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1. Resumo 

Neste trabalho, foi verificada a adequação de um reator contínuo de bancada 

tipo tanque agitado. A curva experimental de tempos de residência deste reator foi 

comparada com o seu respectivo perfil teórico aplicando o método de Kolmogorov-

Smirnov. Desta forma, determinou-se que a vazão global dos reagentes é quem define 

a aproximação ao comportamento ideal do reator físico, obtendo também a vazão 

global ideal que reproduz o comportamento de um reator contínuo tipo tanque agitado. 

2. Introdução 

O reator contínuo tipo tanque agitado (CSTR), basicamente, é um vaso no qual 

são alimentados continuamente os reagentes líquidos, ou as suas soluções. 

O que não é muito difundido é a possibilidade de utilizar o reator como uma 

ferramenta para a determinação da velocidade de reação. Esta particularidade do 

CSTR é possibilitada pela forma de seu processamento da carga, como se pode 

observar aplicando um balanço de massa a um reagente qualquer A, conforme 

descrito por Levenspiel[1], para um sistema com o reagente no estado líquido e de 

densidade constante. 
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Assim, é possível determinar o valor da velocidade de reação 

experimentalmente operando o CSTR em regime estacionário, colhendo os valores 

das concentrações de entrada e saída de um reagente. O próprio Levenspiel[2] 

apresenta a caracterização de reatores contínuos conforme o seu regime de 

escoamento, conforme a Equação 5. 
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No caso desta equação não ser atendida, o perfil de tempos de permanência 

se afasta do comportamento ideal e, a possibilidade de utilizar desta ferramenta para 

a determinação da velocidade de reação passa a ser altamente imprecisa. Então, 

neste trabalho, estudamos o aspecto de como garantir que um CSTR opere nas 

condições adequadas para a determinação da cinética química. 



3. Objetivos 

Estabelecer um critério para aferir se as condições de operação de um CSTR, 

especificamente a vazão de alimentação dos reagentes, são adequadas para assumir 

que este reator real se comporta como um reator ideal. Desta forma, garantir que a 

análise cinética que se realiza no CSTR é válida. 

4. Metodologia 

O CSTR montado é mostrado na Figura 1, onde se observam duas ampolas da 

PYREX, duas bombas centrífugas da PULSAFEEDER, um reator kettle CSTR, um 

kitassato e duas bombas de vácuo da Prismatec. 

 

Figura 1 – Sistema utilizado na produção de biodiesel. 

A determinação da curva de tempos de residência foi realizada da seguinte 

forma: tirou-se a vácuo amostras do líquido acima do nível de operação definido, 

mediu-se a condutividade e determinou-se a concentração mássica de cada amostra. 

E determinou-se o tempo de residência pela segundo Levenspiel[3]. 
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5. Desenvolvimento 

Foram realizados teste com vazões de 75,83 mL∙min-1, obtendo-se uma má 

aderência à Equação 5, como se pode ver na curva (a) da Figura 2. Com a vazão de 

71,17 mL∙min-1, obteve-se a curva (b) da Figura 2, com uma boa aderência ao modelo 



de um CSTR ideal. O teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov (KS statistical test), da 

curva (b) da Figura 2, exibiu que os dados experimentais apresentam uma distribuição 

normal. 

 

(a) (b) 

Figura 2 – Exemplo de uma curva de distribuição de tempos de residência de um 

CSTR alimentado com uma vazão inadequada (a), comparação entre as distribuições 

acumulativas de tempos de residência alimentado com uma vazão adequada (b). 

6. Resultados preliminares 

Após obter uma condição de operação muito próxima de um CSTR ideal, 

justificada pelo KS statistical test, pela Figura 2, pôde-se concluir que um reator não 

pode ser definido apenas pela forma física de sua estrutura, mas pela aderência à 

equação teórica que caracteriza o comportamento dos diversos modelos de reatores 

contínuos. Com os resultados deste trabalho, disponibiliza-se de uma ferramenta 

experimental para aferir se um reator com a forma física de um CSTR é na realidade 

um CSTR, ou melhor, em que condições de operação ele é um CSTR. 
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