
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

CLARISSA MORENO SOUZA 

MATHEUS SCHITTINI MORAIS DA COSTA 

 

 

 

SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÍNUOS DE 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

 

 

 

 

Niterói 

1/2018 

 



 

CLARISSA MORENO SOUZA 

MATHEUS SCHITTINI MORAIS DA COSTA 

 

 

 

SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÍNUOS DE 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

 

 

 

 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação em 
Engenharia Química, oferecido pelo departamento de 
Engenharia Química e de Petróleo da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em 
Engenharia Química. 

 

 

 

ORIENTADOR 

 

Prof. Dr. Lizandro de Sousa Santos 

 

 

Niterói 

1/2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de Computação da UFF 
 

 

 

S729    Souza, Clarissa Moreno 

   Simulação e otimização de processos contínuos de produção de 

biodiesel / Clarissa Moreno Souza, Matheus Schittini Morais da 

Costa. – Niterói, RJ : [s.n.], 2018. 

  51 f. 

 Projeto Final (Bacharelado em Engenharia Química) – 

Universidade Federal Fluminense, 2018. 

                 Orientador: Lizandro de Sousa Santos. 

               

    1. Biodiesel. 2. Simulação por computador. 3. Otimização 

(Computação). I. Costa, Matheus Schittini Morais da. II. Título. 

            

        

    CDD 665.3 
                                                                 



Scanned by CamScanner



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Clarissa: 

 Agradeço, em primeiro lugar, à minha mãe, que sempre me apoiou em qualquer 

decisão por mim tomada, e que sempre me diz que sou capaz, por mais impossível 

que me pareça. À minha irmã, minha melhor amiga e a melhor parte de mim. À minha 

família por todo o apoio e torcida. 

 Agradeço também aos amigos que fiz nessa vida, que muitas vezes se 

confundem com família, alguns agora distantes, mas que mesmo assim fizeram a 

diferença, simplesmente por terem tocado minha vida de alguma forma: Géssica, 

Talita, as meninas da rep. 1103, os amigos da UFOP e da UFF. 

À melhor república de Niterói: Babi, Edu, Lucas e Rafael. 

Ao Matheus, amigo de TCC e da vida, obrigada, sem você teria sido muito mais 

difícil.  

Por fim, à UFF pelas oportunidades e pelo ensino público e de qualidade e a 

todos os professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Matheus: 

 Primeiramente, agradeço aos meus pais, Fernanda e José Carlos, por terem 

sido suporte, companhia, amor e força durante toda a minha vida. A eles, tudo 

agradeço e tudo sou. 

 Agradeço a minha irmã Isadora, pela amizade e amor infinito. 

 Agradeço a minha avó Maria que, mesmo desencarnada, me nutre de luz e 

amor a cada passo que dou. 

 Agradeço a minha avó Tereza, pelo amor, preocupação e comidas congeladas 

que salvavam os dias cinzas. 

 Agradeço a minha família. 

 Agradeço aos meus irmãos de vida: Ana Carolina, Karolyne, Lucas, Bernardo, 

André e Patrícia, por terem sido a minha segunda família, pelas inesquecíveis histórias 

e por terem despertado em mim os sentimentos mais puros, intensos e bonitos. 

 Agradeço às meninas: Laura, Gabriela, Clara e Rebecca. 

 Agradeço ao Furdunço, grupo que faz da minha vida mais leve e mais feliz. 

 Agradeço a todos os meus amigos. 

 Agradeço à Clarissa, companheira de TCC e de vida, por ter sido ajuda e 

companheirismo. 

 Agradeço à Universidade Federal Fluminense e seus professores, pelo ensino 

público de qualidade. 

 Por fim, agradeço à vida. 

  

 



 
 

RESUMO 

 

A possível futura crise energética decorrente da escassez das fontes de 

petróleo e gás natural gera uma preocupação relacionada à economia mundial. 

Devido aos problemas decorrentes das fontes de energia não renováveis, surge a 

necessidade de pesquisas e implementação de fontes alternativas. O biodiesel, nesse 

contexto, passa a ser visto como alternativa plausível para o Brasil, uma vez que no 

país existe grande oferta das matérias primas utilizadas para sua produção, em 

especial o óleo de soja. Assim, foi analisado o processo contínuo de produção de 

biodiesel via catálise alcalina de Zhang et al. (2003). O processo sofreu simplificações 

e foi adaptado para o simulador de processos em estado estacionário UniSim® Design 

R390.1. Por fim, foram realizados os estudos de otimização da planta com o objetivo 

de maximizar a vazão mássica e pureza de biodiesel produzido, bem como minimizar 

os gastos energéticos. Na otimização da vazão e pureza do biodiesel, foi possível 

obter uma vazão otimizada de 9727 kg/h e pureza de 99,5708 %. Além disso, foi 

possível reduzir, na otimização energética, o gasto de energia da planta em 0,54 %.   

 

Palavras-chave: Simulação, biodiesel, UniSim® Design, otimização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The possible future energy crisis due to the scarcity of oil and natural gas 

sources creates a concern related to the world economy. Due to problems arising from 

non-renewable energy sources, there is a need for research and implementation of 

alternative sources. Biodiesel, in this context, is now seen as a plausible alternative for 

Brazil, since in the country there is a great supply of the raw materials used for its 

production, especially soybean oil. Thus, the continuous process of biodiesel 

production per alkaline catalysis by Zhang et al. (2003) was analyzed. The process 

was simplified and adapted to the UniSim® Design R390.1, a steady-state process 

simulator. Finally, the optimization studies of the plant were carried out with the 

objective of maximizing the mass flow and purity of biodiesel produced, as well as 

minimizing energy costs. In the optimization of the flow and purity of the biodiesel, it 

was possible to obtain an optimized flow rate of 9.727 kg/h and a purity of 99.5708%. 

In addition, it was possible to reduce, in energy optimization, the plant's energy 

expenditure by 0.54 %.  

 

Keywords: Simulation, biodiesel, UniSim® Design, optimization 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do setor produtivo, e consequentemente econômico, traz à 

tona os problemas relacionados à obtenção de energia e a necessidade de uma 

produção de alta eficiência. A possível e iminente crise energética decorrente da 

escassez das fontes de petróleo e gás natural gera uma preocupação relacionada à 

economia mundial, devido ao alto grau de dependência existente entre essas 

variáveis.  

Devido aos problemas decorrentes das fontes de energia não renováveis, surge 

a necessidade de pesquisas e implementação de fontes alternativas. O 

biocombustível biodiesel, nesse contexto, passa a ser visto como alternativa plausível 

para o Brasil, uma vez que no país existe grande oferta das matérias primas utilizadas 

para sua produção, em especial o óleo de soja. Após a implementação do Programa 

Nacional de Biodiesel, em 2004, a produção de biodiesel começou a ser mais 

incentivada, pois passou a ofertar incentivos de produção, empregos, geração de 

renda e inclusão social para os agricultores produtores da matéria prima. 

Além disso, a formação de resíduos e a poluição ambiental são problemáticas 

quando os temas são geração de energia e produção industrial. Por isso, o estudo de 

uma produção limpa, com menor impacto ambiental e com a menor geração de 

subprodutos indesejáveis e não limpos se faz necessária. Em termos de custo, se 

torna inviável este estudo em uma operação industrial, uma vez que vários parâmetros 

devem ser analisados para que se chegue a um ponto ótimo, como matérias-primas, 

reatores, catalisadores, consumo de água, entre outros. 

Assim, as ferramentas computacionais de simulação de processos são 

recursos primordiais para a avaliação de processos químicos, já que permitem, com 

ótimo grau de precisão, analisar todas essas variáveis, de maneira rápida e segura.  

Para o presente estudo, foi utilizado o software de simulação de processos 

UniSim® Design R390.1 para a simulação de uma planta de produção de biodiesel a 

partir do óleo de soja e do metanol via catálise alcalina. A função case study e 

optimizer do UniSim® foram identificadas como importantes ferramentas de análise e, 

portanto, foram utilizadas para monitorar o fluxo de biodiesel produzido e seu grau de 
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pureza, de acordo com a variação de parâmetros como: temperatura do reator de 

conversão, fluxo de água na torre extratora, temperatura do refervedor da torre de 

destilação e sua razão de refluxo. A ferramenta também foi utilizada para monitorar o 

consumo de energia das operações da planta e minimizar seu gasto. Desta forma, 

buscou-se por dois pontos ótimos em dois casos: um que retornasse maior produção 

e pureza do biodiesel e outro que em que se minimizasse o gasto de energia.  

 1.1. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a produção contínua de biodiesel 

a partir da transesterificação do óleo de soja, via catálise alcalina, utilizando simulação 

computacional do processo, através do software UniSim®. A planta desenhada foi 

adaptada e baseada na planta proposta e simulada por ZHANG et al. (2003) e também 

por ALVARÃES (2017). 

Já os objetivos específicos deste trabalho são: introduzir no reator de 

conversão fixa uma taxa de reação cinética dependente da temperatura, e, através da 

função case study e principalmente a optimizer, do simulador, reduzir os gastos 

energéticos da produção e, paralelamente, maximizar a produção de biodiesel e sua 

pureza. 

