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RESUMO 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar e otimizar, através de simulação 

computacional realizada com o software UniSim, uma planta de regeneração de metanol a 

partir de glicerol produzido em plantas de biodiesel. Uma simulação obtida na literatura foi 

reconstruída e utilizada como método de validação para o trabalho. Em seguida, com a 

simulação parcialmente pronta, foram obtidas na literatura informações posteriores sobre a 

destilação do metanol e aplicadas para recuperação e purificação do metanol produzido. 

Além disso, foram montados três esquemas para otimização da planta, visando à 

maximização da produção de metanol e minimização da energia. Os balanços de massa e 

energia da planta foram validados com erro menor que 0,5 % e os resultados para a vazão 

mássica de metanol e sua posterior recuperação foram semelhantes aos obtidos no artigo de 

referência, com desvios menores que 1 %. Após a otimização, a vazão mássica de metanol 

obtida foi de 374 kg/h, maior que a de 270 kg/h obtida pelo mesmo artigo. Além disso, a 

razão de reciclo e temperatura do reator de reforma obtidos foram, respectivamente, de 0,9 

e 997 ºC, diferente dos valores de 0,8 e 1000 ºC, também do artigo. Esses resultados, 

juntamente com o estudo de otimização demonstraram a grande relevância deste estudo no 

contexto da reforma do glicerol para obtenção do metanol, mostrando preliminarmente que 

este processo pode ser uma alternativa para regeneração de metanol em plantas de 

biodiesel. 

 

Palavras-chave: glicerol, metanol, simulação, otimização. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze and optimize, through computer simulation using 

UniSim software, a plant for methanol regeneration using glycerol produced in biodiesel 

plants. A simulation obtained from literature was rebuilt and used as a validation method 

for this paper. Then, with the simulation partially ready, information about methanol 

distillation were obtained and applied for recovery and purification of the methanol 

produced. Furthermore, three schemes for optimization of the plant were analyzed, aiming 

the maximization of methanol production and energy minimization. Material and energy 

balance were validated with errors smaller than 0.5 % and the results for methanol mass 

flow and its posterior recovery were similar to the results obtained in the paper used as 

reference, with deviation smaller than 1 %. After optimization, the methanol mass flow 

obtained was 374 kg/h, higher than the one obtained in the same paper. Besides that, the 

recycle ratio and the reforming reactor temperature obtained were, respectively, 0.9 and 

997 °C, unlike the values of 0.8 and 1000 °C also obtained in the paper. The presented 

results, along with the optimization study show a great relevance of this study in the 

context of methanol regeneration using glycerol, showing preliminarily that this process 

can be an alternative for methanol regeneration in biodiesel plants. 

 

Keywords: glycerol, methanol, simulation, optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a Revolução Industrial, a maior fonte de energia utilizada mundialmente é 

proveniente de matrizes fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Porém, suas reservas são 

limitadas e graças ao uso desenfreado vêm se esgotando rapidamente. Além disso, a queima 

desses combustíveis não-renováveis resulta na produção de 𝐶𝑂 , o maior responsável pelo 

fenômeno do efeito estufa, além de outras substâncias tóxicas que poluem o planeta. Assim, 

percebeu-se a importância do investimento em fontes de energia renováveis que, além de 

causarem menos impacto ambiental, são naturalmente reabastecidas. Em 2016, 

aproximadamente 18 % de toda energia consumida globalmente foi produzida por fontes 

renováveis (REN21, 2018) e até 2050 estima-se que essa porcentagem aumentará para 35 %. 

(DESTOUNI e FRANK, 2010). 

Dentre as fontes de energia renovável disponíveis (eólicas, hidroelétricas, biomassa, 

entre outras), o biodiesel é um dos biocombustíveis (combustíveis derivados de biomassa) que 

ganhou destaque mundial, principalmente por ter características energéticas semelhantes às do 

diesel obtido através de fontes fósseis e, ainda assim, ser menos poluente e tóxico. O Brasil é 

um dos maiores produtores mundiais, principalmente devido a programas de incentivo 

lançados pelo governo federal.  

Porém, durante o processo de produção do biodiesel, também é gerado como 

subproduto o glicerol. Apesar das centenas de aplicações industriais dadas ao chamado 

bioglicerol, este possui características e impurezas que impedem sua utilização diretamente 

como intermediário, sendo necessária uma purificação prévia.  Isso e sua acumulação no 

mercado geram um impacto no preço de produção do biodiesel e no preço de venda do 

glicerol, o que vem motivando cada vez mais trabalhos científicos voltados ao estudo de uma 

rota alternativa para o uso desse subproduto. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa simular e otimizar, utilizando o software 

UniSim, uma planta de produção, recuperação e purificação de metanol, utilizando o glicerol 

como matéria prima e com o objetivo de retornar o metanol produzido para a reação de 

transesterificação do biodiesel. Através dessa planta simulada foram realizadas diversas 

análises de viabilidade, visando uma possível aplicação dos resultados obtidos em escala 

industrial. Ainda são necessários estudos posteriores para concluirmos se, de fato, essa é 

realmente uma das opções mais viáveis economicamente para o reaproveitamento do glicerol. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nos tópicos abaixo são apresentadas informações relevantes sobre o glicerol e o 

processo de produção do biodiesel. Além disso, esta revisão bibliográfica aborda a 

importância do glicerol no cenário econômico, as rotas de utilização do glicerol e expõe os 

recentes trabalhos de simulação envolvendo a conversão do glicerol à metanol. 

2.1 Glicerol 

2.1.1 Propriedades Termodinâmicas 

O glicerol (1,2,3-propanotriol) é um álcool orgânico viscoso, inodoro, incolor, de 

ponto de ebulição normal de 290 °C, densidade de 1.26 g/cm3, solúvel em água e altamente 

higroscópico.  

A tabela abaixo adaptada de Zakaria et. al (2013), lista as propriedades físicas e 

químicas básicas do glicerol: 

Tabela 2.1 – Propriedades físicas e químicas básicas do glicerol. 

Propriedades Valores   

Formula Molecular  C3H5(OH)3 

Massa Molecular  92,1 g.mol-1 

Densidade   1261 kg.m3 

Viscosidade   1,5 m-1.kg.s-1 

Ponto de Fusão 291,3 K 

Ponto de Ebulição 563,1 K 

Flash Point 433,1 K 

Fonte: Perry RH, “Green D. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”. 6th ed. Singapore: McGraw-Hill; 2007 

2.1.2 Produção 

Entre as rotas mais comuns para síntese de glicerol estão hidrólise, saponificação, ou 

a obtenção do glicerol como um coproduto da reação de transesterificação de óleos vegetais e 

gordura animal. Apesar de existirem outros métodos, como a fermentação ou a hidrogenólise 

de carboidratos, eles não são usados industrialmente. A principal rota usada na indústria de 

biodiesel é a obtenção de alquil ésteres da reação de transesterificação de óleos vegetais e 

gordura animal com etanol ou metanol, principalmente usando uma catálise básica. Como um 
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coproduto de reação, uma molécula de glicerol é formada para cada três moléculas de metil 

ou etil éster, que é a base do biodiesel biológico. (MONTEIRO, et al., 2018). 

