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RESUMO 

 

Apesar de o esgotamento dos combustíveis fósseis e a consequente busca por alternativas 

renováveis não ser algo novo, ainda há espaço para melhorias. No contexto brasileiro, o 

biodiesel é um dos grandes destaques, impulsionado por uma legislação que impõe um teor 

cada vez maior de incorporação de biodiesel ao diesel proveniente de petróleo. A Agência 

Nacional do Petróleo estipulou que essa incorporação chegue a 10% até o ano de 2019. Em 

virtude dessa maior demanda, é importante que sejam estudados novos processos de produção 

de biodiesel e um dos modos de fazê-lo é através de simulação computacional. O software 

UniSim Design® R390.1 foi utilizado para desenvolver as simulações. De forma a cumprir 

esse objetivo e ainda abordar os aspectos problemáticos do descarte de óleo, esse trabalho 

propõe a utilização de óleo vegetal descartado como insumo na produção de biodiesel. Os 

processos supercríticos são importantes para esse tipo de óleo, visto que não são sensíveis às 

impurezas nele contida. Uma das razões para essa vantagem é a não utilização de catalisador, 

que elimina a possibilidade de envenenamento. O etanol foi o escolhido como álcool de 

transesterificação tendo em vista a larga produção em território brasileiro. Uma corrente de 

biodiesel com 99,75% de pureza foi o principal resultado da simulação proposta. 

Adicionalmente, uma corrente de glicerol com pureza de 93,61% foi obtida como subproduto. 

 

 

Palavras-chave: Simulação, UniSim, biodiesel, supercrítico, etanol 
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ABSTRACT 

 

The fossil fuels depletion and the consequent search for renewable alternative fuels is not 

something that came up yesterday, yet there is still room for improvement. In Brazilian 

context biodiesel is one of the leading options, propelled by a legislation that dictates ever 

growing percentages of biodiesel added to petroleum diesel. Petroleum National Agency 

settled that this percentage reaches 10% by the year 2019. Due to the larger demand it is 

essential to study new biodiesel production processes and one way to do it is through 

computer simulation. UniSim Design® R390.1 software was used to carry out the simulations. 

In order to accomplish this purpose and to approach the oil disposal problem this paper 

proposes the utilisation of waste vegetable oil as a raw material in biodiesel production. 

Supercritical processes are important when dealing with this type of oil, since they are not 

sensitive to its impurities. One of the reasons for this benefit is the non-utilisation of catalysts, 

which eliminates the possibility of poisoning. Ethanol was chosen as the alcohol for the 

transesterification reaction because of its large production in Brazilian territory. A stream of 

biodiesel with 99.75% of purity was the main result of the proposed simulation. Additionally, 

a stream with a purity of 93.61% of glycerol was obtained as byproduct. 

 

 

Keywords: Simulation, UniSim, biodiesel, supercritical, ethanol 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos provocaram um aumento na demanda 

energética mundial. No entanto, o uso de combustíveis de origem fóssil gera intensa 

preocupação devido aos problemas ambientais que podem causar. Deste modo, na atualidade, 

é importante o desenvolvimento de combustíveis renováveis e que sejam compatíveis com o 

consumo energético atual. 

A produção nacional de biodiesel aumentou de 69 mil para cerca de 3,9 milhões de m³ 

entre os anos de 2006 e 2015. Em 2015, a produção mensal média foi de 328 mil m³ (ANP, 

2016a). A maior parte das 50 plantas atualmente autorizadas pela ANP para a produção de 

biodiesel se situa nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, com 23 e 14 usinas, respectivamente 

(ANP, 2016b). 

Esta demanda é suportada pelo Art. 1º da Lei nº 13.263, de 23 de Março de 2016, que 

estabelece percentuais volumétricos de incorporação de biodiesel ao diesel vendido no país. 

Esta adição, atualmente estipulada em 7%, está prevista para alcançar 10% até o primeiro 

semestre de 2019. 

O biodiesel pode ser produzido a partir de fontes renováveis como o óleo vegetal 

(soja, canola ou dendê), rico em triglicerídeos, ou gordura de origem animal e rica em ácidos 

graxos (NGUYEN, 2012). No Brasil, a produção de biodiesel utiliza, predominantemente, o 

óleo de soja como matéria-prima, seguido pela gordura bovina (ANP, 2016b). 

A produção de biodiesel a partir de óleos vegetais baseia-se na reação de 

transesterificação do triglicerídeo com metanol e um catalisador (como o NaOH), produzindo 

glicerol e uma mistura de ésteres metílicos de ácido graxo, ou do inglês, fatty acid methyl 

esters, os FAMEs, que serão posteriormente separados (VAN GERPEN, 2005). 

Tendo em vista estudos realizados com auxílio da simulação de processos, fica 

evidente a sua importância no ramo da Engenharia Química como forma prática, eficaz e 

econômica de prever e analisar o comportamento de sistemas complexos e propor melhorias. 

Além disso, considerando a importância desses vetores bioenergéticos no contexto 

brasileiro, o objetivo do trabalho é utilizar o software UniSim Design® para implementar a 

simulação do processo de produção de biodiesel. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CONTEXTO GERAL 

 

O biodiesel é um combustível renovável obtido, juntamente com o glicerol, através da 

transesterificação dos triglicerídeos presentes na gordura animal ou em óleos vegetais (VAN 

GERPEN, 2005). No Brasil, utilizam-se como matéria-prima os óleos vegetais, como os óleos 

de soja, de algodão, de milho, de palma e proveniente de fritura, além de gorduras animais 

(bovina, de porco e de frango). No entanto, o óleo de soja e a gordura bovina constituem 

quase 92% do perfil nacional para produção de biodiesel (ANP, 2016a). 

De acordo com a Figura 1, a produção de biodiesel puro (ou, também, B100) no Brasil 

apresentou um crescimento significativo entre os anos de 2006 e 2015. No entanto, até o mês 

de Agosto de 2016, a produção nacional atingiu 2,5 milhões de metros cúbicos, representando 

uma queda de 3,3 % em relação ao mesmo mês de 2015 (ANP, 2016b). 

Figura 1 - Produção anual de biodiesel B100, no Brasil, entre 2006 e 2015. 

 

Fonte: Adaptado de ANP, 2016b. 

 

Atualmente, a maior planta de biodiesel autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em operação no Brasil se situa no estado de Mato 

Grosso, em Rondonópolis, com capacidade nominal de 1352 m³/dia de biodiesel. A segunda e 

terceira maiores plantas estão instaladas na região Sul do país: nos estados do Paraná e do Rio 
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Grande do Sul, sendo autorizadas a produzir 1063 e 1050 m³/dia, respectivamente (ANP, 

2016a). 

Em 2004, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) criou o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, o PNPB. Este programa visa à introdução do 

biodiesel na economia brasileira e promover o desenvolvimento econômico e sustentável do 

país (MDA, 2016a). Além disso, foi criado o Selo Combustível Social, que valoriza a 

agricultura familiar e estimula os produtores de biodiesel a adotá-la em sua produção, por 

meio da compra de matéria-prima e da disponibilização de treinamento adequado a estes 

agricultores, por exemplo. Em troca, o MDA fornece algumas vantagens ao produtor de 

biodiesel que variam desde a facilitação à obtenção de financiamento até a redução dos 

valores de impostos cobrados pelo governo (MDA, 2016b). 

Como consequência destes incentivos, em Janeiro de 2005 foi promulgada a Lei n° 11.097, 

que estipulava, até 2013, a incorporação de 5% (v/v) de biodiesel na composição do óleo 

diesel vendido no país (BRASIL, 2005). 

Com a Lei n° 13.033, de Setembro de 2014, foi estabelecido um novo aumento para 

7% (v/v) (BRASIL, 2014). Mas em Março de 2016, a Lei n° 13.263 criou metas para adição 

de biodiesel ao diesel, aumentando a incorporação em 1% anualmente até atingir 10% em 

2019 (BRASIL, 2016). 

A utilização do biodiesel na matriz energética brasileira mostrou ter vantagens no que 

se refere à emissão de gases poluentes. Se comparado com o diesel de origem fóssil, o 

biodiesel reduz totalmente as emissões de óxido de enxofre na atmosfera (ROSENBLUM 

apud BARNWAL; SHARMA, 2005). Outra característica ambiental importante que destaca o 

biodiesel é que, quando obtido através da transesterificação de óleos vegetais, as plantas 

utilizadas no processo absorvem o gás carbônico liberado pela queima do combustível 

(RAMOS, 1999). 