Finalmente, este trabalho visa também contribuir para o estudo da simulação 

computacional e introduzir a ferramenta de otimização de processo (optimizer), que é 

um auxiliar ainda pouco explorado no meio acadêmico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL E NACIONAL 

Analisando os contextos relacionados ao desenvolvimento, tanto econômico 

quanto social, pode-se associar a energia como sendo a força motriz deste processo. 

Ela está diretamente ligada aos avanços ocorridos em diversos campos, como 

cultural, produtivo, científico e tecnológico (ROSA, 2010), e por isso a importância de 

estudar não somente a própria energia, mas também as variadas formas de obtê-la e 

transformá-la.  

São classificadas como fontes de energia primária aquelas encontradas ou 

captadas diretamente da natureza, ou, ainda, as provenientes de subprodutos e 

resíduos naturais ou de processos industriais, tais como o petróleo, energia hidráulica, 

carvão, energia solar, eólica, biomassa, etc. Na atualidade, a maior parte da energia 

consumida mundialmente ainda é derivada de fontes não renováveis: petróleo, carvão 

e gás natural. De acordo com as informações do Ministério de Minas e Energia (MME), 

no ano de 2016, somente 14,2 % da matriz energética mundial foi resultante de 

energias renováveis. 

 Diante dessa conjuntura, a exploração de novas fontes renováveis de energia 

é de suma importância, pois as fontes não renováveis são limitadas e de previsão de 

esgotamento no futuro (FERRARI, OLIVEIRA E SCABIO, 2005). Comparada com a 

média mundial, o Brasil possui uma matriz energética mais diversificada e menos 

condicionada a combustíveis fósseis. A Oferta Interna de Energia (OIE) brasileira, 

energia necessária para mover a economia, consiste em 43,5 % de fontes de energia 

renováveis, indicador de 2,2 pontos percentuais superiores aos de 2015, de 41,3 % 

(MME, 2017). Na Tabela 1, pode-se comparar o contexto energético do Brasil e do 

mundo no ano de 2016. 

Somente 2,4 % da Oferta Interna de Energia Renovável brasileira provêm do 

biodiesel. Ela é composta principalmente pelo etanol e bagaço, que juntos somam 

40,1 %. Em segundo, vem a hidroeletricidade com 28,9 %. Também vale ressaltar a 

significativa participação da lenha e do carvão vegetal dentre as fontes renováveis, 

com 18,4 %.  
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O bom desempenho das fontes renováveis no cenário brasileiro é 

consequência do crescimento da participação das fontes eólica, lixívia da indústria de 

celulose e resíduos da biomassa, que cresceram 10 % em 2016. A fonte hidráulica 

contribuiu com 7 % para o bom resultado (MME, 2017). 

 

Tabela 1 - Oferta Interna de Energia (OIE) no Brasil e no mundo em 2016. 

Fonte Brasil (%) Mundo (%) 

Derivados do petróleo 36,5 31,5 

Gás natural 12,3 22,1 

Carvão mineral 5,5 27,0 

Urânio 1,5 4,9 

Hidráulica 12,6 2,6 

Outras não renováveis 0,7 0,3 

Outras renováveis 30,9 11,7 

Biomassa sólida 23,8 9,6 

Biomassa líquida 6,1 0,55 

Eólica 1,00 0,52 

Solar 0,0008 0,41 

Geotérmica 0 0,52 

Total Renovável 43,5 14,2 

Fonte: Adaptado de Resenha Energética Brasileira, MME (2017). 

 

 Na Figura 1, observa-se com mais detalhes a participação de cada fonte de 

energia na Oferta Interna de Energia no Brasil em 2016. 

A menor geração de energia elétrica por fontes fósseis, bem como a diminuição 

do consumo destas fontes pelos setores econômicos, colaborou para que o Brasil 

reduzisse as emissões de CO2 em 7,7 % em 2016. Assim, as emissões ficaram em 

1,48 tCO2/tep (tep = tonelada equivalente de petróleo), indicador menor ao apurado 

em 2015, de 1,55 tCO2/tep. As significativas contribuições da energia hidráulica e da 

bioenergia na matriz energética do Brasil se dão como denominador do indicador, 

permitindo relações de emissões bem menores do que a média mundial (2,34 

tCO2/tep) e dos países desenvolvidos (2,23 tCO2/tep). 
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Figura 1 - Oferta Interna de Energia (OIE) renovável no Brasil em 2016 (%). 

 

Fonte: Adaptado de Resenha Energética Brasileira, MME (2017). 

A Oferta interna de Energia do ano de 2016, cujo valor foi de 288,3 milhões de 

tep (2,07% da energia mundial), reduziu de 3,8 % em relação a 2015. Essa 

significativa diminuição, paralela à recessão de 3,6 % na economia, teve como 

principais causas a redução de cerca de 20 % nas perdas térmicas na transformação 

de energia devido à menor geração termelétrica, e a redução de 5,3 % no consumo 

do setor energético devido à decaída de 7 % na produção de etanol (MME, 2017). 

Já em relação à Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE), segundo dados do 

Balanço de Energia Nacional (BEN) de 2017, ano base 2016, a maior fonte primária 

de energia elétrica para oferta no Brasil é a hidráulica, correspondendo a 68,1 % do 

total, sendo esta a principal pela geração de energia em centrais de serviço público e 

autoprodutores, que atingiu 578,9 TWh em 2016. De acordo com a Figura 2, a fonte 

hidráulica é seguida pelo gás natural, o qual representa 9,1 % do total. A biomassa 

ocupa o terceiro lugar desse ranking, representando 8,2 % do total. Em 2016, o 

montante de biodiesel 100% puro (B100) produzido no país atingiu 3.801 m³ (3,5 % 

menor em relação a 2015). A soja é responsável por mais de 82 % da produção de 

biodiesel no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), seguida da gordura bovina, com 16 %. 
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Figura 2 - Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) por fonte. 

 

Fonte: Balanço Energético Nacional, MME (2017). 

 

Na Tabela 2 a seguir é mostrada a Oferta Interna de Energia brasileira ao longo 

dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 

 

Tabela 2 - Oferta Interna de Energia (OIE) Brasileira ao longo dos anos de 2013, 2014, 

2015 e 2016. 

Especificação 2013 2014 2015 2016 

Não renovável 59,6 60,6 58,7 56,5 

Petróleo e derivados 39,3 39,4 37,3 36,5 

Gás natural 12,8 13,5 13,7 12,3 

Carvão mineral  5,6 5,7 5,9 5,5 

Urânio 1,4 1,3 1,3 1,5 

Outras não renováveis (*) 0,5 0,6 0,6 0,7 

Renovável 40,4 39,4 41,3 43,5 

Hidráulica e eletricidade 12,5 11,5 11,3 12,6 

Lenha e carvão vegetal 8,3 8,2 8,2 8,0 

Derivados de cana de açúcar 16,1 15,8 16,9 17,5 

Outras renováveis 3,6 4,0 4,7 5,4 

Total fóssil 58,2 59,3 57,4 55,1 

(*) Gás industrial de alto forno, aciaria, coqueria, enxofre e de refinaria 

Fonte: Adaptado de MME, (2017). 
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A partir dos dados relatados e da inegável dependência energética da 

humanidade, que é atrelada à constante busca por fontes renováveis de energia, se 

torna clara a necessidade de pesquisas, para posterior implementação, de plantas 

que possibilitem a reutilização da biomassa como fonte de energia, em uma escala 

maior do que a observada atualmente. 

2.2. A problemática da sustentabilidade na geração de energia   

A problemática energética do mundo globalizado moderno é baseada no tripé 

econômico-ecológico-social. A matriz energética mundial está fundamentada na 

energia fóssil. Em 2003, a população mundial era de 6,27 bilhões de habitantes, e o 

consumo médio total de energia era de 1,69 toneladas equivalentes de petróleo (tep) 

per capita. Uma tonelada de petróleo equivale a 10 milhões de quilocalorias (kcal), e 

o consumo diário médio de energia é de 46300 kcal por pessoa (GOLDEMBERG & 

LUCON, 2009).  

Em 2007, o consumo médio de energia no Brasil era de 1,09 tep por habitante 

por dia. Contudo, esta fonte de energia vem sendo destacada como próxima do seu 

fim por diversos estudos, uma vez que se prevê o esgotamento destas para os 

próximos 40 ou 50 anos (MELLO et al., 2007).  

Além da exaustão das jazidas de petróleo, outro agravante é o fato de existirem 

conflitos político-religiosos onde 80 % das reservas comprovadas de petróleo se 

encontram, no Oriente Médio, o que confere instabilidade tanto ao suprimento, quanto 

ao valor de comercialização dos combustíveis extraídos do petróleo (MELLO et al., 

2007). 

Outro ponto importante a ser citado é a crescente preocupação ambiental, 

especialmente relacionada às mudanças climáticas e ao efeito estufa, que são vistas 

como agravadas pelo excessivo consumo energético do panorama atual, o que levou 

ao protocolo de Kyoto. 