2.1.3 Subprodutos 

Até 2013, estimou-se que existem mais de duas mil formas diferentes de utilizar o 

glicerol na indústria química, sendo os três principais segmentos o alimentício e os de higiene 

pessoal e oral. (STELMACHOWSKI, 2011). Estima-se que em 2010 o volume total de 

glicerol utilizado na indústria foi de 160 000 toneladas, com um crescimento anual de 2,8 % 

desde então. Em termos percentuais, esses três setores utilizam 41 % de todo volume de 

glicerol disponível no mercado, enquanto a indústria de tabaco utiliza 15 % e a de fabricação 

de carbamato 11 %. (PAGLIARIO e ROSSI, 2010). De modo semelhante, por ser um 

componente barato e pouco tóxico, é largamente utilizado em sua forma mais pura na 

indústria farmacêutica (YU, 2014). 

Além das possibilidades de utilização na forma pura, o glicerol também é utilizado 

como reagente nos mais variados tipos de reações químicas, como oxidação, cloração 

(BARTOCCI et al., 2018) e diversos tipos de reações catalíticas (oxidação e hidrogenólise 

seletivas, desidratação, pirólise, etc.) (FAN et al., 2010) cujos produtos são mais rentáveis e 

também possuem diferentes aplicações industriais.  

No campo das reações orgânicas, sua aplicação como solvente ocorre em larga escala, 

pois possui afinidade com diferentes tipos de compostos, como sais inorgânicos, ácidos, base 

e enzimas. Dos produtos obtidos através de reações realizadas com o glicerol, pode-se 

destacar o propenal (acroleína), utilizado para a produção de polímeros e detergentes, o 

etilenoglicol, utilizado para a produção de explosivos, entre outros precursores importantes da 

indústria química (YU, 2014). 

2.1.4 Cenário Econômico 

Por ser obtido principalmente de reações onde é um subproduto, o glicerol possui 

mercado mundial de natureza complexa, tendo sua produção influenciada diretamente pela 

demanda dos produtos do qual é precursor (QUISPE, 2013). Além disso, atualmente sua 

produção está intimamente ligada com a produção de biodiesel, resultando em períodos de 

baixa e alta disponibilidade. 
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Para entender melhor essa dinâmica, é necessário analisar esse mercado desde a 

Primeira Guerra Mundial. Nessa época, a fonte de obtenção do glicerol era principalmente a 

de sabão, porém com o advento da nitroglicerina para a produção de dinamites e pólvora, a 

demanda tornou-se maior que a oferta e foram implementadas as primeiras plantas sintéticas 

de obtenção do glicerol, produzido através da fermentação do açúcar (WANG et al., 2001).  

Após esse marco, até 2003, o mercado de glicerol era abastecido de forma regular 

através da cloração do propeno pelas indústrias petroquímicas (cerca de 25 % do mercado 

global) e da produção de sabão (CIRIMINNA et al., 2014), o que tornava o preço estável 

entre 1200 e 1800 US$/ton, de acordo com a U.S. Soybean Export Council. Porém, com o 

advento do biodiesel, esse mercado foi modificado drasticamente, pois a alta produção de 

glicerol como seu subproduto saturou o mercado. 

A produção global de glicerol a partir do biodiesel foi de 200.000 toneladas em 2003 

para mais de 2 milhões de toneladas em 2012. Assim, a produção de glicerol a partir de outros 

métodos tornou-se obsoleta, fazendo com que muitas indústrias petroquímicas fechassem 

plantas inteiras em diversas partes do mundo. Em termos percentuais, estima-se que, em 1999, 

47 % do glicerol que abastecia o mercado mundial era produzido sinteticamente e 24 % era 

proveniente das indústrias de sabão, já em 2009, 64 % do glicerol produzido mundialmente 

era proveniente das indústrias de biodiesel, enquanto as de saponificação produziam 21 % 

(CIRIMINNA et al., 2014). 

 

2.2 Rotas de Utilização do Glicerol 

Devido à alta demanda de glicerol disponível e ao alto custo da purificação do produto 

cru obtido juntamente ao biodiesel, é cada vez mais necessário achar novas rotas para sua 

utilização. Para se ter uma estimativa, o número de artigos publicados com propostas de novas 

rotas para a utilização do glicerol dobrou para 7000 entre 2007 e 2014. (CIRIMINNA et al., 

2014). 

2.2.1 Alimentação Animal 

Por conta da sua natureza altamente energética e da alta disponibilidade, o glicerol cru 

vem sendo estudado como fonte alimentar alternativa para diversos animais. Essa substituição 
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tem alto impacto econômico, já que substitui em parte o milho, cujo preço é alto e 

disponibilidade é sazonal (BENEDETI et al., 2016; PEITER et al., 2016). 

Benedeti et al. (2016) estudou a substituição de parte do milho por glicerol cru na 

alimentação de bovinos. De forma aleatória, alguns gados receberam alimento com 0, 5, 10 e 

15 % (em base seca) de glicerol cru por 100 dias e concluiu-se que sua ingestão em 

porcentagens de até 15 % não afetou a performance e as características dos animais. 

Klinger et al. (2015) estudou a inclusão de glicerol na dieta de coelhos. Da mesma 

forma, foram escolhidos animais ao acaso que receberam dietas com 0, 5 e 7,5 % de glicerol 

cru por 48 dias. Ao final do estudo, constatou-se que sua ingestão em porcentagens de até 7,5 

% é viável, pois não altera a performance dos animais. 

Finalmente, Carvalho et al. (2013) estudou a inclusão de glicerol na alimentação de 

suínos. Alguns animais aleatórios receberam ração com 0, 6, 12 e 18 % de glicerol cru e, ao 

final do experimento, atestou-se que sua ingestão em níveis de até 12 % não alterou a 

performance dos animais, além de proporcionar uma economia de cerca de 11 % no custo de 

alimentação. 

2.2.2 Pirólise 

A pirólise do glicerol cru também vem sendo estudada como rota alternativa para a 

produção de combustíveis como hidrogênio ou gás de síntese para reações de Fischer-Trops 

(produção de hidrocarbonetos através de H2 e CO).  

