Fonte: Arquivo fornecido pela empresa. 

Figura 4.3: Ácido Nítrico 99% m/m utilizado pela empresa. 
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Fonte: Arquivo fornecido pela empresa. 

Figura 4.4: Ácido nítrico residual proveniente do tanque de armazenamento de ácido residual. 

 

A fim de determinar um processo de tratamento, é necessário discutir sobre o que está presente 

como impureza no ácido nítrico residual. Os fatores a serem analisados para o levantamento do 

conteúdo do ácido nítrico são: aparência do ácido nítrico residual, densidade, condições do processo de 

nitração do pentaeritritol, comportamento dos resíduos em soluções aquosas de ácido nítrico e 

comportamento do ácido residual publicado em artigos. Dessa forma, com o objetivo de agregar valor 

ao ácido nítrico residual com o menor custo, será verificado a existência de uma rota que mais se adequa 

ao volume de ácido nítrico residual e à necessidade da empresa.  

 

 Aparência 
 

O ácido nítrico residual apresenta coloração avermelhada, o que indica presença de gases NOx, 

em especial NO2 e NO, e HNO2. O próprio ácido nítrico em presença de calor a luz se decompõe em 

água, Oxigênio e óxido nitroso (BRASTED, 1962). 

 

 Concentração 
 

A concentração fornecida pela empresa foi de aproximadamente 77% m/m de HNO3. 
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 Temperatura do processo  
 

Segundo as descrições do processo apresentadas no início desse capítulo, uma das variáveis 

controladas é a temperatura, a qual deve ser mantida em 15 °C. O controle da temperatura se dá pelo 

controle da vazão do pentaeritritol pelo operador, e embora a empresa conte com operários experientes e 

bem treinados, a temperatura pode superar o limite máximo dos padrões da empresa. Se isso ocorrer, a 

torta filtrada ao final da batelada é enviada para análise em laboratório para verificar se há desvio de 

qualidade, e o ácido é enviado ao tanque de armazenamento de ácido residual. Dessa forma, no tanque 

de ácido residual há uma mistura entre ácidos residuais provenientes de bateladas nas condições ideais 

de processo e bateladas com temperaturas superiores a ideal. 

A decomposição do ácido nítrico ocorre naturalmente na presença de luz, e é descrita pela 

Reação 4.1: 

 

4HNO3  4NO2 + 2H2O + O2      (4.1) 

 

Robertson et al.(1954) investigaram os efeitos do aumento da temperatura no deslocamento da 

Reação 4.1. As temperaturas analisadas em seus experimentos foram 12 °C, 17 °C, 21 °C e 31 °C, 

temperaturas facilmente atingidas no processo de nitração em questão. Sua conclusão foi a de que o 

aumento da temperatura influencia fortemente o deslocamento da Reação 4.1 no sentido dos produtos 

(ROBERTSON et al, 1954).  

De forma geral, quanto maior a concentração do ácido nítrico e maior a temperatura, maior será 

a sua taxa de decomposição. Levando essas informações em consideração, a presença de altas 

concentrações de NO2 no ácido nítrico residual é esperada, já que a decomposição do ácido nítrico 

ocorre nas condições normais de processo e é ainda mais intensa se houver perda do controle de 

temperatura no reator. 

 

 Comportamento dos compostos químicos em ácido residual 

 

A matéria-prima utilizada é a monopenta grau nitração, garantindo que dentro do reator haverá 

apenas ácido nítrico, pentaeritritol e pequena quantidade de dipentaeritritol (impureza em torno de 2% 

na monopenta grau nitração). Após o término do processo de nitração do pentaeritritol, estão presentes 

no reator o PETN, pequena quantidade de hexanitrato de dipentaeritritol e ácido nítrico.  
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Embora o processo de filtração a vácuo ocorra instantes após a etapa de nitração, a estabilidade 

dos dois compostos em ácido nítrico deve ser levada em consideração, já que se trata de um processo 

batelada com duração de 1 hora em que um reagente é adicionado gradativamente. Dessa forma, há 

grande quantidade de moléculas de PETN e hexanitrato de dipentaeritritol em contato com o ácido por 

até 1 hora se for considerado que a etapa de filtração a vácuo ocorra instantes após o término da 

nitração. Deve-se levar em consideração que a eficiência da filtração a vácuo não é igual a 100%, dado 

fornecido pela empresa, dessa forma uma pequena quantidade de PETN e hexanitrato de dipentaeritritol 

deve ser carreada pelo ácido residual. 