 

 

“O protocolo de Kyoto constitui um tratado complementar 
à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, definindo metas de redução de 
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emissões para os países desenvolvidos e os que, à 
época, apresentavam economia em transição para o 
capitalismo, considerados os responsáveis históricos 
pela mudança atual do clima. Entrou em vigor no dia 16 
de fevereiro de 2005, logo após o atendimento às 
condições que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55 
% do total de países-membros da Convenção e que 
fossem responsáveis por, pelo menos, 55 % do total das 
emissões de 1990” (MMA). 

 

 

Apesar de ser considerado um fenômeno natural, o efeito estufa tem 

aumentado nas últimas décadas e gerado mudanças no clima. Essas alterações são 

fruto do aumento descontrolado das emissões de gases de efeito estufa, como o 

dióxido de carbono e o metano. A liberação dessas substâncias na atmosfera ocorre 

por conta de diversas atividades humanas, entre elas o transporte, desmatamento, 

agricultura, pecuária e a geração de consumo de energia (MMA). 

Esses fatores são suficientes para fomentar e viabilizar a busca por fontes 

alternativas de energia, entre elas, o uso de biomassa para produção de 

biocombustíveis, e o Brasil pode ter grande potencial de protagonismo neste cenário, 

desde que sejam implantadas políticas públicas eficientes, integradas à produção 

de alimentos e energia baseados no sistema de agricultura familiar (SACHS, 

2008).  

No Brasil, mais recentemente, foi criado em 2004 o Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), que visa conquistar, além dos benefícios 

ambientais, ofertas de empregos, avanços que tangem a inclusão social e a geração 

de renda para os agricultores produtores da matéria prima, incluindo os sistemas de 

agronomia familiar (MDA, 2010). Várias espécies vegetais podem ser cultivadas com 

a finalidade de produzir biocombustíveis, como mamona, dendê, girassol, canola, 

gergelim, soja, dentre outras (SACHS, 2008), além de gorduras de origem animal. Por 

esse motivo a energia gerada pelo biodiesel é chamada de “energia renovável”. 

Neste momento, é importante salientar que, já nos anos 70, o governo brasileiro 

criou o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), com o objetivo de já substituir o 

combustível advindo do petróleo pelo álcool etílico (etanol), proveniente de biomassa 

de cana-de-açúcar.  
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2.3. Biocombustíveis 

Os biocombustíveis são provenientes de biomassa renovável para o uso em 

motores a combustão interna ou, conforme regulamento, para outro tipo de geração 

de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil 

(lei nº.9.478, 1978, p.24). Assim, é uma forma de energia renovável, definida como 

todo e qualquer combustível proveniente de material biológico, no que tange resíduos 

metabólicos de seres vivos e matéria orgânica não fossilizada (DERMIBAS, 2009). 

Alguns exemplos mais conhecidos são os biocombustíveis produzidos a partir de 

cana-de-açúcar, milho, soja, semente de girassol, madeira e celulose. Tal conceito 

inclui combustíveis em fase sólida, líquida e gasosa. No Brasil, os biocombustíveis 

mais viáveis são o etanol e o biodiesel (ANP). 

Os óleos vegetais apareceram satisfatoriamente como biocombustíveis 

substitutos do óleo diesel em motores de ignição por compressão, uma vez que 

apresentaram diminuição na emissão compostos tóxicos causadores de doenças e 

poluentes, em comparação ao óleo diesel. No entanto, a sua aplicação direta nos 

motores de ignição é limitada devido às suas propriedades físico-químicas: pequena 

volatilidade, elevada viscosidade e qualidade de poli-insaturado. Para aproximar suas 

características físico-químicas, a diluição, a microemulsão com álcoois, o 

craqueamento catalítico e a reação de transesterificação são caminhos.  A reação de 

transesterificação é o processo mais utilizado dentre esses, uma vez que é acessível 

e teoricamente fácil e tem como produto o biodiesel, que possui propriedades físico-

químicas que se assemelham às encontradas no diesel (FERRARI, OLIVEIRA e 

SCABIO, 2005). 

O Brasil detém grande capacidade para ser um dos maiores representantes no 

cenário mundial de energia renovável, considerando sua enorme disponibilidade de 

matéria-prima e grandeza territorial (TRENTIN, 2010). A presença de biocombustíveis 

na matriz energética brasileira, hoje, é significativa e é utilizada, principalmente, nos 

meios de transporte. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão 

vinculado ao Ministério de Minas e Energia, o Brasil possui umas das matrizes 

energéticas mais renováveis do mundo com 45,3 % de sua produção proveniente de 

fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias eólica e solar. 

As usinas hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais de 75 % da eletricidade 
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do País. Por outro lado, a matriz energética mundial é composta por 13 % de fontes 

renováveis no caso de países industrializados e de 6% entre as nações em 

desenvolvimento (EPE, 2012). Dados da EPE também pontuam que “o percentual de 

participação do conjunto das fontes renováveis de energia vai aumentar na matriz 

energética brasileira nos próximos dez anos, podendo atingir 46,3 % em 2020, de 

acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE”. (EPE, 2010). 

2.4. Biodiesel 

A definição e especificação do biodiesel variam de acordo com o país 

produtor/consumidor. No Brasil, de acordo com a lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 

2005, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, a 

definição diz que “biodiesel é um biocombustível derivado de biomassa renovável para 

uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme 

regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou 

totalmente combustíveis de origem fóssil." (BRASIL, 2005).  

Quimicamente, trata-se de um éster alquílico de ácidos graxos, obtidos a partir 

de uma reação de transesterificação catalítica dos triglicerídeos presentes em óleos 

vegetais (podendo ser reaproveitado até mesmo o óleo de frituras) ou gorduras 

animais com um álcool primário de cadeia curta, obtendo glicerina como subproduto 

(ANP, 2017). O fluxograma a seguir (Figura 3) demonstra resumidamente as etapas 

do processo de obtenção do biodiesel, desde a matéria prima até o produto final. 

Após a reação, o éster formado só poderá ser comercializado depois de ser 

purificado para adequação à especificação de qualidade (MDA, 2010). A 

especificação, como mencionado, também varia de acordo com o país. Na Europa, 

por exemplo, biodiesel é definido como “éster metílico”; ou seja, o biodiesel europeu 

tem de ser obtido utilizando-se apenas metanol no processo de produção. 

Como já mencionado, é um biocombustível que pode ser utilizado como 

substituto do diesel do petróleo, ou misturado a este em proporções pré-determinadas 

por diretrizes governamentais. A mistura do biodiesel ao diesel fóssil iniciou, no Brasil, 

no ano de 2004, em caráter experimental, mas apenas em 2008 a mistura de 2 % (B2) 

passou a ser obrigatória em todo o território nacional. O percentual de biodiesel na 
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mistura cresceu com o passar dos anos, e, em 2017, chegou a 8 %, com projeção de 

atingir 10 % até 2019 (ANP, 2017). 

Do ponto de vista comercial, uma das grandes vantagens do biodiesel em 

relação a outros combustíveis “limpos” e de fontes renováveis, como gás natural, é 

sua adaptabilidade aos motores a diesel já existentes pois por ter a densidade similar 

à do diesel fóssil não requer novas instalações de abastecimento, pois se misturam 

facilmente (TRENTIN, 2010), não requerendo, portanto, investimentos tecnológicos 

para o desenvolvimento de novos motores, sendo capaz de atender as frotas 

veiculares que já utilizam o diesel de petróleo. 

 

Figura 3 - Etapas de produção do biodiesel (rota metílica). 

 

Fonte: Adaptado de PARENTE, (2003). 
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Já no enfoque ambiental, seu uso como combustível polui menos o meio 

ambiente em relação ao diesel fóssil ou até mesmo à própria gasolina. Sua queima 

emite 70 % menos de hidrocarbonetos, 80 % menos dióxido de carbono (CO2) e, por 

ter contaminação praticamente nula de enxofre, é reduzida também a emissão de 

dióxido de enxofre (SO2), sendo os dois últimos elementos responsáveis pelo 

agravamento de diversos problemas ambientais, principalmente a chuva ácida e o 

efeito estufa.  

A emissão de material particulado é reduzida a 50 %. O biodiesel é também 

biodegradável, renovável e não corrosivo (MDA, 2010). Os benefícios ambientais 

também incluem o fato de o Brasil poder enquadrar o biodiesel nos acordos 

estabelecidos no Protocolo de Kyoto (GOMES, 2009).  

Outro fator importante para o meio ambiente é seu caráter biodegradável, visto 

que em 30 anos, cerca de 95 % do biodiesel é degradado (TRENTIN, 2010). 

No âmbito social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2010) é 

responsável por criar formas de promover a inclusão de agricultores familiares no ciclo 

de produção do biodiesel. Uma medida foi a criação do selo “Combustível Social”, que 

concede vantagens ao produtor de biodiesel que adquire sua matéria prima de uma 

base produtiva de agricultura familiar, oferecendo aos portadores do selo: isenção de 

tributos, participação assegurada de 80 % do biodiesel negociado nos leilões públicos 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); entre outras 

vantagens econômicas. 