No que se refere à contaminação em solos, o biodiesel também apresenta um 

desempenho menos nocivo. Em concentrações até 12%, em peso, no solo, o biodiesel mostrou 

um aumento na respiração do solo, enquanto que o mesmo só foi observado em concentrações 

até 3%, em peso, no caso do diesel fóssil. Além disso, quanto à atividade microbiana aeróbica 

sobre esses combustíveis, enquanto cerca de 80% do biodiesel foi degradado totalmente este 

valor chegou a apenas 61% para o diesel (LAPINSKIENE et al., 2006). 
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2.2. TIPOS DE MATÉRIA-PRIMA 

 

Sendo o biodiesel um combustível proveniente de fontes renováveis, o mesmo pode 

ser produzido por meio de uma ampla gama de insumos, tais como: óleos vegetais e gordura 

animal (BORUGADDA; GOUD, 2012). 

De forma a reaproveitar os resíduos da agropecuária e ainda produzir biodiesel, pode-

se usar o sebo bovino e óleo de frango como matérias-primas. De ambos os insumos derivam 

um biodiesel de qualidade, com pontos de fulgor1 melhores até que o diesel petroquímico. No 

entanto, o biodiesel de sebo bovino possui maior ponto de entupimento de filtro a frio, não 

sendo tão indicado para ser utilizado em regiões mais frias por se tornar mais espesso e alterar 

seu escoamento em linhas de motor e injetores. Para contornar essa restrição, é recomendada 

a mistura do biodiesel de sebo bovino com biodiesel proveniente da soja (CUNHA, 2008). 

No que diz respeito ao biodiesel proveniente de óleos vegetais, 95% da produção se 

baseia nos óleos que são usados para alimentação, visto que, na maioria das vezes, estes estão 

prontamente disponíveis. Mas também é explorada a produção do biocombustível em questão 

usando-se os óleos vegetais não destinados para alimentação. Em um contexto internacional 

podemos citar óleos de fontes como: alga, rícino, semente de algodão, pinhão-manso, jojoba, 

semente de pongamia, linhaça, mahua, acácia-branca, nim, palma, casca de arroz, noz 

saponária. Tais fontes atendem apenas parcialmente a crescente demanda pelo biodiesel 

(BORUGADDA; GOUD, 2012). 

Direcionando o foco para o contexto brasileiro, as possibilidades ainda são extensas. A 

Tabela 1 ilustra algumas dessas opções e as relaciona com seu teor de óleo. Segundo o estudo 

realizado por Ozorio (2011), a soja é a melhor opção para a produção do biocombustível. O 

girassol e a canola são produzidos com pouca expressividade enquanto a elevada viscosidade 

é o desafio da produção via óleo de mamona. A perenidade do cultivo de dendê o prejudica 

nessa comparação ao passo que o amendoim perde espaço devido à sua inviabilidade 

econômica. Além da soja, destacam-se a produção via gordura animal e óleo de semente de 

algodão (OZORIO, 2011). 

 

 

                                                             
1 Ponto de fulgor – menor temperatura na qual é obtida uma mistura inflamável entre o óleo e o ar (COSTA 

NETO et al., 2000). 
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Tabela 1 - Percentual de óleo em diferentes tipos de matéria-prima. 

Matéria-prima Percetual de óleo (%) 

Dendê 20 

Semente de Algodão  13 a 32 

Soja 18 

Amendoim 50 

Mamona 47 

Canola 38 

Fonte: Adaptado de Ozorio, 2011. 

 

Nos 4 anos anteriores, o biodiesel proveniente da soja girou em torno de 77% da 

produção total nacional, mostrando a forte tendência da produção do combustível via óleo 

vegetal (BIODIESELBR, 2016a). 

Essa tendência deve se acentuar ainda mais nos anos seguintes. A expectativa é que a 

produção mundial de óleos vegetais atinja um resultado recorde em 2016. Os destaques são 

para as produções de óleos de palma e de soja (BIODIESELBR, 2016b). 

Uma maior produção de óleo vegetal vai gerar, consequentemente, uma maior 

quantidade de óleo vegetal residual. Para resolver essa problemática e ainda reduzir os custos 

com óleo de insumo foram desenvolvidos também processos que utilizem esse óleo residual 

como matéria-prima para produzir biodiesel (ZHANG et al., 2003).  

 

2.3. REAÇÕES DE PRODUÇÃO DO BIODIESEL 

2.3.1. TRANSESTERIFICAÇÃO 

 

A transesterificação é um processo pelo o qual um triglicerídeo de origem 

vegetal/animal reage com um álcool com auxílio de catalisador ou não (no caso de processos 

em condições supercríticas) para gerar mono-alquil ésteres (biodiesel), produzindo glicerol 

como subproduto. Nessa reação, ocorre a liberação das cadeias de ácido graxo da “carcaça” 

da molécula que se tornará o glicerol para se ligarem ao radical R-O- do álcool e formarem o 

biodiesel. A Figura 2 ilustra de forma genérica a reação de transesterificação (DABDOUB; 

BRONZEL; RAMPIN, 2009; ZHANG et al., 2003). 
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Figura 2 - Reação de transesterificação genérica. 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al., 2003. 

 

A trioleína é o triglicerídeo comumente elencado para representar óleos vegetais nos 

processos de simulação encontrados na literatura (TORRES, 2015; WEST; POSARAC; 

ELLIS, 2008; ZHANG et al., 2003). A reação de transesterificação com essa molécula é um 

caso particular da transesterificação genérica. A Figura 3, apresenta a reação da trioleína com 

o metanol. 

Figura 3 - Reação de transesterificação da trioleína com metanol. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Embora seja mais comum encontrar processos utilizando o metanol como álcool de 

transesterificação, há também processos desenvolvidos usando o etanol (TORRES, 2015). A 

Figura 4 exemplifica a reação que ocorre neste caso. 

Figura 4 - Reação de transesterificação da trioleína com etanol. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

(3) 

Trioleína 

(1) 

(2) 

Trioleína Metanol Metil Oleato (Biodiesel) Glicerol 

Etanol 

Glicerol Álcool Triglicerídeo Biodiesel 

Etil Oleato (Biodiesel) Glicerol 
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2.3.2. ESTERIFICAÇÃO 

Esterificação é a reação através da qual são produzidos ésteres partindo-se de ácidos 

carboxílicos e álcool, acarretando a perda de uma molécula de água (SOLOMONS, 2015). 

Sendo um dos possíveis insumos para a produção do biodiesel, o óleo vegetal residual 

também teve de ser representado nos trabalhos elaborados em simulação de processos. Esse 

óleo é representado por uma mistura entre ácido oleico e trioleína, sendo esta última presente 

majoritariamente (TORRES, 2015; WEST; POSARAC; ELLIS, 2008; ZHANG et al., 2003). 

O ácido oleico é convertido a biodiesel por meio de uma reação de esterificação, vista na 

Figura 5. 

 

Figura 5 - Reação de esterificação do ácido oleico com etanol. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2.4. PROCESSOS DE PRODUÇÃO 

2.4.1. VIA CATÁLISE BÁSICA 

 

Este é o tipo mais consolidado de produção de biodiesel em escala comercial, se passa 

em fase homogênea e geralmente utiliza como catalisadores o hidróxido de sódio, o hidróxido 

de potássio e o metóxido de sódio. É operado em pressão atmosférica e utiliza condições 

brandas de temperatura, não excedendo muito o ponto de ebulição do álcool utilizado. A 

razão molar álcool/óleo empregada é de 6:1, superando pouco a razão estequiométrica 

esperada de 3:1, quando comparado com outros tipos de processo como os supercríticos. A 

desvantagem principal do processo é a forte intolerância à presença de ácidos graxos livres e 

água, que devem ser inferiores a 0,5% p/p e 0,05% p/p, respectivamente, fato esse que impede 

o processamento de óleo de resíduo sem que haja uma etapa de pré-tratamento. Ácidos graxos 

livres promovem o consumo do catalisador por meio de reações de saponificação 

(STOJKOVIĆ et al., 2014; WEST; POSARAC; ELLIS, 2008). 

 

(4) 

Etanol Etil Oleato (Biodiesel) Água Ácido Oleico 



19 
 

2.4.2. VIA CATÁLISE ÁCIDA 

 

O processo de produção utilizando catalisadores ácidos de fase homogênea, tais como 

ácido sulfúrico e ácido fluorídrico, encontram na tolerância aos ácidos graxos livres o  maior 

atrativo, podendo ser empregado em sistemas de esterificação e transesterificação com 

percentuais de até 5% p/p. Desta maneira, são evitadas as reações de saponificação e ainda é 

estimulado o uso de óleo vegetal residual, reduzindo o custo do processo. A razão molar 

álcool/óleo desse processo pode variar bastante, indo de 30:1 até 50:1. Dois problemas 

principais podem ser destacados nessa via: a primeira é que há sérios riscos de corrosão e 

contaminação, o que requer um rigoroso sistema de separação e purificação, não sendo tão 

interessante para aplicação em nível industrial. O segundo problema tange à questão cinética, 

que faz com que o andamento da reação se processe a lentas taxas ao se trabalhar em 

condições brandas (SU; GUO, 2014; WEST; POSARAC; ELLIS, 2008; ZHANG et al., 

2003). 