Como discutido nesse trabalho, o PETN tende a se hidrolisar em meio ácido de acordo com a 

Reação 2.26, liberando NO2. Esse processo é lento e pode ocorrer em cada um dos quatro grupos [O-

NO2] da molécula de PETN, portanto cada mol de PETN pode gerar até 4 mols de NO2 pelo processo de 

hidrólise. Sabendo disso, a presença de NO2 é esperada devido a possibilidade de a hidrólise ocorrer no 

reator e no ácido residual, espera-se também que a concentração de PETN no ácido nítrico residual 

decaia com o tempo (CHAMBERS, 2002). 

 

 Comportamento do ácido nítrico residual publicado em artigos 

 

Rodger e Mcirvine (1963) analisaram o comportamento do ácido nítrico residual do processo de 

nitração do pentaeritritol da Canadian Industries Limited. O mesmo apresentava rápida formação de 

gases e liberação de NO2 sob determinadas condições, fato também observado no ácido nítrico residual 

em questão nesse trabalho.  

Segundo eles, o ácido residual do processo de nitração contém normalmente 0,4% a 0,8% de 

matéria orgânica, sendo o hexanitrato de dipentaeritritol o composto de maior concentração. O estudo 

analisou não somente o comportamento do ácido residual com diferentes quantidades de PETN mas 

também o de soluções de ácido nítrico puro com diferentes quantidade de PETN. As soluções foram 

mantidas a temperaturas iguais ou superiores a 30 °C em todas as análises até atingir-se a temperatura de 

decomposição na qual era possível observar a geração de gases. O comportamento geral foi que cerca de 

metade da matéria orgânica foi destruída e o restante transformado em ácido oxálico e em um composto 

amarelo não identificado solúvel em água. 

 Os pesquisadores afirmaram também que após manterem o ácido residual a 21,1 °C durante 3 

dias todo o material explosivo foi destruído, e que uma maior quantidade de material orgânico foi 
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encontrada, não havendo formação de ácido oxálico, o que segundo eles indica que a decomposição não 

foi completa. 

Observa-se que o NO2 presente no ácido residual evidenciado pela cor avermelhada pode ser 

proveniente de fatores como decomposição do PETN, do hexanitrato de dipentaeritritol e do ácido 

nítrico. O tempo de permanência do PETN em ácido nítrico é dependente dos tempos de reação e de 

início do processo de filtração a vácuo, dessa maneira, a fim de reduzir o efeito da hidrólise do PETN, 

deve-se evitar o prolongamento do tempo entre o fim da reação e o início da filtração a vácuo. O efeito 

da decomposição térmica do ácido nítrico pode ser reduzido através do controle mais preciso da 

temperatura, evitando picos de entrada de pentaeritritol e mantendo a correta manutenção do sistema de 

refrigeração.   

 Assume-se que ácido residual analisado apresenta significativa concentração de NO2 dissolvido, 

concentração de ácido nítrico em torno de 80% m/m e presença de PETN e hexanitrato de 

dipentaeritritol.  

A diferença entre o processo descrito por Rodger e Mcirvine (1963) e do processo em questão 

está na razão entre as massas de ácido nítrico concentrado e de pentaeritritol, e nas temperaturas do 

reator durante a nitração. A razão de nitração é 5:1 para o processo em questão e 5,6:1 para o processo 

descrito pelos pesquisadores. A nitração ocorre a 25 °C, enquanto que no processo analisado ela ocorre 

a 15 °C, e a filtração nos dois processos ocorre a baixas temperaturas, 5 °C para o processo do artigo e 

entre 5 °C e 10 °C para o processo em questão. Dessa forma, como não houve modificações relevantes 

no processo de fabricação de PETN desde 1963 até 2007, data em que a planta em questão foi 

construída, admite-se que o ácido residual a ser tratado apresenta comportamento e conteúdo semelhante 

ao do descrito no artigo. 