Existem, contudo, desvantagens na produção e uso do biodiesel, como, por 

exemplo, um ligeiro aumento na emissão de gases NOx, o que está relacionado ao 

aumento do número de insaturações dos ésteres e à diminuição das cadeias 

(KNOTHE, 2005); aumento da corrosividade devido à maior solubilidade em água; 

porém, o maior problema é a grande geração do subproduto glicerol que, embora 

tenha aplicações em diversos ramos da indústria (como na produção de margarina e 

outros produtos alimentícios, no ramo farmacêutico, na indústria de cosméticos) 

(TRENTIN, 2010), o excesso do glicerol ainda é um problema a ser contornado.   
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2.4.1. Matérias-primas 

Para a produção de biodiesel, há uma diversa gama de tipos de matéria-prima, 

como a soja, o girassol, a mamona, o milho, o caroço de algodão, a canola, o babaçu, 

o buriti, o dendê, a macaúba e o amendoim. Há também as de origem animal: sebo 

bovino e as gorduras de frango e de suínos. Óleos de descarte, óleos de vísceras de 

peixes e óleos usados para cocção de alimentos (óleo de fritura) também são 

utilizados como matérias-primas alternativas. Além disso, ainda em pesquisa, espera-

se que no futuro haja tecnologia para a produção de biodiesel por meio de microalgas 

e esgoto em escala industrial (RAMOS, L. P. et al, 2017). 

No Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), a soja é responsável por mais de 82 % da produção de 

biodiesel, seguida da gordura bovina, com 16 %.  

Na região Norte do Brasil, o dendê se configura como a grande opção de 

matéria-prima, pois existe mais de 50 milhões de hectares de áreas desmatadas, 

grande parte dos quais com aptidão para o seu plantio. A soja, o girassol, o algodão 

e a canola despontam como as principais alternativas para o Centro Oeste, o Sudeste 

e o Sul do Brasil. Apesar de todo esse potencial, é necessário efetuar uma avaliação 

da capacidade de produção de oleaginosas no país, de acordo com a vocação 

regional, prevendo a expansão de áreas das oleaginosas com domínio tecnológico, o 

incentivo ao extrativismo sustentável de espécies de palmáceas nativas – que 

ocorrem em imensas reservas naturais, em várias regiões do País, principalmente no 

Norte e Nordeste – bem como o incentivo ao cultivo de oleaginosas perenes, que 

possuam domínio tecnológico, como é o caso do dendê (FERREIRA, 2006). 

Na Figura 4, encontra-se a relação quantitativa entre as matérias-primas e a 

produção de biodiesel no Brasil.  
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Figura 4 - Matérias-primas no cenário de produção de biodiesel no Brasil. 

 

Fonte: ANP, (2016). 

2.4.2. Etapas de produção do biodiesel 

Neste tópico serão discutidas as etapas de produção descritas no fluxograma 

da Figura 2, apresentada anteriormente. 

2.4.2.1. Preparação da matéria-prima 

 De acordo com Encarnação (2008), visando evitar reações paralelas de 

saponificação, o que diminui a eficiência do processo, os óleos a serem utilizados 

devem ser processados com baixa umidade e baixo teor de ácidos graxos livres. Por 

isso, a matéria prima deve passar por um processo prévio de preparação, onde é 

realizada uma lavagem com solução alcalina de hidróxido de sódio ou potássio para 

que ocorra a neutralização e, a seguir, faz-se a secagem (PARENTE, 2003).  

2.4.2.2. Reação de transesterificação 

O processo mais utilizado industrialmente é chamado de transesterificação, 

utilizando catalisadores homogêneos básicos (ENCARNAÇÃO, 2008), uma 
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importante classe de reações orgânicas na qual um éster é convertido a outro, através 

da troca do grupamento alcóxido (Figura 5), mas, de acordo com Meneghetti et al. 

(2013), “processos de hidroesterificação, os quais permitem a utilização de qualquer 

matéria prima (óleos e gorduras vegetais e animais e óleos e graxas residuais) 

independentemente da acidez e da umidade” vêm sendo estudados. Outros 

processos de produção de biodiesel incluem craqueamento térmico, transesterificação 

enzimática, transesterificação supercrítica, e esterificação de borras ácidas 

(MENEGHETTI et al., 2013). 

A reação de transesterificação é também denominada alcoólise quando o éster 

original reage com um álcool (GÉRIS et al., 2007). É uma classe de reações muito 

versátil e usada na indústria, como, por exemplo, nos processos de obtenção de 

resinas alquídicas (componente de tintas “a óleo”) e do tereftalato de polietileno (PET) 

(MENEGHETTI, 2013).  

 

Figura 5 - Processo genérico de transesterificação. 

 
Fonte: GÉRIS et al., (2007). 

 

No caso específico de transesterificação para a produção de biodiesel a partir 

de óleos vegetais, o éster que reage é um triacilglicerídeo e o álcool deve ser de 

cadeia curta (metanol ou etanol), produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos 

e glicerol (Figura 6), sendo o processo geral uma “sequência de três reações 

consecutivas, na qual mono e diacilglicerídeos são formados como intermediários” 

(GÉRIS et al., 2007).  

De acordo com Parente (2003), em aspectos técnicos e econômicos, a rota 

metílica é mais vantajosa que a etílica, uma vez que, para cada 1000 litros de biodiesel 
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produzidos, 90 kg de metanol são consumidos, contra 130 kg de etanol; além disso, a 

temperatura e tempo de reação quando usado metanol são menores que quando 

usado o etanol: 60 °C e 45 minutos para o primeiro e 85 °C e 60 minutos para o 

segundo.  

 

Figura 6 - Reação de transesterificação de um triacilglicerol. 

 

Fonte: Adaptado de SANTOS (2016). 

Ainda assim, existe uma vantagem para a rota etílica no Brasil, uma vez que o 

país é um grande produtor deste álcool e, com isto, os custos referentes ao transporte 

e distribuição podem ser compensatórios. Contudo, em escala mundial, o metanol 

continua sendo o álcool mais utilizado (PARENTE, 2003). 

O álcool tem grande influência no valor de produção uma vez que, pelo caráter 

reversível desta reação, um dos reagentes deve estar em excesso, para favorecer o 

equilíbrio químico no sentido de formação dos produtos e aumentar o rendimento de 

reação, e o reagente utilizado em excesso é o álcool, por ser o agente 

transesterificante. 

2.4.2.3. Separação das fases 

Após a reação de transesterificação, tem-se uma massa reacional composta 

por uma mistura de ésteres, o subproduto da reação (glicerina), o álcool, que foi 

adicionado em excesso, além de água e possíveis impurezas. São formadas duas 

fases: a fase de interesse é a menos densa, composta pela mistura de ésteres etílicos 

ou metílicos e um pouco de álcool residual, e o restante compõe a fase mais densa. 

Por diferença de densidade pode-se obter uma separação satisfatória do produto por 
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decantação e/ou por centrifugação; após separar a fase menos densa, o álcool 

residual desta é removido por destilação (PARENTE, 2003). 

2.4.2.4. Recuperação do álcool e da glicerina da fase pesada 

Após a remoção do biodiesel, deve-se recuperar o álcool ainda não reagido, o 

que é feito também por destilação utilizando um condensador apropriado, operação 

que separa a água e o álcool da glicerina por diferença de volatilidade, uma vez que 

a temperatura de ebulição da glicerina é 290 °C, 190 °C maior que a da água, 

permitindo que essa operação seja feita sem dificuldades (PARENTE, 2003).  

Outra etapa de destilação é realizada, de modo a desidratar o álcool. Quando 

o metanol é utilizado, a destilação é mais simples, pois na mistura metanol-água não 

há formação de azeótropo. Já na mistura etanol-água, o fenômeno de azeotropia 

ocorre em cerca de 63 °C, temperatura muito abaixo do ponto de ebulição da água, o 

que impede a desidratação por destilação simples (PARENTE, 2003). Neste último 

caso, deve-se executar outro método de desidratação, como por exemplo: a 

destilação azeotrópica que utiliza algum hidrocarboneto (em geral, cicloexano) como 

agente desidratante; a adsorção via peneira molecular, que utiliza zeólitos como 

agentes sequestrantes da água; a desidratação por monoetilenoglicol (MEG) 

(RPANEWS, 2015). 

A glicerina, por também ter valor de revenda, deve ser igualmente recuperada. 

Como pode haver impurezas, deve-se proceder com a sua purificação, de modo a 

aumentar o seu valor comercial, e isto é feito através da destilação a vácuo, devido à 

sua elevada temperatura de ebulição, já mencionada anteriormente. 