 

2.4.3. VIA CATÁLISE ÁCIDA HETEROGÊNEA 

 

Nesse processo, é usada toda sorte de catalisadores ácidos sólidos, alguns deles são: 

óxidos metálicos sulfatados, zeólitas de forma H, resinas de troca iônica sulfônicas, 

catalisadores carbonáceos sulfonatados. Esta via de produção resgata vantagens do processo 

anterior como a aplicabilidade a reações de esterificação e transesterificação, a tolerância aos 

ácidos graxos livres e ainda traz melhorias como a redução dos riscos de corrosão de 

equipamentos e contaminação do produto. O grande destaque, entretanto, se encontra na 

possibilidade de regeneração e reciclo do catalisador ao processo, fato sustentado pela simples 

separação de um catalisador sólido. Um contratempo enfrentado por esse tipo de catalisador é 

a desativação e contaminação, situação que pode ser causada pela adsorção de água e glicerol 

na superfície do catalisador. Visto que esses catalisadores tem caráter “customizável”, é 

aconselhável investigar combinações que mitiguem esse problema e aumentem a porosidade. 

As altas temperaturas e pressões necessárias também são fatores que desencorajam a 

utilização desse processo (SANI; DAUD; ABDUL AZIZ, 2014; SU; GUO, 2014). 
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2.4.4. VIA SUPERCRÍTICA 

 

Esse processo é um dos grandes aliados da produção de biodiesel usando óleo vegetal 

residual visto que é insensível à presença de ácidos graxos livres e água, não precisando de 

pré-tratamentos e não ocasionando reações de saponificação. Com o álcool em condições 

supercríticas, não são necessários catalisadores. O próprio álcool atua como “catalisador”, 

podendo acelerar reações a se completarem em menos de quatro minutos. Ademais, a reação 

se processa em fase homogênea, pois nessas condições a polaridade do álcool é reduzida ao 

ponto que o mesmo é capaz de formar fase única com o óleo. Para o metanol o ponto crítico é 

239 °C e 8,1 MPa enquanto que o etanol atinge essa condição em 243 °C e 6,4 MPa. O ponto 

menos favorárel deste processo é a razão molar álcool/óleo que pode variar numa faixa que 

vai de 6:1 até 45:1. A tendência geral é que o aumento dessa razão acompanhe um aumento 

de conversão (ENCINAR et al. 1999 apud BARNWAL; SHARMA, 2005; TORRES, 2015). 

 

2.5. SIMULAÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O PROCESSO 

 

Em 2003, Zhang et al., desenvolveu quatro simulações para uma produção de 8 mil 

ton/ano de biodiesel usando tanto óleo de canola virgem quanto óleo residual. Os objetivos do 

trabalho eram testar a utilização de óleo vegetal residual no processo contínuo de produção de 

biodiesel como forma de reduzir os custos com insumo e averiguar a viabilidade desses 

processos via simulação. Na época, os pesquisadores focavam na produção em bancada, logo 

não estavam disponíveis informações detalhadas sobre o processo contínuo de produção 

industrial, também não havendo simulações. Em virtude disso, Zhang et al. (2003) tiveram de 

desenvolver, com auxílio do software HYSYS.Plant NetVers 2.1.3, os processos contínuos de 

produção, via catálise básica e via catálise ácida. 

Para a transesterificação via catálise básica foi considerada uma razão molar 

álcool/óleo de 6:1 e reação ocorrendo numa faixa de 65-70 °C em pressão atmosférica. Para 

separar o excesso de metanol do biodiesel e glicerol produzidos, foi adotada uma coluna de 

destilação, enquanto para purificação do biodiesel foi realizada uma extração utilizando água 

quente. Duas das quatro simulações foram elaboradas para o processo via catálise básica: a 

primeira utilizando óleo virgem como reagente, e a segunda utilizando óleo residual, sendo, 

portanto, necessária a adição de uma etapa de purificação do óleo residual antes da reação de 
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transesterificação visto que essa reação é sensível aos ácidos graxos livres presentes no óleo 

residual, que causam reações de saponificação e consumo do catalisador. 

Embora a transesterificação via catálise ácida apresente lentas taxas de reação, esta 

não é sensível à utilização de óleo residual, não necessitando da etapa de pré-tratamento. As 

duas últimas simulações focaram neste tipo de reação. Ambas utilizavam óleo residual como 

reagente, diferindo apenas no método de purificação dos metil-ésteres, onde, na última, foi 

testada a extração via hexano em vez de água. A reação foi conduzida a 80 °C a uma pressão 

de 400 kPa e utilizando-se uma razão molar metanol/óleo de 50:1, o que levou a uma 

conversão de FAME de 97%. 

No processo de simulação o biodiesel foi representado pelo metil-oleato (C19H36O2) 

enquanto a trioleína (C57H104O6) representou o óleo vegetal. De acordo com os autores, alguns 

componentes que não constavam na biblioteca do simulador tiveram que ser criados com o 

auxílio da funcionalidade Hypo Manager, foram estes: trioleína, ácido fosfórico, fosfato de 

sódio, óxido de cálcio e sulfato de cálcio. Tendo em vista a polaridade de componentes como 

metanol e glicerol, foram utilizados os modelos NRTL2 e UNIQUAC3 nas simulações. Os 

parâmetros de interações não disponíveis foram estimados com recurso do próprio simulador. 

Foram considerados simples reatores de conversão para a reação de transesterificação, com 

conversão de 95% para o processo via catálise básica e 97% para a via ácida. 

Zhang et al. (2003) concluíram que o processo via catálise básica utilizando óleo 

virgem é o mais recomendado em virtude de sua simplicidade e menor requerimento de 

equipamentos, tendo como desvantagem o custo do óleo virgem. Caso apenas os custos de 

insumo fossem os direcionadores para decisão, o processo via catálise ácida usando óleo 

residual e extração com água quente seria a opção desejada. 

Em 2008, West e pesquisadores realizaram um estudo comparativo entre quatro 

processos de produção de biodiesel: via catálise ácida homogênea e heterogênea, via catálise 

alcalina em meio homogêneo e por rota supercrítica. O objetivo do trabalho foi simular, 

otimizar e realizar uma análise econômica dessas quatro plantas. 

O software utilizado para realizar as simulações foi o HYSYS Plant NetVer 3.2 e os 

componentes que não se encontravam em sua biblioteca foram criados pela ferramenta Hypo 

                                                             
2 NRTL – modelo para cálculo de coeficiente de atividade baseado na teoria da composição local 

(MATSOUKAS, 2016). 
3 UNIQUAC – modelo para cálculo de coeficiente de atividade baseado na combinação de termos residual e 

combinatoriais. O termo combinatorial está atrelado às diferenças de tamanho e forma das moléculas, enquanto o 

termo residual é referente às interações binárias (MATSOUKAS, 2016). 
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Manager. Os pacotes termodinâmicos utilizados foram o NRTL e o UNIFAC4, para os 

equilíbrios líquido-líquido (UNIFAC-LLE) e líquido-vapor (UNIFAC-VLE). O óleo utilizado 

nas reações foi simplificado para uma mistura de 95% p/p de trioleína (C57H104O6) e 5% p/p 

de ácido oleico (C18H34O2). 

De forma geral, as quatro plantas apresentam uma mesma configuração 

(transesterificação, recuperação do metanol, separação do glicerol e purificação do biodiesel) 

e diferem apenas na necessidade de pré-tratamento (primeira planta) e remoção (primeira e 

terceira plantas) e neutralização (primeira e segunda plantas) do catalisador. 

A primeira planta, utilizando a via catalítica alcalina (NaOH), consistiu em duas 

etapas: uma de pré-tratamento do óleo em meio de ácido sulfúrico (H2SO4), transformando o 

ácido oleico em metil-oleato (C19H36O2), e outra para realizar a transesterificação da trioleína 

em metil-oleato. Foi a única planta em que foi necessária a utilização de dois reatores CSTR 

(operando a 400 kPa e a 70 e 60 ºC, para as etapas de pré-tratamento e de transesterificação, 

respectivamente). Além disso, com uma razão metanol/óleo de 6:1, o reator atingiu uma 

conversão de 95% na reação de transesterificação e, no final do processo, obteve-se um 

biodiesel com uma pureza de 99,97%. 