 A determinação do mercado destinado para o ácido nítrico é o principal motivador para as rotas 

de tratamento necessárias, fazendo com que cada mercado seja mais ou menos adequado ao ácido em 

questão devido à compatibilidade de custos e volume disponível. 
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4.3  Análise de rotas 
 

Para a escolha de possíveis mercados deve-se levar em consideração a possibilidade da 

existência de pequenas quantidades de impurezas no ácido nítrico após tratamento, portanto as 

aplicações mais sensíveis a impurezas devem ser descartadas de forma a evitar transtornos ao 

consumidor.  O HNO3 em suas diferentes concentrações possui diversas aplicações. Uma utilidade do 

ácido nítrico 53% m/m seria a de detergente industrial para circuitos e sistemas em limpeza CIP (“Clean 

in place”). Juntamente a outros ácidos inorgânicos como o fosfórico ou o clorídrico em diferentes 

proporções, ele auxilia na limpeza de equipamentos das indústrias alimentíceas, como por exemplo, em 

frigoríficos e principalmente a de laticíneos, removendo crostas endurecidas de cálcio. O ácido 

concentrado (até 99% em peso) é necessário para muitas reações orgânicas de importância industrial 

(BETELGEUX, 2014; QUIMINAC, 2016; CONSIDINE,2002; CHEM SYSTEMS, 1998).  

As concentrações comerciais de interesse para o ácido nítrico nesse estudo são, portanto, 53% 

m/m e 99% m/m. Partindo de um ácido de concentração em torno de 80% m/m, rotas distintas devem 

ser tomadas para se chegar a essas concentrações. Dessa forma, para decidir qual rota deve ser tomada, 

deve-se analisar os equipamentos, características de processo e custos, sendo possível determinar qual se 

adequa a realidade da empresa em questão.  

Sabendo que o ácido residual sai do reator com concentração em torno de 80% m/m e com 

significativa concentração de NO2 e HNO2, carreando ainda pequenas quantidades de PETN e 

hexanitrato de pentaeritritol, portanto é esperado que esses compostos sejam removidos antes de 

qualquer processo.  

Sabe-se que a partir de uma concentração de 68,4%, o ácido nítrico se comporta como azeótropo, 

portanto para a obtenção de uma concentração de 99% é necessário que seja utilizada uma coluna de 

concentração, na qual o nitrato de magnésio ou ácido sulfúrico atuam como desidratantes. Esse processo 

é continuo, portanto não seria possível utilizá-lo em uma planta na qual há geração de ácido residual a 

partir de um processo em batelada, como o estudado nesse trabalho. Além disso, os agentes 

desidratantes devem ser reconcentrados ao longo do processo para reutilização, elevando os custos do 

processo.  

Percebe-se, portanto, que o investimento nos principais equipamentos utilizados na 

reconcentração do ácido nítrico não seria lucrativo para uma empresa que produz uma quantidade 

pequena (10 ton/mês) de ácido residual. Sendo assim, a possibilidade de utilizar o método de 

reconcentração do ácido torna-se inviável economica e tecnicamente. 
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Para a obtenção de ácido nítrico de concentração 53% m/m, os 3 principais processos devem ser 

a remoção do PETN e do hexanitrato de dipentaeritritol, a remoção de NO2 e HNO2 e a diluição do 

ácido. Segundo Rodger e Mcirvine (1963), após manter o ácido residual a 21,1 °C todo o material 

explosivo foi destruído, e como o ácido residual em questão e o ácido analisado pelos dois 

pesquisadores possuem conteúdo similar, é esperado que após 3 dias em temperaturas iguais ou 

superiores a 21,1 °C todo o material explosivo seja destruído.  

A patente US2404260A datada em 16 de Julho de 1946 apresenta um método para tratamento do 

ácido residual proveniente do processo de produção do PETN a partir do pentaeritritol e ácido nítrico 

concentrado. A patente defende que é necessário manter o ácido residual entre 115 °C e 120 °C, e ao 

notar que não há mais liberação de NO2 o ácido pode ser considerado livre de PETN e hexanitrato de 

pentaeritritol. Segundo ela, o método pode ser realizado de forma contínua ou em batelada.  

A patente alega que 250 gramas de ácido nítrico residual foram aquecidos durante 30 minutos e 

que a geração de gases de NO2 cessou após 11 minutos, a concentração de NO2 aumentou de 0,01% para 

0,13% e a concentração de material orgânico foi reduzida de 1,24% para 0,09%. Com base nesses 

dados, o método para remoção de material orgânico descrito pela patente pode ser utilizado na 

purificação do ácido residual em questão. 

Como discutido na análise do processo de concentração, o baixo volume de ácido residual e sua 

vazão não se adequam economicamente e tecnicamente a um processo contínuo, dessa forma deve-se 

pesquisar métodos para a remoção de NO2 e HNO2 que sejam adaptáveis a processos em batelada. 

Durante a pesquisa sobre o processo de nitração do pentaeritritol encontrou-se diversas 

referências à capacidade da ureia para eliminação do HNO2 e NO2. Williams (2004) e Urbanski (1964) 

escreveram em seus livros sobre a utilização de ureia no processo de nitração para remover HNO2 e NO2 

do meio, evitando assim reações paralelas.  