2.4.2.5. Purificação dos ésteres  

Esta é uma etapa de grande importância e é também um ponto crítico do 

processo, pois visto que a reação de transesterificação é fortemente reversível, o 

ácido/base utilizado como catalisador da reação pode também catalisar a hidrólise do 

éster e, portanto, é necessário um controle rigoroso da neutralização da massa 

reacional e da destilação (MEDEIROS, 2008). Visto isso, os ésteres deverão ser 

lavados por centrifugação e desumidificados a seguir, resultando no biodiesel 

(PARENTE, 2003). 
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2.5. Cinética 

Os catalisadores usados nas reações de esterificação e transesterificação para 

a produção de biodiesel podem ser classificados em três grupos fundamentais: 

catalisadores homogêneos, heterogêneos e enzimáticos. Há também uma subdivisão, 

no que se refere à natureza química, entre os catalisadores homogêneos e 

heterogêneos. Tais materiais podem ser classificados como básicos ou ácidos 

(CHOUHAN e SARMA, 2011).  

Os catalisadores têm vantagens e desvantagens em relação a inúmeras partes 

do processo: a própria cinética reacional, o custo da produção, a recuperação desse 

catalisador e a produção de efluentes gerados. Tais aspectos precisam ser levados 

em consideração antes da escolha do catalisador para a reação (DERMIBAS, 2005).  

Os catalisadores enzimáticos apresentam ótimas vantagens em relação ao 

meio ambiente, porém os custos de produção e a dificuldade da operação complicam 

o seu uso industrialmente. Já os catalisadores básicos homogêneos são os mais 

utilizados em escala industrial, uma vez que trazem tempos reacionais mais curtos, 

na faixa de 30 a 60 minutos, e um pequeno custo de produção, mas os mesmos são 

muito sensíveis à presença de ácidos graxos livres no meio reacional, levando à 

formação de sabões. Isso exige mais pureza nos óleos e gordura, assim como a 

preocupação com a geração de uma quantidade significativa de efluentes. (DE 

OLIVEIRA, 2014). 

Apesar das inúmeras vantagens econômicas, sociais e ambientais do uso do 

biodiesel, análises econômicas de produção mostram que o biodiesel pode apresentar 

um custo até três vezes maior que o custo do diesel de petróleo (CARVALHO, 2007). 

Por isso, é necessário o amplo estudo da cinética das reações de transesterificação, 

ou seja, a velocidade que acontece a conversão da matéria prima em produto, a fim 

de desenvolver catalisadores que possibilitem que a reação ocorra com uma 

velocidade compatível com a demanda de produção e com seletividade controlada, 

de modo a aumentar a eficiência do processo (RAMOS, 2003). 

2.6. Simulação de processos químicos  
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 A modelagem e simulação de processos são instrumentos muito utilizados na 

Engenharia Química, devido às possibilidades que oferecem ao preverem condições 

de operação e simular equipamentos, sem interferir no sistema em questão.  

Desde a década de 80, combinando com a evolução dos microcomputadores e 

a disponibilização de softwares, diversos trabalhos científicos surgiram com o objetivo 

de simular computacionalmente o comportamento de diversos processos químicos 

(SILVA, 2012). Esses simuladores possuem uma gama de ferramentas que permitem 

introduzir modelos matemáticos complexos que representam diversos fenômenos 

químicos conhecidos, como refino do petróleo, reação de Fischer Tropsch, trocadores 

de calor, etc. Deles, os mais usados, acadêmica e industrialmente, são o ASPEN 

HYSYS®, PRO-II®, GPROMS®, PETROSIM® e UniSim® Design.  

Esses simuladores, licenciados comercialmente e elaborados a partir de 

projetos de pesquisa de universidades de vários países do mundo, possuem interface 

gráfica amigável, rotinas matemáticas poderosas para solução de sistemas de 

equações algébricas, equações diferenciais, otimização e extensa biblioteca de 

equipamentos, pacotes termodinâmicos e espécies químicas. 

2.6.1. Simulador Unisim® Design 

O UniSim® Design Suite, software escolhido para a elaboração desse trabalho, 

possibilita a simulação de processos químicos reais em estado dinâmico e 

estacionário, em um ambiente totalmente integrado, com possibilidade de 

implementação de diversos equipamentos típicos de uma indústria química. Ele ajuda 

engenheiros e pesquisadores a projetar plantas químicas e a ter uma noção das mais 

importantes variáveis de processo, onde não se preocupar com despesas de capital. 

As suas principais características são o ambiente intuitivo de modelagem com 

interface gráfica, análise gráfica de resultados, pacotes termodinâmicos e operações 

unitárias básicas: torres de destilação e absorção, reatores químicos, trocadores de 

calor, compressores, bombas, etc (HONEYWELL, 2015). 
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3. METODOLOGIA 

Neste capitulo, será abordada a metodologia utilizada para a construção da 

planta do processo contínuo de produção de biodiesel, descrevendo as adaptações e 

simplificações, bem como a metodologia para a realização da sua simulação e dos 

estudos de otimização. A planta de produção de biodiesel utilizada para este estudo 

foi baseada na proposta e simulada por Zhang et al. (2003) e também na de Alvarães 

(2017), as quais utilizam processo de produção contínua por transesterificação 

metílica do óleo de soja e catálise alcalina. O software utilizado foi UniSim Design® 

Suite R.390.1, tanto para a simulação como para a otimização. 

3.1. Metodologia para a construção da planta, adaptações e simplificações 

Para entrar no ambiente de simulação, é preciso introduzir todos os compostos 

envolvidos no processo. No entanto, o óleo de soja é composto por uma mistura de 

diversos ésteres derivados do glicerol (triacilgliceróis), com cadeias que variam entre 

8 e 24 átomos de carbono e diferentes graus de insaturação (RAMOS, 2000). Entre 

estes ácidos graxos, o ácido linoleico, C18H32O2, é o que se encontra em maior 

concentração, variando entre 49,7 % a 56,9 % do total. Os outros ácidos de maior 

concentração são o palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico. A Tabela 3 a 

seguir contém toda a composição do óleo de soja.  

Como se pode observar, a composição do óleo de soja é complexa e, portanto, 

foi utilizada a trioleína para fins de simplificação no ambiente de simulação, para 

representar o ácido graxo. Os demais compostos utilizados estão apresentados na 

Tabela 4. 

Os componentes trioleína, ácido fosfórico e fosfato de sódio não constam na 

base de dados do software e, por isso, foram estimados hipoteticamente, a partir de 

suas estruturas moleculares e parâmetros físico químicos. 
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Tabela 3 - Composição do óleo de soja. 

Nº de carbonos e insaturações Ácido Graxo Concentração (%) 

C12:0 Láurico 0,1 (máximo) 

C14:0 Mirístico 0,2 (máximo) 

C16:0 Palmítico 9,9 – 12,2 

C16:1 (9) Palmitoleico traços – 0,2 

C18:0 Esteárico 3 – 5,4 

C18:1 (9) Oleico 17,7 - 26 

C18:2 (9, 12) Linoleico 49,7 – 56,9 

C18:3 (9, 12, 15) Linolênico 5,5 – 9,5 

C20:0 Araquídico 0,2 – 0,5 

C20:1 (5) Gadoleico 0,1 – 0,3 

C22:0 Behênico 0,3 – 0,7 

C22:1 Erúcico 0,3 (máximo) 

C24:0 Lignocérico 0,4 (máximo) 

Fonte: RAMOS, (2000). 

 

Tabela 4 - Componentes utilizados na simulação da planta de produção do biodiesel 

utilizando o software UniSim Design®. 

Componente Massa Molecular (g/mol) Fórmula molecular 

Trioleína C57H104O6 885,43 

Hidróxido de sódio NaOH 39,99 

Metanol CH3OH 32,04 

Água H2O 18,01 

Ácido fosfórico H3PO4 97,99 

Metil Oleato C19H36O2 296,49 

Fosfato de sódio Na3PO4 163,94 

Glicerol C3H8O3 92,09 

 

A seguir foi selecionado o pacote termodinâmico a ser utilizado, que, neste 

caso, foi o NRTL (non-random two-liquid), que é o modelo indicado para representar 

equilíbrios de fases líquido-líquido, líquido-vapor e vapor-líquido-líquido e é o modelo 

utilizado nas referências. 
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Na Figura 7 estão representadas as correntes de entrada, os mixers e a bomba 

utilizada. 

 

Figura 7 - Correntes de alimentação da planta de produção de biodiesel. 

 

 

Inseridas as correntes de entrada, foi necessário adicionar um reator. Optou-se 

pelo reator de conversão, onde foi inserida a reação de transesterificação que segue. 

3 𝐶𝐻 + 𝐶 𝐻 𝑂 → 𝐶 𝐻 𝑂 + 3𝐶 𝐻 𝑂                                                                 (1) 

Na planta original, o reator utilizado era de conversão fixa de 95 %. Porém, 

nesta condição, não seria possível analisar de que modo a variável temperatura 

influenciaria na otimização da produção. Para isso, foi necessário inserir uma taxa de 

conversão relacionada à temperatura. 