A produção de biodiesel utilizando H2SO4 como catalisador foi simulada na segunda 

planta. O reator de transesterificação opera a 80 ºC e 400 kPa, com uma razão metanol/óleo de 

50:1, convertendo 97% do óleo. Após a recuperação do biodiesel, a pureza alcançou 99,65%. 

Na terceira planta, aonde a pureza do biodiesel chegou a 99,9%, foi simulada a rota 

catalítica ácida heterogênea, utilizando SnO em um reator multifásico a pressão atmosférica e 

60 ºC, com uma razão metanol/óleo de 4,5:1, atingindo uma conversão de 94% na reação.  

Já na quarta planta, a produção pela via supercrítica consistiu em um reator CSTR 

operando a 350 ºC a 20000 kPa. Além disso, foi utilizada uma alta razão metanol/óleo, de 

42:1, para que se pudesse atingir uma conversão de 98%. Após as simulações, os 

equipamentos foram dimensionados e, em seguida, iniciou-se um estudo econômico, 

mostrando que a terceira planta foi a única economicamente viável, uma vez que o processo 

apresentava a menor demanda de álcool e os gastos com catalisador eram reduzidos. 

Em 2011, Lee e colaboradores simularam e avaliaram três plantas de produção de 40 

mil ton/ano de biodiesel: duas delas simulando os já tradicionais processos de 

transesterificação via catálise básica, utilizando óleo vegetal virgem e residual; e a última 

empregando metanol em condições supercríticas. Sua motivação estava calcada no aumento 

                                                             
4 UNIFAC – método para determinação de parâmetros de interação binária baseado nos subgrupos presentes em 

uma determinada molécula, por exemplo CH3 e CH2 (MATSOUKAS, 2016). 
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contínuo de preço do óleo vegetal virgem e na capacidade do metanol supercrítico de 

contornar a ineficiência normalmente observada ao se trabalhar com óleo residual, que é 

dotado de ácido graxos livres e água, que causam reações de saponificação. 

Lee et al. (2011) utilizaram o HYSYS Versão 2006.5 para conduzir as simulações, 

elencando a trioleína e o metil-oleato para representar o óleo de canola e o biodiesel, 

respectivamente. Para o óleo residual, além da trioleína (94%) foi considerado 6% p/p de 

ácido oleico (C18H34O2). Em seu trabalho, também foram reavaliadas as propriedades da 

trioleína por termogravimetria e comparadas com as propriedades estimadas no HYSYS com 

auxílio de estruturas UNIFAC, sendo as propriedades avaliadas por termogravimetria mais 

próximas do óleo de canola real. As propriedades consideradas para a trioleína podem ser 

vistas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Propriedades da trioleína para processos de produção de biodiesel. 

Propriedades da trioleína 

Densidade (kg/m³)   916,0 

Ponto de Ebulição (°C) 412,8 

Temperatura Crítica (°C) 588,8 

Pressão Crítica (kPa) 1203 

Volume Crítico (m³/kmol) 1,346 
Fonte: Adaptado de LEE et al. 2011. 

 

Devido à presença de sustâncias polares o pacote termodinâmico NRTL foi o 

escolhido, exceto para as correntes com pressão superior a 1000 kPa, nas quais foram usadas 

o modelo Peng-Robinson. Já os parâmetros de interação não existentes no simulador foram 

estimados com o modelo UNIFAC-LLE. 

Na simulação utilizando metanol supercrítico a reação foi efetuada em um reator PFR 

a uma temperatura de 350 °C e 19 MPa de pressão, com conversão de 96% de trioleína. 

Também foi considerada constante a temperatura no reator e usada razão molar metanol/óleo 

de 24:1. Para a recuperação do metanol primeiramente foi utilizado um vaso Flash, reduzindo 

a pressão para 0,2 MPa, e recuperando a maior parte do metanol, em seguida uma destilação 

de quatro estágios teóricos completa a recuperação. A mistura de metil-oleato e glicerol 

resultante dessa destilação é separada por um decantador. Para a purificação do metil-oleato e 

enquadrá-lo da especificação de 99,80% p/p foi utilizada uma nova destilação, desta vez com 

sete estágios teóricos e pressão de 3,0 a 5,0 kPa para evitar a degradação térmica do produto. 
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Com base nas simulações desenvolvidas e avaliação econômica Lee e colaboradores 

chegaram a conclusão que todos os três processos são capazes de produzir biodiesel de alta 

qualidade. A maior economicidade se encontra no processo que utiliza metanol em condições 

supercríticas, enquanto que o processo via catálise básica usando óleo virgem se mostrou não 

lucrativo, sendo o principal responsável o custo do óleo reagente que compreende de 64-84% 

do custo de produção do biodiesel. 

No ano de 2012, Nguyen desenvolveu uma simulação para o processo via catálise 

básica utilizando o software Aspen Plus® V7.2. Os principais insumos utilizados foram a 

trioleína (representando o óleo vegetal puro) e o metanol, na proporção molar álcool/óleo de 

6:1. Os pacotes termodinâmicos escolhidos para o processo foram o UNIFDMD5 e o NRTL. 

O processo tem início em um mixer, no qual os reagentes são misturados com o 

catalisador NaOH e então seguem para um reator, no qual é assumida a conversão de 95 % da 

trioleína. Após reação, a corrente material segue para um extrator que usa água a 25 °C como 

solvente de extração, arrastando consigo o metanol, glicerol e NaOH, enquanto o biodiesel é 

removido na outra fase. Para a purificação do biodiesel, é utilizada uma torre de destilação a 

vácuo de 4 estágios, dentre os quais está considerado um condensador parcial. O biodiesel é 

produzido a uma vazão de 9705,4 kg/h e com pureza de 98,32 %. A fase polar da extração é 

enviada a outro reator de conversão onde é neutralizada com H3PO4, e sal formado é 

eliminado por um separador de sólidos. O glicerol e metanol resultantes dessa separação são 

enviados a um vaso de flash, que produz um glicerol com pureza de 99,33% e um metanol 

mais propício para purificação. A purificação do metanol é realizada em uma torre de 

destilação atmosférica de 12 estágios de equilíbrio que opera com condensador total. O 

metanol purificado é reciclado ao processo (NGUYEN, 2012). 

Em 2014, Souza e colaboradores estudaram dois processos de produção de biodiesel 

via transesterificação. Os objetivos do trabalho eram simular os processos em batelada e por 

destilação reativa e, posteriormente, realizar um estudo de viabilidade econômica entre eles. 

A escolha pela comparação entre o processo que utiliza um reator em batelada e outro 

que se baseia na destilação reativa se deu uma vez que o primeiro é amplamente utilizado, 

enquanto que o segundo, na época, era um método recente e apresentava resultados 

promissores quando se aplicava a destilação reativa à produção de biodiesel. 

As simulações foram realizadas com o auxílio do software ASPEN/HYSYS 7.0. Os 

pacotes termodinâmicos utilizados foram Dortmund-UNIFAC, para o equilíbrio líquido-

                                                             
5 UNIFDMD – UNIFAC modificado por Dortmund.  



25 
 

vapor, e UNIFAC-LLE, para o equilíbrio líquido-líquido. Além disso, para realizar a 

comparação, a vazão de óleo vegetal na entrada do processo foi fixada em 270 kg/h. Utilizou-

se o óleo de semente de algodão, cuja composição considerada para simulação encontra-se na 

Tabela 3 e é baseada nos triglicerídeos derivados dos ácidos oleico, palmítico, linoleico e 

esteárico. 

Tabela 3 - Composição do óleo de semente de algodão. 

Triglicerídeo 
Fórmula 

molecular 

Massa 

molecular 

Fração 

mássica 

Trioleína C57H104O6 885,4321 0,2412 

Tripalmitina C51H98O6 807,3202 0,1375 

Trilinoleína C57H98O6 879,3844 0,5755 

Triestearina C57H106O6 887,4321 0,0458 

Fonte: Adaptado de SOUZA et al., 2014. 

 

A primeira simulação consistiu, basicamente, nas seguintes etapas: reação de 

transesterificação entre o óleo e o álcool (neste caso, metanol), produzindo biodiesel e 

glicerol; separação da mistura entre metanol e glicerol; e retirada de resíduos de água para 

purificação do biodiesel. A reação ocorre a 1 atm e temperatura na faixa de 40 a 60 ºC, com a 

alimentação a uma razão molar metanol/óleo de 6:1. 