Skoulou et al. (2012) estudou a pirólise de uma mistura de 25 % de glicerol cru com 

biomassa (caroço de azeitona) a altas (T = 720 °C) e baixas temperaturas (T = 520 °C) com a 

finalidade de produzir combustíveis ricos em H2. Constatou-se que a pirólise desse material 

resulta em produtos com alta concentração de H2, principalmente em altas temperaturas 

(concentração 11,6 % maior), além de ser vantajoso em termos ambientais e econômicos, 

diminuindo o preço do biodiesel. 

Shahirah et al. (2017) estudou a pirólise catalítica do glicerol cru para obter gás de 

síntese (mistura de H2, CO, CH4, CO2 e impurezas) a temperaturas de reação 973 K, 1023 K e 

1073 K. Todos as corridas resultaram em produtos com uma relação H2:CO menor que 2.0, 

ideal para a reação de Fischer-Trops, porém a de temperatura 1073 K forneceu o com a maior 

concentração de H2 e CO. 
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Valliyappan et al. (2008) estudou a pirólise do glicerol cru com objetivo de obter H2 

ou gás de síntese para reações de Fischer-Tropsch. Essa reação foi realizada com várias 

vazões volumétricas de N2 (30-70 mL/min), temperaturas (650-800 ºC) e tipos e tamanhos de 

recheios num reator de leito fixo a pressão atmosférica. Os produtos das corridas consistiram 

basicamente num gás composto de CO, H2, CO2, CH4 e C2H4, porém as diferentes 

características de cada corrida afetaram na distribuição dos produtos e conversão do glicerol. 

Por fim, concluiu-se que o glicerol possui potencial para produção do gás de síntese. 

2.2.3 Hidrogenólise 

A hidrogenólise catalítica do glicerol cru foca na obtenção de produtos importantes 

para a indústria química, como 1,2-propanodiol (1,2-PDO), 1,3-propanodiol, álcool alílico, 1-

propanol e propileno. A conversão em 1,2-PDO é a mais investigada dentre os processos, e a 

maioria das reações é realizada em reatores batelada com alta pressão de H2. Em fase líquida, 

os catalisadores mais utilizados são os de metais nobres, já em fase vapor, os de cobre 

mostram os melhores resultados. (SUN et al., 2016). 

A produção de 1,2-PDO a partir do glicerol já é utilizada na indústria. O tipo de 

catalisador utilizado não é divulgado, porém o mais provável é que sejam de Cu ou Ni, por 

causa da alta atividade e seletividade reportada na literatura. Catalisadores de cobre são os 

mais seletivos para 1,2-PDO do que os de níquel e alguns estudos já demonstraram 

rendimentos maiores que 90 %. Porém, ainda são necessárias melhorias em relação a vida útil 

desses catalisadores e a resistência a impurezas do glicerol cru (NAKAGAWA et al., 2018). 

2.2.4 Desidratação 

A desidratação do glicerol para formação de propenal (acroleína) já foi investigada de 

maneira intensa em diversos artigos. Porém, apesar da seletividade para esses processos serem 

altas, os catalisadores são desativados rapidamente. (SUN et al., 2016). 

Martinuzzi et al. (2015) estudou a desativação de catalisadores ácidos para essas 

reações, sendo a maior causa da desativação o depósito de carbono em suas superfícies. A 

formação do propenal a partir da desidratação do glicerol pode ser realizada em fase líquida, 

porém os estudos mais promissores envolvem a reação sendo realizada em fase gasosa com 

catalisadores ácidos sólidos. Concluiu-se que vários aspectos da reação influenciam na 

rapidez com que o catalisador é desativado, como temperatura, tempo de residência 
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concentração de água, concentração de oxigênio e concentração de glicerol na entrada do 

reator. 

Lauriol-Garbay et al. (2011) estudou um catalisador alternativo feito de uma mistura 

de óxidos de zircônia e nióbio que, ao ser utilizado para a desidratação do glicerol em 

presença de água, apresenta 82 % de conversão e seletividade de 72 % para propenal mesmo 

após 177 h de reação. 

2.2.5 Oxidação 

Os principais produtos obtidos através da oxidação do glicerol são a dihidroxiacetona 

(glicerona), o ácido glicérico e o ácido lático, cujas reações já foram exaustivamente 

revisadas. Catalisadores de metais nobres como Pt, Pd e Au são geralmente utilizados para 

obtenção desses produtos. (SUN et al., 2016). 

Além do tipo de metal utilizado no catalizador, Katryniok et al. (2011) estudou a 

influência de outros parâmetros do processo na seletividade da reação, como o tamanho as 

partículas de metal, o tamanho do poro do suporte e o pH do meio reacional. De forma geral, 

concluiu-se que, apesar do meio de reação básico apresentar uma maior reatividade, os 

produtos são obtidos em forma de sal, o que requer um processo complementar para reverter 

esse fato. Além disso, de todos os produtos da reação de oxidação estudados, apenas a síntese 

da dihidroxiacetona é considerada economicamente viável para aplicação industrial. 

Brainer et al. (2014) estudou a influência do catalisador e da temperatura na oxidação 

do glicerol em fase líquida. Foram utilizados catalisadores de Pt e Pt, Pd e Bi suportados em 

carbono ativado e as corridas foram realizadas em um reator de leito de lama agitado em 

temperaturas de 313 K, 323 K e 333 K, todas em pressão atmosférica. Os resultados 

mostraram conversões de glicerol de até 98 %, com produção de ácidos glicérico, tantrônico e 

glicólico, além da glicerona. A seletividade obtida para o ácido glicérico com a utilização dos 

três metais no catalisador teve um valor maior que a obtida para os catalisadores contendo 

apenas Pt. 

2.2.6 Bioreações 

Amaral et al. (2009) estudou a valorização do glicerol através do uso da levedura 

Yarrowia lipolytica, produzindo compostos como biosurfactantes (com potencial de uso para 

indústrias petrolíferas, farmacêuticas, etc.) e ácido cítrico (já largamente utilizado na 
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indústria, principalmente na alimentícia). Assim, devido aos diversos fins possíveis para os 

compostos produzidos, esse é um processo com alto potencial para aplicação em larga escala. 

Silva et al. (2017) estudou o uso do glicerol (1 % v.v-1) como cosubstrato na produção 

de H2 durante a fermentação anaeróbia de resíduos alimentares (resíduos sólidos orgânicos 

domésticos, como restos de frutas, vegetais, grãos, carnes, etc). Dentre os métodos biológicos 

para obtenção do H2, a fermentação anaeróbia vem se destacando por ser de fácil operação, 

baixo custo e por possibilitar o uso de uma ampla variedade de resíduos como substratos, 

quando comparado a outros métodos biológicos. Concluiu-se que esse método é promissor 

para o aumento da produção de hidrogênio, pois além de aumentar o volume máximo 

acumulado de H2 obtido, a adição do glicerol proporcionou um aumento no teor de hidrogênio 

no biogás de 30 para 42 %. 