Com isso, a partir de dados cinéticos obtidos por Noureddini & Zhu (1997), que 

correlacionam a taxa de conversão a diferentes temperaturas (Figura 8), foram 

calculados coeficientes de ajuste de uma função polinomial no software OriginLab®, 

de modo que a taxa de conversão máxima possível da reação estivesse relacionada 

à temperatura, na escala Kelvin,  do reator no qual ela se processa. A função 

polinomial obtida foi: 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 (%) = −0,02768𝑇 + 18,79𝑇 − 3098                                                                    (2) 
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Figura 8 - O efeito da temperatura e do tempo na conversão global de ésteres metílicos. 

(■) 30 °C; (▲) 40 °C; (Δ) 50 °C; (●) 60 °C; (□) 70 °C. 

 

Fonte: Noureddini & Zhu, (1997). 

 

Com o reator inserido na planta (Figura 9), essa taxa de conversão foi 

adicionada ao reator de conversão, como mostra na Figura 10. 

 

Figura 9 - PFD com o reator de conversão. 
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Figura 10 - Taxa de reação do reator de conversão para a reação de transesterificação da 

trioleína 

 

 

Adicionou-se, então, uma válvula para redução da pressão, pois a corrente sai 

do reator muito pressurizada, o que prejudicaria a etapa seguinte de extração. Para 

esta etapa, uma torre de extração líquido-líquido é adicionada (Figura 11), com o 

objetivo de remover o glicerol e o metanol não reagido.  

Figura 11 - PFD adicionado da torre extratora. 

 

A extração é feita com água devido à característica solúvel do metanol e do 

glicerol nesta, enquanto a trioleína e o metil oleato são insolúveis em água. Esta 
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operação também é de fundamental importância para a remoção no NaOH, que é 

adicionado ao processo para atuar como catalisador e que também é solúvel em água. 

Desta forma, a corrente do topo do extrator passa a estar reduzida a quantidades 

mínimas de água e metanol, e a apenas traços de glicerol. Esta corrente também 

apresenta trioleína não reagida em sua composição. Portanto, procede-se com uma 

destilação, para que ocorra a purificação do biodiesel (Figura 12). 

Como a corrente de fundo ainda contém trioleína não reagida e também metil 

oleato (biodiesel), esta é reciclada, de forma a otimizar o uso de reagentes. Contudo, 

como a temperatura está elevada ao sair do reboiler, a corrente deve ser resfriada 

antes de ser misturada ao óleo da alimentação. 

 

Figura 12 - PFD com coluna de destilação e reciclo. 

 

 

A corrente de fundo do extrator é reciclada e direcionada a um segundo reator 

de conversão, onde é adicionado o ácido fosfórico, H3PO4, objetivando neutralizar o 

NaOH, formando o fosfato de sódio, que é um sólido e será separado em um splitter 

(Figura 13). 
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Figura 13 - PFD com o segundo reator de conversão e o splitter para remoção de 

subproduto sólido. 

 

 

Para fins de simplificação da otimização e como a corrente que sai do splitter é 

composta apenas por água, metanol e glicerol, foi feita uma adaptação da planta 

original de referência e removido o reciclo desta, que visava reaproveitar o metanol 

em excesso. No lugar desta corrente, foi adicionada uma nova corrente, composta por 

água e metanol, para representar um segundo reciclo. 

3.2. Metodologia para a simulação das plantas contínuas de produção de 

biodiesel via catálise alcalina 

A seguir, será descrita a metodologia usada para simular a planta contínua de 

produção de biodiesel com reator de conversão fixa e com reator adaptado à taxa 

cinética, baseada em Zhang et al. (2003). 

3.2.1. Metodologia para a simulação da planta contínua de produção de biodiesel 

com reator de conversão fixa 

A descrição da simulação da planta de produção de biodiesel com reator de 

conversão fixa baseada em Zhang et al. (2003) se apresenta na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Descrição da Metodologia usada na simulação da planta de produção de 

biodiesel com reator de conversão fixa, baseada em Zhang et al. (2003). 

Metodologia 

Descrição 
Processo contínuo de produção de biodiesel por transesterificação em 

catálise alcalina com reator de conversão fixa 

Referência base Zhang et al. (2003) 

Modelagem 

Equações MESH (balanços de massa e energia, conservação e 

entalpia) intrínsecas do software UniSim® Design Suite R390.1. 

Pacotes termodinâmicos NRTL (non-random two-liquid) e PR-TWU; 

Reator de conversão fixa no valor de 95 % 

Operação Estado estacionário 

Alimentação 
Trioleína (C57H104O6), metanol (CH3OH), água (H2O), hidróxido de 

sódio (NaOH) e ácido fosfórico (H3PO4). 

Objetivos Obter resultados em conformidade com o artigo de referência  

Solução da 

simulação 
Numérica - UniSim® Design 

Validação 

Confrontamento dos resultados obtidos nessa simulação em UniSim® 

Design com os do artigo em referência, que foram obtidos por Aspen 

One® 

 

3.2.2. Metodologia para a simulação da planta contínua de produção de biodiesel 

com reator adaptado à taxa cinética 

A descrição da simulação da planta de produção de biodiesel com reator 

adaptado à taxa cinética, baseada em Zhang et al. (2013) se apresenta na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Descrição da Metodologia usada na simulação da planta de produção de 

biodiesel com reator adaptado à taxa cinética, baseada em Zhang et al. (2003). 

Metodologia 

Descrição 
Processo contínuo de produção de biodiesel por transesterificação em 

catálise alcalina com reator adaptado à taxa cinética  

Referência 

base 
Zhang et al. (2003) 

Modelagem 

Equações MESH (balanços de massa e energia, conservação e entalpia) 

intrínsecas do software UniSim® Design Suite R390.1. 

Pacotes termodinâmicos NRTL (non-random two-liquid) e  

PR-TWU; A conversão do reator é relacionada com a temperatura do 

meio reacional através de uma função polinomial 

Operação Estado estacionário 

Alimentação 
Trioleína (C57H104O6), metanol (CH3OH), água (H2O), hidróxido de sódio 

(NaOH) e ácido fosfórico (H3PO4). 

Objetivos 

Analisar os efeitos da introdução de uma conversão em função da 

temperatura e obter resultados em conformidade com o artigo de 

referência para então realizar a otimização do processo 

Solução da 

simulação 
Numérica - UniSim® Design 

Validação 

Confrontamento dos resultados obtidos nessa simulação em UniSim® 

Design com a simulação, na qual o reator possui conversão fixa de 95 %, e 

com os resultados do artigo em referência, que foram obtidos por Aspen 

One®  

 

3.3. Metodologia para os estudos de otimização da planta de produção de 

biodiesel 

Para a execução da otimização da produção e pureza do biodiesel e gasto 

energético da planta, foram utilizadas duas ferramentas disponíveis no software 

UniSim®: Case Study e Optimizer. 
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O Case study é uma ferramenta que permite a variação do valor de uma 

variável independente, explicitando o efeito observado em uma ou mais variáveis 

dependentes. Já o Optimizer é uma ferramenta de otimização de estado multivariável, 

na qual o software utiliza algoritmos para, de acordo com as variáveis decisão 

escolhidas e seus limites arbitrados, calcular valores de máximo ou de mínimo para 

uma função objetivo inserida, desde que o fluxograma tenha uma solução 

convergente. 

As variáveis de processo avaliadas por meio dessas ferramentas, para 

determinar a otimização, foram: vazão mássica de água na torre extrativa, 

temperatura do reator de conversão, temperatura do reboiler da torre de destilação e 

sua razão de refluxo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo, são indicados e discutidos os resultados obtidos na simulação 

e otimização da planta de produção de biodiesel em dois casos: um com a finalidade 

de minimizar o gasto energético e outro para maximizar a produção de biodiesel e sua 

pureza. A planta foi descrita originalmente por ZHANG et al. (2003) e ALVARÃES 

(2017). Os resultados foram obtidos via simulação computacional no software 

UniSim® Design Suite R390.1, descrita no tópico de metodologia desse trabalho. 

4.1. Resultados das simulações dos processos de produção contínua de 

biodiesel via catálise alcalina 

A seguir, serão discutidos e comparados os resultados obtidos com a simulação 

nos dois cenários já explicitados anteriormente: primeiramente, utilizando o reator com 

conversão fixa de 95 %, e, posteriormente, utilizando o reator adaptado à taxa cinética 

de reação. 

4.1.1. Resultados da simulação do processo de produção contínua de biodiesel 

com reator de conversão fixa 

Com o objetivo de obter resultados satisfatórios e validar as simulações, foram 

mantidas as mesmas condições operacionais iniciais e as mesmas composições das 

correntes de alimentação, tendo como referência o artigo de Zhang et al. (2003). No 

artigo de referência, a simulação é feita no software Aspen One® e aqui foi adaptada 

para o software UniSim®. A adaptação é descrita no tópico de metodologia desse 

trabalho e apresenta as composições das correntes de alimentação da planta, 

modelos termodinâmicos, operações e equipamentos utilizados. Vale ressaltar que a 

adaptação se deu com o intuito de simplificar a planta e favorecer sua convergência.  