Na segunda simulação, a reação, que atinge 97% de conversão de óleo, e a 

recuperação do metanol acontecem no mesmo equipamento. A coluna opera à pressão 

atmosférica e possui 10 estágios de equilíbrio, onde o óleo é alimentado no segundo prato e 

uma mistura de metanol e NaOH, no oitavo. Desta forma, as etapas restantes são apenas a 

retirada do glicerol e a purificação do biodiesel. 

Após o estudo de viabilidade econômica, a faixa de temperatura para operação do 

reator pôde ser otimizada para 48 a 60 ºC. Para o processo por destilação reativa, foi 

observado que a conversão de óleo aumenta com o aumento da razão molar metanol/óleo. 

Além disso, este processo se mostrou 11% mais viável economicamente que o primeiro. 

Não foram desenvolvidas transesterificações apenas a partir do metanol.Torres (2015) 

propôs simular o processo de produção de biodiesel utilizando etanol tendo em vista a larga 

escala de produção do insumo no contexto brasileiro. Foram desenvolvidas três plantas de 

produção de biodiesel usando etanol em condições supercríticas. As duas primeiras utilizam 

óleo de canola virgem, enquanto a última utiliza óleo residual. 
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Os processos foram simulados por meio do software Aspen HYSYS 

(HYprotechSYStem) PlantNetVer 3.2 e o óleo de canola foi mais uma vez representado pela 

trioleína, entretanto o biodiesel foi representado pelo oleato de etila em virtude da utilização 

do etanol em vez do metanol como reagente. Estes componentes não constam na biblioteca do 

software e foram inseridos com auxílio da funcionalidade Hypo Manager. O óleo residual foi 

representado por uma mistura contendo 95% p/p de trioleína e o restante de ácido oleico. O 

pacote termodinâmico escolhido a princípio foi o NRTL, que se mostrou não tão adequado ao 

processo sendo substituído posteriormente pelo modelo UNIQUAC. A razão molar 

etanol/óleo empregada no processo foi de 40:1. A reação foi conduzida a uma temperatura 

constante de 350 °C e 20 MPa de pressão, obtendo, assim, uma conversão de 95% na reação 

de transesterificação. 

Na primeira simulação, a recuperação do excesso de etanol foi efetuada por meio de 

uma destilação atmosférica com 6 estágios teóricos e taxa de refluxo igual a 1, sendo capaz de 

recuperar 99,99% do álcool. Uma segunda coluna de destilação foi utilizada para a etapa de 

purificação do biodiesel, também usando taxa de refluxo igual a 1, mas desta vez com 16 

estágios teóricos. 

A segunda simulação teve como objetivo otimizar o gasto energético da simulação 

anterior, para tanto foi proposta a redução da taxa de refluxo para 0,5 e aumento no número de 

estágios na primeira e segunda destilação para 7 e 18, respectivamente. Ambas as simulações 

atingiram a pureza de biodiesel requerida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), sendo de 

no máximo 0,25% p/p de glicerol livre e 0,20% p/p de etanol.  

Na terceira simulação, além da transesterificação da trioleína também foi considerada 

a esterificação do ácido oleico, que nas condições do reator (350 °C; 20 MPa), possui 

conversão de 95,6%. Nesta simulação, há uma pequena alteração na recuperação do etanol, 

deve-se realizar a purga de 5% da massa após a destilação devido ao acúmulo de água 

proveniente da reação de esterificação e que não é destilada apropriadamente por formar 

azeótropo com o etanol. Já a purificação do biodiesel procede conforme nas simulações 

anteriores, através de destilação. O biodiesel resultante dessa simulação também atende às 

especificações da ANP. 

Os três processos se mostraram viáveis do ponto de visto técnico, sendo capazes de 

produzir biodiesel de alta qualidade a partir do etanol, insumo renovável e com menor 

toxicidade (TORRES, 2015). 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES ENVOLVENDO PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL 

 

O trabalho se iniciou por meio de uma avaliação quantitativa para consolidar 

simulações disponíveis na literatura, selecionadas como base para avaliação da rota de 

produção de biodiesel metílica e etílica, com auxílio do software aqui utilizado, UniSim® 

Design Suite R390.1. 

A primeira simulação a ser realizada foi baseada no trabalho desenvolvido por 

Nguyen, em 2012. O objetivo consistiu em uma simulação da produção de biodiesel via rota 

catalítica básica. Um desafio da simulação foi a transição de simuladores, originalmente 

desenvolvida no software Aspen Plus version V7.2. É importante destacar que se tratam de 

simuladores distintos, desenvolvidos em anos diferentes e, consequentemente, cada software 

apresenta suas peculiaridades. Desta forma, esse trabalho não propõe que o Aspen Plus® seja 

superior ao UniSim®, apenas se listam algumas diferenças da funcionalidades apresentadas 

por ambos . Dentre essas funcionalidades, pode-se destacar o banco de dados de componentes 

mais robusto, que praticamente o isenta da necessidade de criar componentes hipotéticos. 

Adicionalmente cita-se também o databank de pacotes termodinâmicos, que é mais completo 

e capaz de lidar com eletrólitos, funcionalidade essencial ao trabalhar com o hidróxido de 

sódio, componente-chave em simulações de biodiesel via catálise básica. Acredita-se que a 

extração com água  foi o ponto da simulação que causou discrepâncias com relação ao 

material original. A extração é um processo sensível à escolha do pacote termodinâmico e, 

conforme dito anteriormente, não estava disponível um pacote apto para trabalhar com 

eletrólitos na versão do UniSim® utilizada. A Figura 9 que apresenta o fluxograma da 

simulação desenvolvida encontra-se no apêndice, juntamente com a Tabela 15 e a Tabela 16, 

que listam as propriedades das principais correntes do processo. 

A outra simulação realizada teve como base o trabalho de Torres, em 2015. A escolha 

desse trabalho considerou a limitação do software em trabalhar com eletrólitos, visto que não 

são utilizados eletrólitos nesse processo. A simulação visa a produção biodiesel via etanol 

supercrítico, não necessitando, portanto, de catalisadores. Este trabalho foi originalmente 

desenvolvido no software Aspen HYSYS (HYprotechSYStem) PlantNetVer 3.2, o que 

facilitou a transição para o UniSim visto que são simuladores que possuem código 
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semelhantes. Para se aproximar dos resultados encontrados nesse trabalho, foram necessárias 

algumas alterações, a saber: troca de pacote termodinâmico de UNIQUAC para NRTL; 

negligenciar a necessidade de se estimar os parâmetros binários dos componentes hipotéticos; 

mudança na temperatura de reação de 350 °C para 327 °C, ainda assim respeitando as 

condições supercríticas do processo. 

Acredita-se que a ausência dos parâmetros de interação binária da trioleína e etil oleato 

facilitou a convergência dos processos de separação ao longo da planta, uma vez que o 

comportamento destes componentes nas correntes foi considerado ideal. No entanto, no 

trabalho original não foi explicitado de uma maneira detalhada as peculiaridades da escolha 

de diferentes pacotes termodinâmicos, principalmente no que se diz respeito aos parâmetros 

binários, fato que afeta consideravelmente a representação teórica do equilíbrio líquido-

líquido dos componentes envolvidos.  

Ao escolher o pacote termodinâmico UNIQUAC, as divergências em relação ao 

trabalho original foram superiores quando comparadas ao pacote NRTL. Vale ressaltar que 

Torres, em 2015, inicialmente optou por usar o pacote NRTL posteriormente mudando para 

UNIQUAC devido a dificuldades encontradas com essa migração termodinâmica. 

Na temperatura reacional de 350 °C, foi observada a formação de duas fases, uma 

gasosa e outra líquida, comportamento não condizente com fluidos supercríticos, visto que 

implicaria em uma diferença de densidade entre as fases. A situação foi contornada com a 

redução da temperatura para 327 °C, temperatura na qual são mantidas as condições 

supercríticas do processo sem alterações significativas no rendimento da reação (MADRAS; 

KOLLURU; KUMAR, 2004). Com essas alterações, foi possível obter um produto final com 

composição bem próxima àquela do trabalho original, como pode ser observado na Tabela 4 a 

seguir. 

Tabela 4 - Comparação entre correntes de produto. 

  TORRES Versão baseada em TORRES 

Temperatura (°C) 206 208 

Pressão (kPa) 101,3 101,3 

Fluxo mássico 

(kg/h) 
885,8 837,4 

Fração mássica 
  

Etanol 0,00019 0,00002 

Trioleína 0 0 

Glicerol 0,00078 0,00683 

Água 0 0 

Etil Oleato 0,99903 0,99315 



29 
 

A Figura 10 que apresenta o fluxograma da simulação desenvolvida encontra-se no 

apêndice, juntamente com a Tabela 17 e a Tabela 18 que listam as propriedades das principais 

correntes do processo. Partindo dessa última simulação, foi desenvolvida uma proposta nova 

detalhada no próximo item. 