Não existe uma convergência sobre qual é a reação exata entre a ureia e o ácido nitroso em 

solução aquosa de ácido nítrico, Ustinov e colaboradores (1996) propuseram a Reação 4.2, enquanto 

Gladishev, Kovaleva e Korshunov (1999) propuseram a Reação 4.3. 

 

2HNO2 + CO(NH2)2 → 2N2 + CO2 + 3H2O                                          (4.2) 

CO(NH2)2 + HNO2 + H
+
 → N2 + CO2 + NH4

+
 + H2O                         (4.3) 
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Dvoeglazov e  Marchenko (2004) estudaram a oxidação da ureia por ácido nitroso em soluções 

de ácido nítrico, e seus dados experimentais sobre a estequiometria da reação indicaram que 

aproximadamente 1 mol de HNO2 é consumido por 1 mol de ureia, dessa forma os pesquisadores 

propuseram que ureia é oxidada por HNO2 de acordo com a Reação 4.3. 

A patente de número US5030436A datada em Julho de 1991 defende que a ureia pode ser 

utilizada na purificação do ácido misto residual oriundo da nitração de hidrocarbonetos aromáticos, 

removendo o ácido nítrico e ácido nitroso, obtendo-se assim ácido sulfúrico comercializável. A patente 

defende também que esse processo pode ser efetuado continuamente ou em bateladas. As reações que a 

patente defende acontecerem em seu processo são: 

 

HNO3 + H2SO4 + CO(NH2)2 → CO2 + N2O + NH4 + HSO4 + H2O           (4.5) 

2HNO2 + CO(NH2)2 → 2N2 + CO2 + 3H2O                                                 (4.6) 

 

Nota-se que o consumo de ácido nítrico se dá somente com a presença de ácido sulfúrico, como 

mostra a Reação 4.5, portanto essa reação não é considerada caso a ureia seja adicionada ao ácido 

residual analisado nesse trabalho. Segundo a patente, a solução de ácido misto residual e ureia deve ser 

mantida preferencialmente entre 75 °C e 110 °C.  

Em soluções aquosas de HNO3, ocorrem os seguintes equilíbrios (ALAIN LASALLE, 1992): 

 

2NO2(aq) + H2O(aq)  HNO2(aq) + HNO3(aq)                                                                   (4.7) 

N2O4(aq) + H2O(aq)  HNO2(aq) + HNO3(aq)                                               (4.8) 

N2O3(aq) + H2O(aq)  2HNO2(aq)                                                               (4.9) 

3HNO2(aq) HNO3(aq) + H2O(aq) + 2NO(g)                                                                   (4.10) 

 

 Não foram encontrados dados sobre reações entre ureia e NOx, porém nota-se que de acordo com 

o princípio de Le chatelier, a redução da concentração de HNO2 a partir da reação com ureia desloca o 

equilíbrio das Reaçōes 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 no sentido de produção de HNO2, dessa forma há consumo 

dos óxidos de nitrogênio, e consequentemente eles são removidos da solução.  

Uma amostra de ácido residual foi tratada com 100 mg de ureia por kg de ácido residual a 

temperatura ambiente e diluída a 53% m/m. O resultado pode ser observado na Figura 4.5.  
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Fonte: Arquivo fornecido pela empresa. 

Figura 4.5: Ácido residual tratado com 100 mg de ureia por kg de ácido residual após diluição a 

53% m/m. 

 

É notável que a solução voltou a apresentar transparência, indicando que NO2 e HNO2 foram 

removidos, portanto, com base na patente de número US5030436A datada em Julho de 1991, no artigo 

de Dvoeglazov e Marchenko (2004) e nas fotos fornecidas pela empresa, a etapa de remoção de NO2 e 

HNO2 a partir da adição de ureia no ácido nítrico residual pode ser considerada na purificação do ácido 

residual em questão. De acordo com a patente, a adição de ureia pode ser um processo contínuo ou 

batelada, e como a produção de acido nítrico residual não é contínua, deve-se adotar, portanto, o 

processo batelada. 