O processo de produção do biodiesel opera com reatores de conversão fixa, 

nos quais se assume uma conversão de 95 % para a reação transesterificação 

metílica via catálise alcalina (ZHANG, et al., 2003). Tal reação ocorre no reator R-01 

(conversor). A reação geral de transesterificação metílica presente no reator R-01 é 

representada no tópico 2.4.2.2 deste trabalho. 

Na Figura 14, é mostrado o diagrama de processos (PFD) da planta contínua 

de produção biodiesel simulada, adaptada para o software UniSim® Design. A carga 
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inicial da planta é de 1150 kg/h de metanol, 95,99 kg/h de hidróxido de sódio e 9639,09 

kg/h de trioleína. São obtidos 9707,00 kg/h de biodiesel com pureza de 99,72 % em 

base mássica, além de 987,50 kg/h de glicerol, produto secundário da reação, com 

pureza de 99,61 % em base mássica. 

Figura 14 - Diagrama de processos (PFD) da planta contínua de produção de biodiesel. 
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Na Tabela 7 compara-se as correntes materiais de produtos obtidas por Zhang 

et al. (2003) e as simuladas usando o simulador de processos UniSim® Design em 

estado estacionário. É possível inferir que os resultados obtidos estão em 

conformidade com o artigo de referência e que as modificações feitas na planta, bem 

como a mudança de software, não alteraram consideravelmente o processo em 

análise. 

 

Tabela 7 - Comparação entre os resultados simulados no UniSim® com reator de 

conversão fixa e os descritos no processo de Zhang et al. (2003). 

Correntes  FAME (Biodiesel) Glicerol 

 Artigo de 

referência 

Processo 

simulado 

Artigo de 

referência 

Processo 

simulado 

Vazão (kg/h) 9705,40 9707,00 978,55  

 

987,50 

Pressão (kPa) 8,00 8,00 5,00  

 

5,00 

Temperatura 

(°C) 

53,67 53,67 100,00  

 

100,00 

Fração de vapor 0 0 0 0 

Fração mássica     

Metanol 0,0019 0,0024 0,0069 0,0037 

Óleo 0,0143 0,0002 0,0000 0,0000 

NaOH 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

M-oleato  0,9832 0,9972 0,0000 0,0000 

Glicerol 0,0000 0,0000 0,9933 0,9961 

H3PO4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Na3PO4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0006 0,0002 0,0000 0,0002 

 

A vazão mássica de glicerol e biodiesel e suas purezas em base mássica, 

obtidas na simulação, possuem erros relativos percentuais de no máximo 1,42 %. O 

cálculo do erro relativo percentual foi definido com base na Equação 3 e os resultados 

são exibidos na Tabela 8. 
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𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =
  ê

  ê
                      (3) 

 

 

Tabela 8 - Erros percentuais relativos entre os resultados obtidos da simulação no software 

UniSim® com reator de conversão fixa e do artigo de referência de Zhang et al. (2003). 

Corrente FAME (Biodiesel) Glicerol 

 Artigo de 

referência 

Processo 

Simulado 

Erro 

relativo  

(%) 

Artigo de 

referência 

Processo 

Simulado 

Erro 

relativo (%) 

Vazão 

(kg/h) 

9705,40 9707,00 0,0164 978,55 987,50 0,91 

Fração 

Mássica 

      

M-oleato  0,9832 0,9972 1,42 - -  

Glicerol - - - 0,9933 0,9961 0,28 

 

4.1.2. Resultados da simulação do processo de produção contínua de biodiesel 

com reator de conversão em função da sua temperatura 

A fim de validar a simulação e obter resultados comparáveis, foram mantidas 

as mesmas composições das correntes de alimentação de Zhang et al. (2003). Não 

foram mantidas as mesmas condições operacionais, uma vez que, conforme descrito 

na metodologia, houve uma mudança na condição operacional do reator. 

A estrutura da planta simulada em questão é a mesma exibida na Figura 14 

mostrada anteriormente. A carga inicial da planta é de 1150 kg/h de metanol, 95,99 

kg/h de hidróxido de sódio e 9639,09 kg/h de trioleína. São obtidos 9707,00 kg/h de 

biodiesel com pureza de 99,69 % em base mássica e 987,90 kg/h de glicerol, com 

pureza de 99,61 % em base mássica. O consumo de energia total da planta é de 

12150 kW. 

Na Tabela 9, compara-se as correntes materiais de produtos obtidas por Zhang 

et al. (2003), as correntes materiais obtidas na simulação descrita no tópico anterior e 
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as obtidas no cenário mais próximo à realidade, onde a conversão da reação se 

relaciona à temperatura conforme a equação 2, demonstrada no tópico 3.1 da 

metodologia. Vale ressaltar que os resultados obtidos estão em concordância com o 

artigo de referência e que a mudança operacional do reator, cuja temperatura é igual 

ao de artigo de referência (60° C), não alterou de forma significativa as variáveis e 

composições das correntes de produto. 

Tabela 9 - Comparação entre os resultados simulados no UniSim® com reator adaptado à 

taxa cinética e os descritos no processo de Zhang et al. (2003). 

Correntes  FAME (Biodiesel) Glicerol 

 
Artigo de 

referência 

Processo 

simulado 

Artigo de 

referência 

Processo 

simulado 

Vazão (kg/h) 9705,40 9709,00 978,55 987,90 

Pressão (kPa) 8,00 8,00 5,00 5,00 

Temperatura (°C) 53,67 53,67 100,00 100,00 

Fração de vapor 0 0 0 0 

Fração mássica     

Metanol 0,0019 0,0026 0,0059 0,0037 

Óleo 0,0143 0,0003 0,0000 0,0000 

NaOH 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

M-oleato (Biodiesel) 0,9832 0,9970 0,0000 0,0000 

Glicerol 0,0000 0,0000 0,9933 0,9961 

H3PO4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Na3PO4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0006 0,0001 0,0000 0,0002 

 

A vazão mássica de glicerol e biodiesel e suas purezas em base mássica, 

obtidas na simulação, possuem erros relativos percentuais de no máximo 1,40 %. O 

cálculo do erro relativo percentual em relação ao artigo de referência foi definido com 

base na Equação 3 e os resultados são exibidos na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Erros percentuais relativos entre os resultados obtidos da simulação no 

software UniSim® com reator adaptado à cinética e do artigo de referência de Zhang et al. 

(2003). 

Corrente FAME (Biodiesel) Glicerol 

 
Artigo de 

referência 

Processo 

Simulado 

Erro 

relativo 

(%) 

Artigo de 

referência 

Processo 

Simulado 

Erro 

relativo 

(%) 

Vazão 

(kg/h) 
9705,4 9709,00 0,037 978,55 987,90 0,95 

Fração 

Mássica 
      

M-oleato  0,9832 0,9970 1,40 - - - 

Glicerol - - - 0,9933 0,9961 0,28 

 

 

 Por fim, é interessante comparar os resultados obtidos das duas simulações 

executadas no software UniSim®. Assim, ao confrontar os dados, a Tabela 11 torna 

possível a avaliação do efeito da alteração da condição operacional do reator de 

conversão fixa. 

 

Tabela 11 - Comparação entre os resultados obtidos das duas simulações executadas no 

software UniSim®. 

Corrente FAME (Biodiesel) Glicerol 

 

Reator 

conversão 

fixa 

Reator 

taxa 

cinética 

Erro 

relativo 

(%) 

Reator 

conversão 

fixa 

Reator 

taxa 

cinética 

Erro 

relativo 

(%) 

Vazão 

(kg/h) 
9707,00 9709,00 0,020 987,50 987,90 0,040 

Fração 

Mássica 
      

M-oleato  0,9972 0,9970 0,020 - - - 

Glicerol - - - 0,9961 0,9961 0 
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A vazão mássica de glicerol e biodiesel e suas purezas em base mássica, 

obtidas nas duas simulações, possuem erros relativos percentuais de no máximo 0,02 

%. Pode-se inferir, através da Tabela 10, que a mudança no reator de conversão não 

promoveu alterações significativas nas vazões e frações mássicas das correntes de 

biodiesel e glicerol. 

4.2. Resultados dos estudos de otimização dos processos de produção contínua 

de biodiesel via catálise alcalina 

A seguir, serão discutidos e comparados os resultados obtidos nas otimizações 

da planta de produção contínua de biodiesel na situação em que a taxa de conversão 

do reator está relacionada com a temperatura através da Equação 2. As otimizações 

se deram em dois casos separados: a maximização da produção e pureza do biodiesel 

e, a seguir, a minimização dos gastos energéticos da planta. 

4.2.1. Resultados da otimização da produção e pureza do biodiesel 

 Primeiramente, objetivando analisar o comportamento da planta de produção 

em relação às variáveis de decisão, foram feitos estudos de caso para cada uma 

destas para que, manualmente, fosse observado como o comportamento da corrente 

de produtos é influenciado por alterações nas condições operacionais. O primeiro 

parâmetro analisado foi a temperatura do reator. Na Figura 15 podemos observar o 

comportamento da fração mássica de m-oleato na corrente de produto, assim como 

seu fluxo mássico, com a variação da temperatura do reator. 