 

3.2 PROPOSTA DE UMA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA ETANOL 

SUPERCRÍTICO 

 

Inicialmente, foram adicionados os componentes requeridos no processo, a saber: 

etanol, água, glicerol, ácido oleico, trioleína e etil oleato. A escolha do etanol como álcool de 

transesterificação considerou, além da escassez de simulações na literatura que utilizem o 

etanol, o potencial brasileiro na produção do mesmo. Os componentes trioleína (elencada para 

representar o óleo vegetal, de acordo com a tendência observada na revisão bibliográfica) e 

etil oleato (éster usado para representar o biodiesel) não estão disponíveis originalmente no 

UniSim Design® Suite R390, sendo então inseridos através da ferramenta Hypo Manager. As 

propriedades inseridas no simulador encontram-se nas Tabelas 5 e 6. Tendo em vista a 

capacidade de lidar com componentes polares e a ampla utilização na literatura em processos 

de produção de biodiesel, foi escolhido o pacote termodinâmico NRTL, sendo seus 

parâmetros de interação binária estimados pelo UNIFAC LLE. A exceção foi a coluna de 

destilação extrativa, na qual foi usada o pacote UNIQUAC visto que este mais se aproximava 

aos dados experimentais do equilíbrio líquido-líquido do sistema etanol-água-etil oleato 

(BENETI et al., 2013; FOLLEGATTI-ROMERO et al., 2012). Foram adicionadas reações  

(3), de conversão para a transesterificação da trioleína, e (4), de esterificação do ácido oleico, 

às quais foram atribuídas o pacote NRTL.  

Tabela 5 - Propriedades da trioleína e etil oleato. 

Propriedades gerais Trioleína Etil Oleato 

Massa molar (g/mol) 885,4 310,5 

Ponto de Ebulição Normal (°C) 549,4 206,6 

Densidade Líquida Ideal (kg/m³) 915 870 

Propriedades Críticas     

Temperatura (°C) 670,1 497,9 

Pressão (bar) 3,224 11,120 

Volume (m³/kmol) 3,250 1,177 

Acentricidade 0,565 1,013 

Fonte: Adaptado de TORRES, 2015. 
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São três as principais correntes de entrada do processo: uma de óleo residual e duas de 

etanol, sendo uma fresca e outra de reciclo. As propriedades das correntes de entrada são 

apresentadas na Tabela 7. Foi criada uma corrente com composição mássica de 95% trioleína 

e 5% de ácido oleico, composição citada na literatura para representar o óleo vegetal residual. 

As correntes de etanol são misturadas e seguem para um novo misturador, onde ocorre a 

mistura com a corrente de óleo residual.  

A razão molar etanol: trioleína foi mantida a 40:1 com auxílio da função Adjust. Essa 

razão molar em conjunto com as condições supercríticas do reator (325 °C e 20 MPa) 

garantem uma conversão de trioleína de 95% e de ácido oleico de 95,6% (MADRAS; 

KOLLURU; KUMAR, 2004). Antes de seguir para o reator, a corrente resultante da mistura 

das correntes de entrada é pressurizada com auxílio de uma bomba até a pressão de 20 MPa e 

posteriormente aquecida em um trocador casco-tubo até a temperatura de 300 °C. 

 

Tabela 6 - Estruturas UNIFAC da trioleína e etil oleato. 

 

Quantidade 

Grupamento  Trioleína Etil Oleato 

CH2COO 3 - 

CH 1 - 

CH2 41 15 

CH3 3 2 

CH=CH 3 1 

COO - 1 

 

Tabela 7 - Propriedades das correntes de entrada. 

 

Nome da Corrente 

  Etanol Óleo residual Reciclo* 

Temperatura (°C) 25 25 78,2 

Pressão (kPa) 101,3 101,3 101,3 

Vazão mássica (kg/h) 233,8 932 1837 

Fração mássica 
   

Etanol 0,9999 0 0,8761 

Água 0,0001 0 0,0952 

Glicerol 0 0 0 

Etil Oleato 0 0 0,0288 

Trioleína 0 0,9500 0 

Ácido Oleico 0 0,0500 0 
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Na seção de reação, foi utilizado um reator de conversão, no qual ocorrem, 

paralelamente, as reações de transesterificação e esterificação da trioleína. Ao sair do reator, a 

corrente é resfriada no mesmo trocador casco-tubo já mencionado e, então, é direcionada a 

um vaso de flash no qual é realizada a maior parte da separação entre os sistemas etanol-água-

etil oleato e glicerol-trioleína. A temperatura ótima de separação no vaso de flash foi obtida 

através de estudo de caso, funcionalidade ofertada pelo próprio software. O estudo de caso 

permite a variação do valor de uma variável independente, explicitando o efeito observado em 

uma ou mais variáveis dependentes. Neste caso, foi estudada a influência da temperatura nas 

vazões das correntes de topo e fundo do vaso de flash. A corrente de etanol-água-etil oleato 

segue para uma torre de destilação extrativa à base de água, onde o etil oleato é separado da 

água e etanol. A escolha da água como solvente de extração foi baseada em sua capacidade de 

separação (BENETI et al., 2013; FOLLEGATTI-ROMERO et al., 2012; ZHANG et al., 

2003) e custo baixo quando comparado a outros solventes como etileno glicol ou hexano. A 

corrente etanol-água é enviada a uma torre de destilação atmosférica para recuperar o etanol, 

que é destinado ao início do processo, e também a água, que é reciclada para a torre extrativa. 

Antes de reciclar o etanol ao processo a corrente é purgada de 5% de sua vazão para evitar 

acúmulo de água no sistema. Para subsidiar o dimensionamento da torre de destilação, 

utilizou-se o recurso shortcut-distillation, que fornece estimativas iniciais para utilização da 

função mais robusta da torre de destilação do simulador. 

A corrente de fundo do flash, composta por etanol, água, glicerol e trioleína, passa por 

um separador trifásico, para recuperação do glicerol produzido. No fundo, é retirada uma 

corrente líquida contendo a trioleína não reagida, enquanto que o glicerol é retirado na fase 

líquida mais leve. 

Inicialmente, foi cogitada a utilização de uma torre de destilação para purificação da 

corrente de fundo do flash. No entanto, seriam necessárias, pelo menos, duas operações de 

separação para que se obtivesse uma corrente de glicerol mais pura (por exemplo, um vaso 

flash retiraria a trioleína da corrente e uma torre de destilação, separaria o etanol e a água do 

glicerol). Além disso, ainda que houvesse a substituição do vaso flash por outra coluna de 

destilação, as etapas seriam de uma complexidade superior à utilização apenas do separador 

trifásico. 

Como simplificação, não foram consideradas perdas de carga nos trocadores de calor. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para fundamentar o design da planta proposta, foram feitos alguns estudos utilizando o 

próprio simulador e comparando os resultados com dados experimentais da literatura (no que 

se refere ao comportamento termodinâmico do sistema), de forma a verificar a tangibilidade 

do que se está propondo. 

O primeiro estudo verifica a compatibilidade dos parâmetros binários estimados pelo 

pacote NRTL/UNIFAC-LLE com aqueles apresentados na literatura (FRANÇA et al, 2011). 

Embora os parâmetros sejam numericamente diferentes conforme mostrado a Tabela 8, o seu 

comportamento em um vaso de flash nos dois casos é bem semelhante, um indício de que as 

estimativas do UniSim são confiáveis. A comparação entre os casos pode ser observada na 

Tabela 9. No estudo foi considerada uma corrente de entrada contendo os principais produtos 

de uma transesterificação, o etil oleato (80% mássico) e o glicerol (20%).  

 

Tabela 8 - Comparação entre os parâmetros binários experimentais e estimados. 

Experimental Etil Oleato Glicerol 

Etil Oleato - 6051,859 

Glicerol 6505,122 - 

Estimado     

Etil Oleato - 5584,586 

Glicerol 4133,466 - 

 

Tabela 9 - Comparação entre flashes com parâmetros experimentais e estimados. 