Sombrio et al. (2017) estudou a sintetização do poli(3-hidroxibutirato) [P(3HB)], um 

poliéster natural e biodegradável, a partir da bactéria Cupriavidus necator tendo glicerol como 

cosubstrato. Foram utilizados três meios de cultivo: um sem glicerol, um com adição de 20 

g/L de glicerol na fase de produção do polímero e outro com adição de 20 g/L de glicerol no 

início do cultivo. Ao final do estudo, concluiu-se que o uso do glicerol como cosubstrato é 

viável e que esse último meio proporcionou o maior valor de percentagem de acúmulo do 

poliéster. 

2.2.7 Polimerização 

Durante os últimos quarenta anos, foram observados diversos avanços na área de 

polímeros. Esses avanços proporcionam novas rotas para a sínteses de polímeros com 

diferentes estruturas, o que possibilita produtos com novas características físicas e químicas, 

que podem ser utilizados na indústria de diversas maneiras. Há algum tempo, os polímeros 

obtidos através do glicerol estão atraindo atenção, tanto para estudos teóricos quanto para 

aplicações práticas e vários polímeros e copolímeros de arquiteturas diferentes vem sendo 

reportados na literatura. (ZHANG e GRINSTAFF, 2014) 

Medeiros et al. (2010) vem estudando de forma exaustiva a polimerização do glicerol. 

Primeiramente, discutiu a influência da temperatura e do catalisador nesse processo. Foram 

utilizados catalisadores ácidos e básicos, além de diversas temperaturas (acima de 140 ºC) 

para corridas de polimerização do glicerol (com tempos de reação de até 24 horas), a fim de 

discutir rendimento e seletividade de cada caso. Ao final do processo, concluiu-se que o 
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processo é mais favorecido por catalisadores fortemente ácidos do que por catalisadores 

básicos ou ácidos fracos. Nessas condições, foram observadas conversões de até 100 % com 

seletividades chegando a 91 %. 

Dando continuidade ao estudo desse tópico, Medeiros et al. (2012) propôs a produção 

de adsorventes para contaminantes orgânicos baseados em glicerol. Esse processo se deu 

através de uma combinação de polimerização, carbonização e ativação: inicialmente, o 

glicerol e catalisadores de H2SO4 em diferentes concentrações foram aquecidos até 150ºC 

para produção do poliglicerol, que foi decomposto a 580 °C e posteriormente ativado com 

CO2 a 850 °C. Ao final, obteve-se um carbono ativado de alta área específica que foi testado 

de duas maneiras: puro e combinado a um compósito. Em ambos os casos foram observados 

uma grande capacidade de adsorver o orgânico utilizado como teste (azul de metileno) e a 

diminuição da adsorção indesejada de água. 

2.2.8 Esterificação 

A esterificação do glicerol com ácido acético é um processo extremamente importante 

devido às várias aplicações dos produtos obtidos na indústria: o monoacilglicerol (MAG) e o 

diacilglicerol (DAG) podem ser utilizados como solventes, amaciantes, o triacilglicerol 

(TAG) pode ser utilizado como agente antifúngico e aditivo para gasolina e as três espécies 

podem ser utilizadas na indústria alimentícia (BEDOGNI et al., 2014). 

Rastegari et al.(2015) estudou um processo de esterificação do glicerol com ácido 

acético que pode ser facilmente aplicado na indústria com 100 % de conversão do glicerol e 

alta seletividade para MAG, DAG e TAG, sem subprodutos. Foram analisados diversos 

parâmetros da reação na conversão do glicerol e seletividade para MAG, DAG, TAG e 

subprodutos e para todas as corridas foi utilizada uma resina ácida como catalisador (opção 

mais utilizada e que apresenta maior seletividade). Ao final, encontrou-se uma condição ótima 

para a reação que atingiu 100 % de conversão de glicerol e 43 %, 44 % e 13 % de seletividade 

para MAG, DAG e TAG, respectivamente, sem formação de subprodutos. Além disso, o 

catalisador permaneceu estável após 25 h de reação. 

2.2.9 Eterificação 

As reações de eterificação do glicerol estão sendo extensamente exploradas com a 

finalidade de produzir aditivos para combustíveis. Cannilla et al. (2014) estudou a eterificação 

do glicerol com o isobutileno e com o terc-butanol com a finalidade de produzir uma mistura 
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com alta concentração de poliéteres. Dentre os resultados obtidos, concluiu-se que, quando o 

isobutileno é utilizado, a taxa de reação é maior, independente do catalisador empregado. 

Porém, com catalisadores de alta acidez empregados nessas reações, a formação de 

subprodutos indesejados aumenta. Por outro lado, quando o terc-butanol é utilizado como 

reagente, além da taxa de reação cair, a formação de água como subproduto dificulta a 

formação de poliéteres, cujo rendimento nunca ultrapassa 30 %. Assim, fica claro que, para 

esse caso, a remoção de água do meio é essencial. 

De forma diferente, Lemos et al. (2017) estudaram a reação de eterificação do glicerol 

com o etanol em reator contínuo empregando uma série de catalisadores. Ao final dos 

estudos, concluiu-se que, dentre os catalisadores estudados, a resina Amberlyst 15, devido a 

sua alta acidez e grandes poros, apresentou a melhor performance em termos de conversão de 

glicerol e rendimento de éteres. Buscando otimizar ainda mais a reação, a quantidade de 

resina utilizada foi aumentada, o que melhorou tanto a conversão quanto o rendimento. 

Assim, encontrou-se um valor otimizado final de conversão de glicerol de 91 % e uma 

conversão de éteres de 13 %. 

Pinto et al. (2016) também estudou o processo de eterificação do glicerol com o 

metanol catalisado por diferentes sólidos ácidos e corrobora os resultados de Lemos et al. 

(2017) ao observar o melhor resultado utilizando a resina Amberlyst 15. Os maiores valores 

de conversão e seletividade foram obtidos a uma temperatura de 180 °C, uma relação de 3 

mols de etanol para 1 mol de glicerol e 4 horas de tempo de reação, utilizando a resina. Para 

essa corrida, foram obtidos 96 % de conversão de glicerol e 80 % de seletividade para o éter 

etílico. Testes utilizando esse éter como aditivo para o biodiesel mostraram um grande 

potencial de utilização dessa substância em larga escala. 