As etapas do processo de obtenção de ácido nítrico 53% m/m envolvem necessariamente a 

decomposição do PETN e do hexanitrato de dipentaeritritol de acordo com a patente US2404260A, a 

remoção de NO2 e HNO2 por adição de ureia e a diluição do ácido residual. A sequência desses 

processos deve ser otimizada de forma a obter-se o menor custo de operação possível. Entre essas 

etapas, é possível modificar apenas a ordem entre os processos de adição de ureia e de diluição, 

portanto, deve-se verificar os efeitos que cada uma pode causar ao ácido residual em questão. 
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A etapa de decomposição do material orgânico gera NO2, portanto é lógico que a essa etapa 

ocorra antes da etapa de eliminação de HNO2 e NO2 por adição de ureia.  Esse fator irá alterar a 

quantidade do fertilizante utilizado no processo, visto que a concentração de HNO2 e NO2 será maior e, 

portanto, será necessário mais do que as 100 mg de ureia por kg de ácido residual reportado pela 

empresa. 

De acordo com a patente US2404260A, o processo de decomposição do material orgânico 

descrito por ela deve ser aplicado a soluções de ácido nítrico de concentração superior a 50%. Dessa 

forma, é indicado que o processo de diluição ocorra após esse processo, já que segundo a patente há 

perda ácido nítrico no processo.  

Dessa forma, a rota proposta por esse trabalho é a obtenção de ácido nítrico 53%m/m partir da 

seguinte sequência:  

1) Decomposição do material orgânico 

Como discutido acima, o processo descrito pela patente US2404260A será utilizado para garantir 

que não exista material explosivo no ácido residual. O ácido deve ser mantido entre 115 °C e 120 °C até 

que não seja mais observado geração de gases de NO2, ponto no qual garante-se que a decomposição foi 

completa. 

2) Remoção de NO2 e HNO2 por adição de Uréia 

De acordo com Dvoeglazov e Marchenko (2004), aproximadamente 1 mol de HNO2 é 

consumido por 1 mol de Uréia. Como não há métodos para a quantificação do HNO2 no ácido residual, 

propõe-se que a cada batelada uma amostra do ácido residual seja tratada com ureia em laboratório até 

que a mesma apresente transparência, dessa forma, determina-se empiricamente a quantidade de uréia 

necessária para cada batelada. 

3) Diluição do ácido 

De acordo com a patente US2404260A, há perda de ácido nítrico durante o processo de 

aquecimento, portanto, antes da adição de água deve-se verificar a real concentração do ácido de forma 

a adicionar apenas a quantiada necessária de água para atingir a concentração de 53% m/m de ácido 

nítrico. Após o tratamento a solução de ácido nítrico 53% pode ser enviado para o tanque de estocagem 

ou ser envasada para venda. 

Como discutido em 3.1, o valor do ácido nítrico concentrado a granel é estimado em R$3.464,00, 

e o valor do ácido 53% m/m a granel e a varejo é de cerca de R$2,043.76 e R$4.700,00, 

respectivamente. Para haver 10 toneladas por mês de ácido residual 77% m/m deve-se comprar 13 
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toneladas de ácido concentrado, o que resulta em um gasto mensal de R$44.537,14. A partir desse 

volume ácido nítrico residual obtem-se aproximadamtente 14,5 toneladas de ácido nítrico 53% m/m. Se 

essa quantidade for tratada e vendida, o valor obtido pode atingir R$68,283.02, para vendas a varejo, e 

R$29,692.36 para vendas a granel. 

Para analisar a viabilidade do investimento, deve-se levar em consideração o custo de compra e 

instalação dos principais equipamentos e a quantidade de ureia e vapor utilizados no processo.  

Os equipamentos principais serão 2 tanques com misturador, sendo um com possibilidade de 

aquecimento com serpentina ou camisa para utilização na etapa de decomposição do PETN e 

hexanitrato de pentaeritritol, e outro utilizado para a etapa de remoção de HNO2 e NO2 e posterior 

diluição do ácido até 53% m/m, não necessitando de serpentina ou camisa. O material do tanque usado 

na primeira etapa deve ser aço inox 316, pois esse material é mais resistente a corrosão a temperaturas 

em torno de 100 
o
C, e o tanque utilizado na etapa de adição de ureia pode ser em aço inox 304, caso esse 

material resulte em um investimento mais baixo. A dimensão dos tanques dependerá do volume adotado 

para cada batelada. Será necessário também um tanque para armazenamento do ácido nítrico 53% m/m, 

podendo este ser em aço inox 304 ou 316 (DACAPO, 2018). 