 

Estimado Experimental 

Propriedades Fase Vapor 

Temperatura (°C) 183 183 

Pressão (bar) 1,013 1,013 

Vazão mássica (kg/h) 80,59 80,65 

Fração mássica Etil Oleato 0,9919 0,9919 

Propriedades Fase Líquida 

Vazão mássica (kg/h) 19,41 19,35 

Fração mássica Glicerol 0,9969 1,0000 

O segundo estudo foi decorrente da extração com água, no qual se verificou que o 

modelo UNIQUAC mais se assemelhava aos dados experimentais encontrados na literatura, 

indicando que a extração do etanol do biodiesel poderia ser bem sucedida utilizando água 
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como solvente. Devido a esse estudo, foi escolhido o modelo UNIQUAC para a torre de 

destilação extrativa. Os diagramas ternários baseados nos modelos NRTL e UNIQUAC e 

também os experimentais estão ilustrados na Figura 6. 

 

Figura 6 - Comparação entre diagramas ternários em NRTL e UNIQUAC. 

         

      

 

A qualidade da separação de fases obtida é baseada no quão próximas estão as linhas 

inclinadas das laterais (esquerda e direita) do diagrama ternário. Por exemplo, para uma 

mistura contendo 40% de etil oleato, 30% de etanol e 30 % de água, em NRTL, se obtem uma 

fase com, aproximadamente, 72% de etil oleato, 15% de água e 11% de etanol e outra com 

42% de etanol, 42% de água e 16% de etil oleato. Neste trabalho, com UNIFAC, as fases 
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foram mais distintas: uma contendo, aproximadamente, 79% de etil oleato, 5% de água e 16% 

de etanol; e outra com, praticamente, água e etanol. 

Nos casos de Follegatti-Romero et al. (2012), Beneti et al. (2013), houve uma 

separação mais pronunciada, com uma fase predominantemente de etil oleato e outra, de água 

e etanol. Sendo assim, as separações foram mais próximas do caso com UNIFAC. Logo, com 

base nesses diagramas, é possível notar que o pacote NRTL não representa bem a boa 

extração obtida ao usar água como solvente, justificando a troca de pacote termodinâmico 

para a torre extrativa. 

De posse dessas informações foi proposto um design que levasse em consideração a 

fundamentação experimental dos equilíbrios existentes no processo. O fluxograma do 

processo proposto é ilustrado nas Figuras 7 e 8. O processo proposto é capaz de produzir 

931,9 kg/h de biodiesel com 99,75% (p/p) de pureza e atende às especificações da ANP, 

conforme ilustrado na Tabela 10. Já o glicerol resultante da transesterificação é produzido a 

uma vazão de aproximadamente 78 kg/h e pureza de 93,61%. No que tange os gastos 

energéticos do processo, a energia usada para aquecimento totalizou 1,047x107 kJ/h enquanto 

para o resfriamento foi solicitado 1,052x107 kJ/h. 

Figura 7 - Fluxograma do processo proposto (seção de reação). 
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Figura 8 - Fluxograma do processo proposto (seção de purificação). 

 

Tabela 10 - Comparação entre o biodiesel requerido pela ANP e o obtido neste trabalho. 

  ANP Este Trabalho 

Densidade (kg/m³) 850-900 862,8 

Teor máximo de água (mg/kg) 200 0,03 

Glicerol Total máximo % (p/p) 0,25 0,12 

Trioleína máxima % (p/p) 0,20 0,04 

Etanol máximo % (p/p) 0,20 0,08 

Fonte: Ministério da Agricultura, 2015 

A Tabela 11 a seguir expõe as propriedades das principais correntes do processo. 

Além da pureza de 99,75% do biodiesel produzido, pode-se destacar também a pureza do 

glicerol obtido 93,61% (p/p), que é superior ao resultado de Torres (2015), que obteve pureza 

de 65,41% (p/p) e da mesma ordem de grandeza de Lee (2011), que produziu uma corrente de 

glicerol de 95,3% (p/p).  

Tabela 11 - Propriedades das correntes materiais do processo proposto. 

 

Nome
Oleo 

residual
Etanol

Etanol 

Reciclo_01

Etanol 

Reciclo_02

Etanol 

Reciclo_03
C1_01 C1_02 C1_03 C1_04 C1_05

Temperatura (°C) 25,000 25,000 78,199 78,199 78,197 72,454 64,184 74,524 300,000 325,000

Pressão (kPa) 101,325 101,300 101,325 101,325 101,325 101,300 101,300 20000,000 20000,000 20000,000

Vazão mássica (kg/h) 932,000 233,776 1927,822 1831,431 1836,671 2070,447 3002,447 3002,447 3002,447 3002,447

Fração mássica

Etanol 0,0000 0,9999 0,8761 0,8761 0,8761 0,8900 0,6138 0,6138 0,6138 0,5676

H2O 0,0000 0,0001 0,0954 0,0954 0,0952 0,0844 0,0582 0,0582 0,0582 0,0592

Glicerol 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0291

Etil-Oleato 0,0000 0,0000 0,0285 0,0285 0,0288 0,0255 0,0176 0,0176 0,0176 0,3286

Trioleína 0,9500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2949 0,2949 0,2949 0,0147

Ácido Oleico 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0155 0,0155 0,0155 0,0007
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O dimensionamento das torres do processo é apresentado na Tabela 12. A torre T-101 

opera a 4 bar, possui 10 pratos, com alimentação no 8o
 e a torre T-102 opera a 1 bar, possui 18 

pratos, com alimentação no 3o. 

A Tabela 13 apresenta as correntes de energia do processo. Nota-se que o maior gasto 

energético é demandado pela torre de purificação de etanol (Q_Condensador_01 e 

Q_Refervedor_01), o que era de se esperar, tendo em vista a dificuldade de separação da 

mistura azeotrópica etanol-água. Desta mesma forma, o maior gasto energético para 

funcionamento das bombas foi na pressurização da corrente de entrada do reator (Q_bomba1) 

da pressão atmosférica para os 20 MPa requeridos para a reação.  

 

Tabela 12 - Dimensionamento das torres do processo proposto. 

  Torre Extrativa (T-101) Torre Destilação (T-102) 

Número de Estágios 10 18 

Estágio de Alimentação 9 3 

Razão de Refluxo - 3 

Pressão no estágio 1 (bar) 4,053 1,013 

Pressão no Refervedor (bar) 4,053 1,013 

Pressão no Condensador (bar) - 1,013 

 

Nome C1_06 C1_07 C1_08 C1_09 C1_10 C1_11 C1_12 C2_01 C2_02 C3_01

Temperatura (°C) 98,587 78,322 110,000 48,830 49,000 321,484 257,784 110,000 204,000 121,412

Pressão (kPa) 20000,000 101,325 101,325 101,325 405,300 405,300 101,325 101,325 101,325 405,300

Vazão mássica (kg/h) 3002,447 3002,447 2846,780 2846,780 2846,780 931,894 931,894 155,667 83,311 2203,171

Fração mássica

Etanol 0,5676 0,5676 0,5935 0,5935 0,5935 0,0008 0,0008 0,0937 0,0064 0,7666

H2O 0,0592 0,0592 0,0601 0,0601 0,0601 0,0000 0,0000 0,0427 0,0134 0,2084

Glicerol 0,0291 0,0291 0,0004 0,0004 0,0004 0,0012 0,0012 0,5546 0,9361 0,0000

Etil-Oleato 0,3286 0,3286 0,3458 0,3458 0,3458 0,9975 0,9975 0,0142 0,0000 0,0249

Trioleína 0,0147 0,0147 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0004 0,2819 0,0403 0,0000

Ácido Oleico 0,0007 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0129 0,0038 0,0000

Nome C3_02 C3_03 Glicerol Trioleína Água
Água 

Reciclo_01

Água 

Reciclo_02
Outros

Purga 

Etanol

Saída de 

Gases
Biodiesel

Temperatura (°C) 96,600 96,647 25,000 204,000 25,000 99,969 99,969 204,000 78,199 325,000 25,000

Pressão (kPa) 101,325 405,300 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 101,325 20000,000 101,325

Vazão mássica (kg/h) 288,285 288,285 83,311 46,539 12,912 275,349 275,372 25,817 96,391 0,000 931,894

Fração mássica

Etanol 0,0002 0,0002 0,0064 0,0009 0,0000 0,0003 0,0003 0,5431 0,8761 0,8739 0,0008

H2O 0,9998 0,9998 0,0134 0,0019 1,0000 0,9997 0,9997 0,2105 0,0954 0,0891 0,0000

Glicerol 0,0000 0,0000 0,9361 0,1037 0,0000 0,0000 0,0000 0,1362 0,0000 0,0005 0,0012

Etil-Oleato 0,0000 0,0000 0,0000 0,0032 0,0000 0,0000 0,0000 0,0794 0,0285 0,0365 0,9975