2.2.10 Reformas 

Schwengber et al. (2016) apresentam uma revisão da literatura para as seguintes 

tecnologias: reforma a vapor (SR), reforma por oxidação parcial (POR) e reforma auto termal 

(ATR), reforma em fase aquosa (APR), reforma pelo vapor supercrítico (SCWR). Nessa 

revisão foram apresentadas as principais vantagens e problemas envolvendo cada rota de 

produção. Os principais compostos formados a partir da decomposição do glicerol são: 

monóxido de carbono, hidrogênio e dióxido de carbono. A mistura gasosa contém em 

pequenas proporções hidrocarbonetos leves, como metano e álcoois leves, como metanol, 
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etanol e dentre outros. De maneira geral, os principais processos de reforma com o glicerol 

envolvem reatores de leito fixo e o uso de catalisadores em elevadas faixas de temperaturas 

entre 300-900 °C. 

2.2.11 Catalisador 

Mantovani et al. (2015) demonstrou em seus estudos que o glicerol cru pode ser versátil 

ao utilizá-lo para preparar carvões ácidos que foram utilizados como catalisador em reações 

de eterificação do glicerol. O método de produção foi carbonizar o glicerol cru na presença de 

H2SO4 e suas propriedades catalíticas foram testadas na reação do glicerol com o terc-butanol. 

Concluiu-se que a utilização desse método é válida, já que a atividade catalítica desses 

carvões foi comparável à de um catalisador comercial.  

Chandrakala et al. (2014) estudou a produção de triacilglicerol (TAG) a partir da 

esterificação do glicerol em duas etapas, utilizando um catalisador produzido também a partir 

do glicerol. Ao final, concluiu-se que o processo tem potencial para ser aplicado em escala 

industrial, já que o catalisador proporcionou alta conversão e seletividade para o TAG, além 

de ser altamente reutilizável sem perder suas características. 

2.2.12 Cimento 

Parvulescu et al. (2011) investigou a utilização de bioglicerol na produção de 

concreto. Os resultados foram extremamente satisfatórios, já que sua implementação no 

processo ajudou na redução de custos relacionados à energia, além de melhorar a qualidade do 

produto final. 

2.3 Trabalhos de Simulação Envolvendo Conversão do Glicerol 

Programas de simulação são úteis para estudos de processos, pois, por meio deles, é 

possível montar fluxogramas, diagramas, gráficos e tabelas para estudos, tanto em estado 

estacionário, quanto dinâmico. O UniSim® e outros softwares oferecem ferramentas para 

modelagem de colunas de destilação, reatores, bombas e diversos equipamentos usuais da 

indústria química. Além disso, também é possível realizar estudos de caso para otimização a 

fim de atingir um objetivo desejado. Como a procura por rotas alternativas para o uso do 

glicerol é cada vez maior, esses trabalhos se tornaram extremamente populares.  

Chol et al. (2018) realizaram uma avaliação técnico econômica da purificação do 

bioglicerol cru utilizando uma etapa experimental e outra no software Aspen. Primeiro, em 
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laboratório, foram estudadas as condições ótimas para se obter um produto com o máximo 

possível de pureza. Constatou-se, ao final dos experimentos, uma pureza máxima de 93,7 % 

do glicerol, partindo de uma pureza inicial de 40 % utilizando tratamentos físico-químicos 

aliados a uma filtração por membrana.  

Depois, Chol et al. (2018) avaliaram se tal processo possui aplicabilidade real em 

termos econômicos e, para tal, uma planta foi simulada no software Aspen. Após o ajuste de 

diversos parâmetros e o uso dos preços reais embutidos nos compostos de interesse, foi 

concluído que, se pelo menos 50 % do glicerol produzido for utilizado como intermediário 

para produção de aditivos para combustível (solketal e carbonato de glicerila), a planta já se 

torna economicamente viável, sendo mais rentável ainda quando todo glicerol é convertido. 

Esse cenário foi obtido com um investimento inicial de 3 anos sem retornos e uma operação 

de 10 anos da planta. 

A maioria dos trabalhos envolvendo simulação foca na transformação do glicerol em 

hidrogênio para posterior utilização como uma fonte limpa de combustível. Galera e Ortiz 

(2015), Patcharavorachot et al. (2018), Reddy et al. (2016), Seretis e Tsiakaras (2015) e Yang 

et al. (2011) estudaram esse processo e obtiveram resultados promissores. 

Galera e Ortiz (2015) analisaram a produção de H2 e energia via reforma pelo vapor 

supercrítico utilizando os softwares Aspen Plus e CAPCOST. Inicialmente, além dessa 

reforma, foi proposta também outra maneira de se realizar a reação, que apesar de apresentar 

uma performance melhor, foi descartada devido ao alto custo de investimento e dificuldades 

operacionais, o que encareceu o custo da produção de hidrogênio. Ao final do trabalho, 

concluiu-se que o preço de venda do H2 obtido é relativamente alto, porém ainda competitivo 

em relação a outras tecnologias de produção. Além disso, seriam necessários estudos 

posteriores para obtenção de preços finais menores. 

Patcharavorachot et al. (2018) estudaram a otimização da produção de hidrogênio em 

três abordagens diferentes utilizando a reforma pela água supercrítica do glicerol, aliado a 

retirada de CO2 do reformador. O estudo utilizou o software Aspen Plus, baseado no método 

de minimização da energia de Gibbs. As condições ótimas para o processo, como 

temperatura, pressão e razões molares na corrente de entrada foram analisadas para a máxima 

produção possível de H2 e autossuficiência térmica da planta, além de restringir a quantidade 
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de CO presente no produto final. Ao final do estudo, concluiu-se que esse processo para 

produção de energia é viável para implementação. 

Reddy et al. (2016) pesquisaram a gaseificação via água supercrítica de misturas de 

bioglicerol e metanol, ambos originados como subprodutos do processo de produção do 

biodiesel, com a finalidade de produzir H2. Diferentes misturas contendo concentrações 

individuais de glicerol e metanol variando de 5 % a 20 % foram submetidas a esse processo 

em diferentes pressões e temperaturas e os impactos desses fatores foram investigados 

termodinamicamente utilizando o software Aspen Plus, baseado no método de minimização 

da energia de Gibbs. Os resultados finais indicam que essa mistura de subprodutos do 

processo de produção de biodiesel possui potencial para ser utilizada como matéria prima para 

transformação em energia. 

Seretis e Tsiakaras (2015) analisaram termodinamicamente a produção de hidrogênio 

a partir do glicerol via reforma em fase aquosa. Foi utilizado o software Aspen Plus, baseado 

no método de minimização da energia de Gibbs. O impacto de alguns parâmetros 

operacionais na produção de H2, CH4 e coque foram analisados e, dentro das condições 

examinadas, foi possível atingir uma conversão de glicerol de aproximadamente 100 %. Ao 

final das análises, concluiu-se que há necessidade de um catalisador seletivo para diminuir a 

produção de metano, além dos melhores parâmetros para diminuir a formação de carbono e 

uma razão ótima de água e glicerol para produção de H2. Essas descobertas podem ser 

utilizadas para projetos e estudos posteriores sobre o processo abordado, além de contribuírem 

para o avanço das tecnologias de obtenção de combustíveis através de reformas. 