Observa-se que a temperatura ótima de operação, de acordo com esse estudo 

de caso, é de cerca de 74 °C. Esta foi então alterada na planta, para que o 

comportamento da produção fosse analisado, e obteve-se como resultado uma vazão 

mássica de 9709 kg/h de biodiesel, composto por 99,784 % de m-oleato em base 

mássica.  
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Figura 15 - Estudo de Caso 1: Composição e fluxo mássico de biodiesel vs temperatura do 

reator.  

 

 

O segundo estudo de caso se deu relacionando a pureza e a produção de m-

oleato ao fluxo mássico de água na torre extratora conforme mostra a Figura 16.                               

 

Figura 16 - Estudo de Caso 2: Composição e fluxo mássico de biodiesel vs fluxo de água. 

 

Como pode ser observado, o aumento do fluxo de água favorece o aumento da 

fração mássica de m-oleato (biodiesel) no produto, porém desfavorece a vazão 

mássica do mesmo. Isso ocorre devido ao fato de a água ser usada como agente 

extrator dos subprodutos solúveis em água (glicerol e metanol) presentes na massa 

reacional que deixa o reator e, com isso, um maior volume de água proporciona uma 
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melhor extração destas impurezas. Contudo, a vazão de água ótima que fornece a 

maior pureza possível com a maior vazão de biodiesel, obtida neste estudo, foi de 

cerca de 11 kg/h. 

Este valor de fluxo de água na torre de extração também foi inserido 

manualmente, obtendo-se então 9724 kg/h de biodiesel, composto por 99,54 % de m-

oleato. 

O estudo de caso da torre de destilação foi feito monitorando a própria torre 

manualmente, uma vez que não é possível colocar suas variáveis (temperatura do 

refervedor, taxa de refluxo, fração mássica do destilado) como variáveis 

independentes no case study. O resultado ótimo obtido para esta operação unitária 

está indicado na Figura 17, que mostra o ambiente de controle da torre de destilação 

no UniSim® Design.  

Aplicando todos os valores ótimos encontrados manualmente, na temperatura 

do reator, no fluxo de água do extrator e nas condições de operação da torre de 

destilação, foi possível obter uma corrente de biodiesel de 9737 kg/h composta por 

99,54 % de m-oleato, estando, desta forma, com um produto dentro das 

especificações, com mais de 99 % de pureza, e com a maior vazão mássica 

encontrada. 

 

Figura 17 - Ambiente de controle da torre de destilação no UniSim® Design. 
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Esses valores obtidos nos estudos de caso, exibidos na Tabela 12, de caso 

serviram de parâmetro para determinar os limites inferiores e superiores destas 

variáveis de decisão no ambiente do optimizer, sendo utilizado o valor teoricamente 

ótimo com flutuação de 20 %, a fim de maximizar, concomitantemente, o fluxo mássico 

da corrente de biodiesel (FAME) e sua pureza (maior fração mássica de m-oletao).  

No optimizer, a primeira variável estudada foi a vazão de água na torre de 

extração e como é sua influência na pureza da corrente de biodiesel, já que, como já 

mencionado, esta é responsável por realizar a lavagem e remoção de impurezas. 

 

Tabela 12 - Valores obtidos nos estudos de caso da otimização da planta. 

Variável 
Limite 

mínimo 

Valor teórico 

ótimo 

Limite 

máximo 

Vazão de água do extrator (kg/h) 8,80 11,00 13,20 

Temperatura do reator (°C) 59,20 74,00 88,80 

Temperatura do refervedor da torre de 

destilação (°C) 
279,20 349,00 418,80 

Vazão molar de destilado (kmol/h) 29,58 36,97 44,36 

 

 Aplicado o algoritmo do otimizador, a Figura 18 mostra que, com apenas uma 

iteração, o valor ótimo da vazão de água que favorece a maior pureza do biodiesel foi 

de aproximadamente 22 kg/h, proporcionando 99,5708% de pureza e vazão de 9757 

kg/h. 
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Figura 18 - Interface da ferramenta optimizer no primeiro caso de otimização da pureza e 

vazão mássica de biodiesel. 

 

 

 Posteriormente, realizou-se o estudo de duas variáveis em relação, novamente, 

à pureza: a vazão da água na torre extratora e a temperatura do reator. A Figura 19 

apresenta o resultado das iterações, onde pode-se observar que, para este par de 

variáveis, a solução ótima de vazão mássica de água é ainda próxima de 22 kg/h, e a 

temperatura do reator é aproximadamente 75 °C, possibilitando uma pureza de 

99,5708 % numa vazão de 9727 kg/h de biodiesel. 

 

Figura 19 - Interface da ferramenta optimizer no segundo caso de otimização da pureza e 

vazão mássica de biodiesel. 

 

 

Por fim, foi feita a otimização das funções objetivo (composição e vazão da 

corrente FAME), usando como variáveis de decisão dois parâmetros da torre de 

destilação: temperatura do refervedor e razão de refluxo. Como visto na Figura 20 a 

seguir, a torre já estava otimizada quanto à temperatura do refervedor (349 °C), porém 

um aumento na razão de refluxo, de originalmente 3 (vide Figura 17) para 3,975, 

elevou a pureza para 99,5322 %, sem alterar a vazão de 9727 kg/h. 
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Figura 20 – Interface da ferramenta optimizer no terceiro caso de otimização da pureza e 

vazão mássica de biodiesel 

 

 

Finalizadas todas as otimizações, buscou-se então pelo melhor cenário 

otimizado. A Tabela 13 abaixo detalha todos os cenários obtidos por meio da 

ferramenta optimizer. 

 

Tabela 13 - Comparação entre os resultados de todos os casos de otimização da pureza e 

vazão mássica de biodiesel produzido. 

Otimização 

Vazão de 

água 

(kg/h) 

Temperatura 

do reator (°C) 

Fração 

mássica 

de m-

oleato (%) 

Vazão da 

corrente 

FAME 

(biodiesel) 

Razão de 

refluxo da 

coluna de 

destilação 

1 21,9964 60 99,5708 9711,00 3,000 

2 21,9964 75 99,5708 9727,00 3,000 

3 21,9964 75 99,5322 9727,00 3,975 

 

O melhor cenário foi a otimização 2, na qual obteve-se a maior pureza com a 

maior vazão. Embora a pureza não tenha sido otimizada, conseguiu-se uma 

otimização significativa em relação a vazão mássica de biodiesel produzida. A pureza 

do biodiesel diminuiu de 99,70 % para 99,5708 %, não saindo da especificação 

adequada de 99 %. A vazão mássica de biodiesel produzida na planta foi otimizada 

em 0,2 %, de 9707 kg/h para 9727 kg/h, o que é significativo em termos de produção 

anual. 
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Com o estudo através da função optimizer, objetiva-se então ratificar este 

resultado ou obter um resultado ainda mais satisfatório, sem que seja necessário 

realizar todas as etapas do Case Study.       

4.2.2. Resultados da otimização do gasto energético da planta de produção de 

biodiesel 

Para a análise da otimização do gasto energético, foram utilizadas como 

variáveis de decisão a energia gasta nas seguintes operações unitárias: bomba, 

refervedor da torre de destilação, vaso flash e nos dois resfriadores. Não se analisou 

o reator devido ao fato de, por a reação ser exotérmica, ele liberar energia, não 

consumindo. Inicialmente, antes da otimização, o somatório do gasto energético era 

de 12150 kW. 

Com a otimização, exibida na Figura 21, foi possível reduzir o gasto energético 

para 12084,3 kW, diminuindo em 0,54 %.  Com esta redução de energia, e com a 

planta ainda operando com aproximadamente 22 kg/h de água e o reator a 74,44 °C, 

a vazão de biodiesel foi de 9711 kg/h, com 99,5706 % de pureza. 

 

Figura 21 - Interface da ferramenta optimizer no caso de otimização dos gastos energéticos 

na produção de biodiesel. 
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5. CONCLUSÃO 

 A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, conclui-se que a alteração do 

software e as simplificações na planta não alteraram significativamente o processo, 

uma vez que o maior erro percentual relativo ao artigo de referência foi de 1,42 %. 

 A simulação no UniSim® Design, em relação ao Aspen One®, promoveu maior 

vazão e maior pureza da corrente de produto (biodiesel). Além disso, a mudança 

operacional do reator, embora não alterou significativamente a vazão e pureza da 

corrente de biodiesel, favoreceu maior vazão de biodiesel e menor pureza. 

 Embora os valores obtidos das otimizações sejam próximos ao da planta não 

otimizada, eles se tornam expressivos em escala de produção anual, pois o processo 

é contínuo, o que garante a eficácia da otimização. 

O optimizer é uma ferramenta de grande utilidade e aplicabilidade na 

engenharia química, podendo facilitar diversos processos de produção, de modo a 

diminuir custos e aumentar lucros.  

Por fim, uma sugestão futura seria otimizar, simultaneamente, o gasto 

energético da planta e a produção e pureza do biodiesel, de forma a encontrar o ponto 

ótimo entre custo e lucro. 
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