Trioleína 0,0000 0,0000 0,0403 0,8568 0,0000 0,0000 0,0000 0,0252 0,0000 0,0000 0,0004

Ácido Oleico 0,0000 0,0000 0,0038 0,0334 0,0000 0,0000 0,0000 0,0056 0,0000 0,0000 0,0000
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Tabela 13 - Correntes de energia do processo proposto. 

  kW 

Q_bomba1 26,418 

Q_bomba2 0,404 

Q_bomba3 0,034 

Q_Condensador_01 2055,600 

Q_Cooler1 676,138 

Q_Cooler2 178,776 

Q_Cooler3 11,420 

Q_Flash 557,503 

Q_Reator 28,286 

Q_Refervedor_00 950,191 

Q_Refervedor_01 1327,822 

Q_Separador 17,505 

 

A título de comparação em termos de kg de biodiesel produzido por kg de óleo 

processado foi construída a Tabela 14, comparando essa razão para diversas simulações da 

literatura. Este trabalho obteve uma razão mássica de produção de biodiesel (com 99,75%, em 

massa, de pureza), por óleo de 1:1, sendo condizente com os valores encontrados na literatura 

e até superior às razões da maioria dos processos apresentados nesta tabela. Além disso, pode-

se notar uma maior utilização de processos via catálise ácida e básica em detrimento à via 

supercrítica, apesar de esta última apresentar as vantagens anteriormente citadas.  

Tabela 14 - Comparativo de produção entre as simulações da literatura. 

  Processo kg Biodiesel/kg Óleo Pureza 

Zhang, 2003 

Catálise básica 1 0,952 0,9970 

Catálise básica 2 0,950 0,9970 

Catálise ácida 1 0,971 0,9970 

Catálise ácida 2 0,975 0,9960 

West, 2008 

Catálise básica 1 0,954 0,9997 

Catálise ácida 1 0,974 0,9980 

Catálise ácida 2 0,942 0,9995 

Supercrítico 0,990 0,9960 

Lee, 2011 

Catálise básica 1 0,952 0,9960 

Catálise básica 2 0,952 0,9970 

Supercrítico 0,969 0,9980 

Nguyen, 2012 Catálise básica  1,007 0,9832 

Souza, 2014 Cat. Básica (batelada) 2,609 0,9979 

Torres, 2015 

Supercrítico 1 1,000 0,9990 

Supercrítico 2 1,000 0,9998 

Supercrítico 3 1,002 0,9998 

Este trabalho Supercrítico 1,000 0,9975 
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5.  CONCLUSÕES 

 

O trabalho atingiu o objetivo esperado, que foi simular o processo de produção de 

biodiesel a partir de óleo residual, utilizando etanol em condições supercríticas. De acordo 

com os resultados foi obtida uma vazão de 931,9 kg/h de biodiesel e pureza de 99,75 % para 

uma vazão de entrada de óleo residual de 932 kg/h, sendo condizente com os resultados 

presentes na literatura e, também, dentro da especificação da ANP para comercialização do 

biodiesel.  

É importante salientar, também, o papel fundamental dos dados experimentais no que 

diz respeito às propriedades dos compostos, tais como parâmetros binários de interação, 

equilíbrio líquido-líquido e líquido-vapor que acarretaram em uma simulação de maior 

confiabilidade. 

Como proposta adicional é recomendável realizar um estudo de integração energética 

da planta, reaproveitamento do glicerol produzido, e, posteriormente, uma análise de 

viabilidade econômica.  
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APÊNDICE 

 

Figura 9 - Fluxograma de processo baseado em Nguyen (2012). 

 

 

Tabela 15 – Propriedades das principais correntes do processo de Nguyen (2012). 

 
Fonte: NYGUEN, 2012 

 

 

 

 

Nguyens, 2012

Mass Flow kg/h FAME Gly H3PO4 Meth NaOH OIL R1 R2 R3 Solids Vapor Water WatOut

Methanol 18,23 5,77 0 1125,92 0 0 0 0 1045,33 0 70,5 0 0,07

OIL 138,92 0 0 0 0 9639,09 360,92 360,91 0 0 0,16 0 0

FAME 9542,11 0,02 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0 1,12

Glycerol 0 971,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,12

NaOH 0 0 0 0 95,99 0 0 0 0 0 0 0 0

Water 6,13 0,77 0 0 0 0 0 0 8,4 0 27,37 150 158,96

H3PO4 0 0 78,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na3PO4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,15 0 0 0

Mass Fraction

Methanol 0,001878 0,005897 0 1 0 0 0 0 0,992028 0 0,719168 0 0,000397

OIL 0,014314 0 0 0 0 1 0,720514 0,720509 0 0 0,001632 0 0

FAME 0,983176 2,04E-05 0 0 0 0 0,279486 0,279491 0 0 0 0 0,006354

Glycerol 0 0,993296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,091451

NaOH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Water 0,000632 0,000787 0 0 0 0 0 0 0,007972 0 0,2792 1 0,901798

H3PO4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na3PO4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Total Flow kg/h 9705,39 978,54 78,4 1125,92 95,99 9639,09 500,92 500,91 1053,73 131,15 98,03 150 176,27

Temperature (°C) 53,67 100 25 25 25 25 297,91 25 64,53 50 53,67 25 100,18

Pressure (bar) 0,08 0,05 1 1 1 1 0,18 1 1 1 0,08 1 1
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Tabela 16 – Propriedades das principais correntes do processo baseado em Nguyen (2015). 

 

Figura 10 - Fluxograma de processo baseado em Torres (2015). 

 

Tabela 17 - Propriedades das principais correntes do processo de Torres (2015). 

Torres, 2015 Etanol Óleo Reciclo* Biodiesel Glicerol 

Temperatura (°C) 25 25 25 206 293,1 

Pressão (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 112,3 

Fluxo mássico 

(kg/h) 
131,3 885,4 1711 885,8 131,2 

Fração mássica 
     

Etanol 0,9999 0 0,9999 0,00019 0 

Trioleína 0 1 0 0 0,33753 

Glicerol 0 0 0 0,00078 0,66179 

Água 0,0001 0 0,0001 0 0 

Etil Oleato 0 0 0 0,99903 0,00068 
Fonte: TORRES, 2015 

 

Validação

Mass Flow kg/h FAME Gly H3PO4 Meth NaOH OIL R1 R2 R3 Solids Vapor Water WatOut

Methanol 22,198 0,96685 0 1125,9 0 0 0 0 343,23 0 31,11 0 0,0825

OIL 1,0697 0 0 0 0 9643,6 506,41 506,41 0 0 0 0 0

FAME 9686,6 0 0 0 0 0 91,341 91,341 0 0 0,002 0 0

Glycerol 0,0007 1002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8839

NaOH 0 0 0 0 95,99 0 0 0 0 0 0 0 0

Water 8,3419 3,7126 0 0 0 0 0 0 4,168 0 14,702 150 164,37

H3PO4 0 0,0005 78,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0097

Na3PO4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,15 0 0 0

Mass Fraction

Methanol 0,002287 0,000988 0 0,999982 0 0 0 0 0,325729 0 0,317352 0 0,000468

OIL 0,00011 0 0 0 0 1,000468 1,01096 1,01098 0 0 0 0 0

FAME 0,998064 0 0 0 0 0 0,182346 0,18235 0 0 2,04E-05 0 0

Glycerol 7,21E-08 1,023974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,005014

NaOH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Water 0,00086 0,003794 0 0 0 0 0 0 0,003955 0 0,149974 1 0,93249

H3PO4 0 5,11E-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5E-05

Na3PO4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Total Flow kg/h 9718,21 1006,68 78,4 1125,9 95,99 9643,6 597,751 597,751 347,398 131,15 45,814 150 165,3461

Temperature (°C) 53,67 100 25 25 25 25 311,8 25 64,45 81,86 53,67 25 99,61

Pressure (bar) 0,08 0,05 1 1 1 1 0,18 1 1 1 0,08 1 1
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Tabela 18 - Propriedades das principais correntes do processo baseado em Torres (2015).  

Validação Etanol Óleo Reciclo* Biodiesel Glicerol 

Temperatura (°C) 25 25 25 208,0 286,7 

Pressão (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 112,3 

Fluxo mássico 

(kg/h) 
131,7 885,4 1711 837,4 179,3 

Fração mássica 
     

Etanol 0,9999 0 0,99949 0,00002 0 

Trioleína 0 1 0 0 0,24693 

Glicerol 0 0 0 0,00683 0,45610 

Água 0,0001 0 0,0001 0 0 

Etil Oleato 0 0 0,0004 0,99315 0,29698 

 