Yang et al. (2011) também realizaram uma análise termodinâmica da produção de 

hidrogênio a partir do glicerol, porém utilizaram o processo de reforma a vapor e oxidativa. O 

software utilizado foi o Aspen Plus e, com a finalidade de analisar eventuais obstáculos que 

venham a aparecer nessa reação, houve um estudo comparativo com o processo de reforma a 

vapor e oxidativa do etanol. Concluiu-se ao final das comparações que, apesar da reforma do 

glicerol ser mais resistente ao depósito de carbono, a produção de H2 é menor em relação à 

reforma do etanol. Para superar as limitações cinéticas encontradas, os autores concluíram que 

é necessário o desenvolvimento de um novo catalisador para a produção de hidrogênio via 

reforma a vapor e oxidativa do glicerol. 
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Posada e Cardona (2010) simularam e analisaram economicamente, com os 

softwares Aspen Plus e Aspen Icarus, a transformação de glicerol cru utilizando Escherichia 

coli em etanol, com a finalidade de utilizá-lo como combustível. A análise econômica levou 

em conta o custo de purificação do glicerol e da produção em geral e esses preços foram 

comparados com os preços comerciais do glicerol e etanol. Os custos de purificação do 

glicerol cru foram menores do que os valores reportados anteriormente pois parte do metanol 

presente nessa mistura foi reaproveitada no processo, já o preço de produção do etanol é 

menor do que alguns preços comerciais encontrados. Conclui-se, a partir desses fatos, que 

esse processo de produção de etanol possui um grande potencial e é altamente viável e 

rentável economicamente. 

Posada et al. (2013) também simularam e analisaram economicamente a produção de 

propano-1,3-diol utilizando glicerol cru. As análises foram realizadas nos softwares Aspen 

Plus, MatLab e Aspen Icarus. O processo possui três etapas: a purificação do glicerol cru, sua 

fermentação utilizando Klebsiella pneumoniae, e a recuperação e purificação do produto final. 

A fermentação foi otimizada de três formas diferentes e todas foram analisadas sob o ponto de 

vista econômico, o que fornece informações suficientes para que diferentes aspectos desse 

processo sejam posteriormente estudados e melhorados ou para que esse processo seja 

comparado com rotas alternativas para o uso do glicerol cru. 

White et al. (2018) estudou a reforma a vapor do glicerol em baixas temperaturas 

para produção de um gás rico em CH4, que pode substituir o gás natural na geração de calor e 

energia das plantas de biodiesel, aumentando a eficiência energética da planta e diminuído sua 

dependência em combustíveis fósseis. As modelagens termodinâmicas desse estudo foram 

realizadas no software Aspen Plus. O gás obtido ao final do processo possui propriedades 

semelhantes ao gás natural e pode contribuir com 30 % das necessidades energéticas da planta 

de biodiesel, e sua produção também reduz a quantidade de emissões de carbono e resíduos da 

planta. Concluiu-se que o processo é viável energeticamente, porém estudos experimentais 

posteriores são necessários para validar o modelo.  

Foi realizada também uma busca na literatura sobre trabalhos de simulação 

envolvendo especificamente a conversão do glicerol a metanol. No entanto, há poucos 

trabalhos envolvendo o assunto, o que, de certa forma, evidencia a relevância deste trabalho 
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para o meio acadêmico. A seguir são apresentados os dois trabalhos encontrados que abordam 

o objeto de estudo. 

O primeiro trabalho é o de Ortiz et al. (2013), que é também o artigo utilizado como 

base para validação da simulação realizada no presente trabalho. A equipe realizou uma 

simulação na qual era possível obter metanol a partir da reação do gás de síntese, produzido a 

partir da reforma do glicerol pela água supercrítica. Foi utilizado o software Aspen Plus com 

as equações termodinâmicas Soave-Redlich-Kwong nas condições supercríticas, na coluna de 

destilação foram utilizadas equações NRTL e no vapor saturado STEAMNBS. 

De acordo com os resultados obtidos por Ortiz et al. (2013), o melhor caso foi obtido 

quando a reforma do glicerol a gás de síntese foi operada a uma temperatura de 1000 ºC e 

pressão de 240 atm. Já a síntese do metanol a partir do gás de síntese é otimizada a uma 

temperatura de 250 ºC e pressão de 85 atm. A alimentação ser uma razão mássica 

água/glicerol de 1,68 e uma fração de purga igual a 0,2. Nestas condições foram obtidos 0,270 

kg de metanol por quilograma de glicerol. 

Em um segundo trabalho, a síntese do metanol também foi realizada a partir do gás 

de síntese, proveniente da reforma do glicerol em água supercrítica. Um modelo adiabático foi 

desenvolvido para descrever a síntese do metanol a partir do gás de síntese em um reator de 

leito fixo, cuja composição média foi H2 (50 vol %), CO (20 vol %), CO2 (10 vol %), CH4 (5 

vol %) e C2+ (5 % vol). Com esta composição de gás, pode-se esperar uma fração mássica de 

metanol na corrente de produto de aproximadamente 30 %. Além disso, em altas pressões o 

sistema é favorecido: com 210 bar, foi obtida uma conversão de 95 % de CO. No entanto, a 

pressões superiores a 210 bar a conversão de CO aumenta apenas ligeiramente com o 

aumento da pressão (Supermethanol GtM Concept, 2012). 

Supermethanol GtM Concept (2012), os autores simularam com o programa Aspen 

Plus e fizeram uso das equações de estado Predictive Soave-Redlich-Kwong (SRK). Os 

resultados obtidos indicam que uma planta operando 8000 h/a e reformando 3000 t/a de 

glicerol é capaz de produzir aproximadamente 1000 t/a de metanol (w > 99,5 %). O reator 

tubular, onde o gás de síntese é convertido em metanol deve ser ajustado para operar a 59 bar 

e 230 °C. 

De acordo com a simulação para evitar um acúmulo de inertes, uma fração dos gases 

é purgada. O metanol bruto produzido é processado em uma sequência de duas colunas. A 
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primeira coluna é uma coluna de separação, onde os gases com menor ponto de ebulição, 

CO2, metano, H2, etc.) são separados do metanol. Esse metanol, passa então por uma segunda 

coluna, que é uma coluna de retificação onde o metanol é obtido como um destilado, numa 

fração superior a 99,5 %. O produto de fundo é composto principalmente de água e impurezas 

de alto ponto de ebulição (Supermethanol GtM Concept, 2012). 