O desenvolvimento desse processo representará aumento de receita para a empresa, visto que 

atualmente ela não vende ou recicla o ácido nítrico residual em sua planta. 
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5  Conclusão 
 

Após uma revisão bibliográfica baseada em artigos e livros sobre as propriedades do PETN, do 

ácido nítrico residual e do processo de nitração, aspectos como aparência do ácido nítrico residual, 

concentração, condições do processo de nitração do pentaeritritol, comportamento dos resíduos em 

soluções aquosas de ácido nítrico e comportamentos do ácido residual puderam ser analisados.  

A presença de material explosivo no ácido nítrico residual foi questionada, e após a análise de 

artigos relacionados a hidrólise do PETN e ao comportamento do ácido residual, determinou-se que há 

PETN e hexanitrato de dipentaeritritol em solução. A hidrólise e a oxidação desses compostos no ácido 

residual são responsáveis pela instabilidade e geração de gases nitrogenados no mesmo, portanto há a 

necessidade de remoção dessas substâncias. 

O ácido nítrico residual possui, ao final do processo, uma concentração de 80% m/m, 

significativa quantidade de NO2 e HNO2, pequenas frações de nitropenta e hexanitrato de pentaeritritol.  

A fim de remover os compostos explosivos, embora a hidrólise ocorra naturalmente, é prudente 

que se insira uma etapa para acelerar o processo de decomposição desse material. Para isso, o ácido 

residual deve ser mantido entre 115 °C e 120 °C até que se interrompa a geração de gases. 

A presença de óxidos de nitrogênio (NOx) evidenciada pela coloração avermelhada da solução é 

proveniente da decomposição térmica do ácido nítrico e da hidrólise dos compostos orgânicos, como 

pode ser constatado através de uma amostra fornecida pela empresa. Para reduzir a concentração desses 

óxidos ao final do processo, indica-se que a temperatura do reator seja controlada de maneira eficiente 

de forma a evitar picos de temperatura, mantendo a correta manuntenção do sistema de refrigeração. É 

importante também que a etapa de filtração seja realizada instantes após o término da etapa de nitração, 

evitando que o PETN produzido fique em contato com o ácido por muito tempo após o processo, e dessa 

maneira reduz-se o efeito da hidrólise durante o processo de produção do explosivo. 

A eliminação dos óxidos NOx e HNO2 é feita a partir da reação de ureia com HNO2 em soluções 

contendo ácido nítrico gerando N2, CO2 e H2O. Não foram encontrados dados sobre sua interação com 

óxidos NOx, porém após analisar os equilíbrios existentes em soluções de ácido nítrico, propôs-se que o 

consumo de HNO2 desloca os equilíbrios no sentido da formação do mesmo, e consequentemente no 

sentido de consumo de óxidos NOx. Foi verificado que após a adição de ureia no ácido residual a 

solução voltou a ser transparente, o que em conjunto com informações de artigos e patentes ratifica a 

possibilidade real do uso de ureia para a remoção de NOx e HNO2.  
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Todos esses processos devem ser em batelada, visto que o processo de geração de ácido residual 

não é contínuo. A possibilidade de obtenção de ácido nítrico concentrado foi descartada por motivos 

técnicos e econômicos, e a obtenção de ácido nítrico diluído a 53% m/m foi considerada a mais 

apropriada. 

Dessa forma, a rota proposta para o tratamento do ácido residual é: decomposição do material 

orgânico explosivo através da elevação da temperatura do ácido residual a faixa de 115 °C e 120 °C até 

que se interrompa a geração de gases, adição de ureia para a remoção de NOx e HNO2 e diluição do 

ácido a 53% m/m.  

Esse processo apresenta grande potencial para a empresa, visto que atualmente nenhuma receita 

é gerada a partir do ácido residual. A partir da diluição de 10 toneladas do ácido nítrico residual 77% 

m/m, é possível se obter cerca de 14,5 toneladas de ácido 53% m/m, e a venda desse volume a varejo e a 

granel pode alcançar R$68,283.02 e R$29,692.36, respectivamente. Para analisar a viabilidade do 

investimento, deve-se levar em consideração o custo de compra e instalação dos principais 

equipamentos, e a quantidade de ureia e vapor utilizados no processo.  

Serão utilizados 2 tanques com misturador, um com sistema de aquecimento por serpentina ou 

camisa para utilização na etapa de decomposição do material orgânico, e outro sem aquecimento, 

utilizado para a etapa de remoção de HNO2 e NOx e posterior diluição do ácido até 53% m/m. O 

material do tanque usado na primeira etapa deve ser aço inox 316, e o tanque utilizado na etapa de 

adição de ureia pode ser em aço inox 304. A dimensão dos tanques dependerá do volume adotado para 

cada batelada.  
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