 

2.4 Glicerol a partir do Biodiesel 

Atualmente, com a procura cada vez maior por fontes renováveis de energia que 

agridam cada vez menos o ambiente, além da crise de energia gerada pela grande dependência 

mundial de combustíveis fósseis, a produção de biocombustíveis aparece como uma 

alternativa que consegue ser eficaz para ambos os problemas. (VARRONE et al., 2013). 

Biocombustíveis são quaisquer combustíveis cuja forma de energia é obtida através de 

um processo de fixação de carbono (utilização do CO2 como fonte de carbono em organismos 

vivos) (BIOFUEL, 2018). A Agência Nacional do Petróleo (ANP) define os biocombustíveis 

de forma mais geral, como aqueles derivados de biomassa renovável e que substituem, parcial 

ou totalmente, combustíveis de origem fóssil. Dentre os diferentes tipos de biocombustíveis 

que vem sendo produzidos e estudados, podemos destacar o etanol, o biodiesel, o metanol e o 

biobutanol. (BIOFUEL, 2018) 

O Brasil é pioneiro na produção e consumo de biocombustíveis, destacando-se na 

produção de etanol (através da cana de açúcar) e biodiesel, sendo cerca de 18 % dos 

combustíveis consumidos no país de fonte renovável, segundo a ANP. Criado em 1975 pelo 

governo brasileiro no intuito de substituir a gasolina pelo álcool, o Programa Nacional do 

Álcool (ProÁlcool) foi um dos principais responsáveis por esse pioneirismo, segundo a 

Agência FAPESP. De maneira similar, em dezembro de 2004 o governo federal lançou o 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), o que culminou na atual 

utilização de biodiesel no Brasil, que deve ser misturado ao diesel fóssil num percentual de 10 

%, de acordo com a ANP. 

O biodiesel, que vem ganhando cada vez mais destaque dentre os biocombustíveis, é 

obtido através da esterificação ou transesterificação de gorduras animais e vegetais ou de 

óleos obtidos de sementes (VAN GERPEN, 2005). De acordo com o relatório emitido pela 

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), estima-se que em 2017 
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foram produzidos aproximadamente 30 bilhões de litros de biodiesel, sendo os Estados 

Unidos o maior produtor com 6 bilhões de litros, o Brasil em segundo lugar com 4,3 bilhões 

de litros (aumento de 12,9 % no volume em relação a 2016) e Alemanha em terceiro com 3,5 

bilhões de litros.  

Os óleos e gorduras utilizados para a reação de produção do biodiesel possuem diversas 

origens (óleo reciclado, sementes de girassol, amendoim, sementes do algodão, óleo de palma, 

óleo de coco, etc), entretanto no Brasil 90 % de todo óleo utilizado vem da soja, cujo plantio 

já foi dimensionado para atender ao grande volume produzido (PINTO et al., 2005). A 

matéria prima utilizada, além de influenciar na qualidade e características do biodiesel, 

também pode alterar a proporção mássica de glicerol e biodiesel produzidos (QUISPE et al., 

2013). Contudo, em geral, a proporção volumétrica permanece constante: de 10 % a 20 % do 

volume total produzido de biodiesel é composto de glicerol (GONZÁLEZ-PAJUELO et al., 

2004)  

Esse subproduto que é obtido, porém, não é o glicerol puro, que pode ser utilizado na 

indústria, mas sim um glicerol chamado cru, que possui impurezas e baixo valor de mercado, 

além de uma cor que varia do amarelo ao marrom escuro. Dado que o biodiesel pode ser 

produzido de uma variedade de matérias-primas que podem conter contaminantes 

indesejáveis, o glicerol bruto obtido como um coproduto do biodiesel também contém os 

contaminantes dessas matérias-primas, assim como da própria produção do biodiesel (rejeitos 

dos catalisadores, excesso de álcool do processo de transesterificação, entre outros) 

(SCHWENGBER et al., 2016).  

A obtenção do glicerol como subproduto influencia diretamente no preço de produção do 

biodiesel, que vem aumentando nos últimos anos devido a acumulação desse subproduto 

(VARRONE et al., 2013). Além disso, o modo como o glicerol é utilizado ao final do 

processo também pode trazer mudanças para o mercado do biodiesel (QUISPE et al., 2013) e 

é vital também do ponto de vista ambiental. Assim, incialmente, as indústrias produtoras de 

biodiesel vinham focando em maneiras de purifica-lo até que atendesse às normas exigidas 

pelas indústrias farmacêuticas, porém a purificação possui alto custo e geralmente não é 

viável para plantas de pequena e média escala (PAGLIARIO e ROSSI, 2010; VARRONE, 

2013).  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Motivação do Trabalho 

Os biocombustíveis vêm sendo constante alvo de pesquisas científicas e 

desenvolvimento de novas tecnologias no mundo, seja devido ao esgotamento do petróleo 

como matéria prima, seja como os impactos ambientais oriundos das emissões de CO2 e da 

grande quantidade de óxidos de enxofre (SO2 e SO3) resultando em graves problemas 

ambientais, como a chuva ácida. Uma grande vantagem da emissão do CO2 oriunda dos 

biocombustíveis é o resgate do composto para o meio ambiente a partir da reabsorção por 

parte das plantas (MOTA et al., 2009).   

O metanol é amplamente usado na produção de biodiesel. Entretanto, no Brasil o 

etanol é a matéria prima mais comum, devido ao menor impacto ambiental e larga produção 

no país. Os pontos negativos do etanol são a alta razão molar a ser utilizada na alimentação 

(quase o dobro em relação ao metanol) e a dificuldade da remoção da glicerina produzida no 

final do produto (LÔBO e FERREIRA,2009).  

Segundo Mota et al. (2009), para cada 90 m³ de biodiesel gerados resultam em 10 m³ 

glicerol produzido. O glicerol produzido no processo de biodiesel é chamado de glicerina 

loira que em geral tem como composição cerca de 80 % glicerol, além de água, metanol e sais 

(MOTA et al., 2009).  

O biodiesel é um dos combustíveis que está cada vez mais em alta e sua implantação 

no cenário brasileiro vêm sendo discutida, assim como o estudo de rotas de utilização de seus 

coprodutos como a glicerina. Este biocombustível é produzido a partir da transesterificação de 

metanol (matéria prima mais comum) e etanol, gerando como subproduto o glicerol ou 

glicerina que será o alvo do presente estudo (MOTA et al., 2009).   

 

3.2 Proposta de Trabalho 

A motivação desse estudo originou-se de questões ambientais, de armazenamento e 

qualidade do combustível produzido. No presente trabalho será estudada uma rota alternativa 

simulada a partir do software Unisim Design Suite para utilização do glicerol a partir da 
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reforma com água supercrítica para produção de gás de síntese e posterior produção de 

metanol, que é matéria prima do processo de biodiesel e poderá ser utilizado para efeitos de 

reaproveitamento.  

A seguir serão abordados mais detalhes sobre a ferramenta de modelagem da 

simulação utilizada, a termodinâmica aplicada ao processo e informações e especificações 

utilizadas na planta. 

3.3 Simulação de Processos Químicos 

A simulação vem sendo cada vez mais estudada e aplicada seja em meio acadêmico, 

seja em escala industrial em projetos de plantas químicas. Simuladores contêm diversos 

algoritmos matemáticos robustos e pacotes termodinâmicos bem consolidados na literatura e 

dos quais se ajustam bem a realidade. Dentre os simuladores mais aplicados estão: ASPEN 

HYSYS®, PRO-II®, GPROMS®, PETROSIM® e UNISIM®, para os quais são necessárias 

licenças comerciais. A ferramenta utilizada nesse trabalho foi UNISIM® e a licença da 

Universidade Federal Fluminense foi disponibilizada para o desenvolvimento desse projeto 

(PONSEGGI e KRUSEMARK, 2016). 

3.3.1 Simulador Unisim 

Unisim Design Suite é uma ferramenta de ampla utilização na engenharia química, 

na simulação de processos de plantas industriais e com algoritmos matemáticos e interativos, 

além de diversas operações unitárias básicas (torres de destilação, bombas, trocadores de 

calor, entre outras), que se ajustam bem tanto em estado estacionário quanto em estado 

dinâmico. Ademais, o software conta com sistemas bem consolidados e que garantem boa 

projeção para indústrias e erros percentuais mínimos, obtendo resultados próximos a realidade 

e que auxiliam engenheiros na aplicação de processos industriais (PONSEGGI e 

KRUSEMARK, 2016). 

3.3.2 Pacote Termodinâmico 

O Unisim Design Suite possui em sua biblioteca diferentes pacotes termodinâmicos 

consolidados na literatura para cálculos das mais variadas propriedades dos compostos 

presentes na simulação. As equações de estados fornecidas nos pacotes termodinâmicos 

disponíveis são avaliadas como função de temperatura, volume molar e pressão e são 
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fundamentais para o cálculo de propriedades termodinâmicas como energia interna e entalpia 

(SMITH et al., 2005). 

Dentre os pacotes termodinâmicos disponíveis no software, o SRK (Soave Redlich-

Kwong) e Peng Robison foram testados nesse trabalho. Ambos são equações cúbicas com 

fator acêntrico e se ajustam bem ao comportamento termodinâmico de fluidos em geral, além 

de fluidos supercríticos como a água supercrítica utilizada no processo de reforma do glicerol. 

 A simulação descrita nesse trabalho trata de uma etapa de reforma do glicerol a 

partir de fluido supercrítico. Os fluidos supercríticos são obtidos quando submetidos a 

temperatura e pressão cujos valores ultrapassam o ponto crítico, a um ponto correspondente 

ao valor mais elevado de ambas propriedades em que ocorre equilíbrio vapor-líquido. Nesse 

estado, por se encontrar numa fase intermediária entre gás e líquido, o fluido possui as 

melhores características de ambas fases (GOMES e BRITO, 2014). A água em estado 

supercrítico se adequa bem ao processo de reforma, pois como fluido supercrítico possui 

importantes características termo-físicas, como alta capacidade de solubilização e reatividade. 

(ORTIZ et al., 2013).  

O pacote termodinâmico que mais se adequou as condições adotadas no sistema foi o 

Soave Redlich-Kwong (SRK), cuja termodinâmica está bem consolidada, sendo uma equação 

de estado cúbica com o fator acêntrico, na qual z (fator de compressibilidade que expressa o 

quanto um fluido se distingue de um gás ideal) é função de Tr e Pr (temperatura e pressão 

reduzidas), sendo bem aplicável tanto para gás, quanto para líquido. Além disso, qualquer 

estado pode ser bem representado utilizando essa equação, permitindo estimativas razoáveis a 

partir de informações limitadas. Para tal equação, o fator acêntrico entra como um parâmetro 

adicional. (SMITH et al., 2005).  

A equação SRK é uma variação da equação de estado cúbica generalizada que será 

descrita a seguir:  

𝑃 =
.

− 
.

( )
                                                                                                       (3.1)                                                                         

𝑎 = 0,42748
( )

                                                                                                            (3.2) 

𝛼 = 1 + 𝑘 1 − 𝑇 ,                                                                                                    (3.3) 

𝑘 = 0,480 + 1,574𝜔 − 0,176𝜔                                                                                      (3.4) 
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𝑏 = 0,08664
.

                                                                                                                (3.5) 

𝑇 =                                                                                                                                 (3.6) 

𝑃 =                                                                                                                                 (3.7) 

                                                                                                                                                

Tc e Pc representam a temperatura e a pressão críticas, Tr representa a temperatura reduzida, 

k e ω são parâmetros específicos para cada substância e os parâmetros a e b estão 

relacionados com as forças atrativas e repulsivas das moléculas.  

Ao longo da simulação pôde-se notar que a parte crítica da simulação, que acarretou 

no ajuste do pacote termodinâmico a ser adotado ao longo do processo, foi a convergência da 

torre de destilação para a purificação do metanol na etapa final, na qual foi necessária uma 

termodinâmica muito robusta. 

3.4 Organização 

A proposta deste trabalho é simular uma planta de produção de metanol utilizando o 

processo de gaseificação do glicerol a partir de reforma da água supercrítica. Além disso, será 

realizado um estudo de otimização após a validação da planta apresentada segundo ao 

trabalho científico publicado por Ortiz et al. em 2013, do qual foi apresentado um estudo de 

simulação de uma planta de síntese de metanol a partir da reforma do glicerol por água 

supercrítica e associado com uma integração energética bem robusta.  

A configuração principal da pesquisa de Ortiz et al. (2013) foi aplicada e simulada 

no presente trabalho com algumas adaptações que serão descritas a seguir, juntamente com as 

respectivas justificativas teóricas. O simulador utilizado nesse trabalho foi o UNISIM®. 

A simulação foi dividida em quatro etapas principais: 

 Etapa 1 - Reforma do glicerol por água supercrítica 

 Etapa 2 – Sistema PSA  

 Etapa 3 - Seção de síntese do metanol  

 Etapa 4 - Seção de purificação do metanol cru  
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O esquema básico das principais etapas é mostrado na Figura 3.1. Já a Figura 3.2 

mostra a planta configurada no UNISIM. 

Figura 3.1 - Esquema básico das etapas principais da simulação apresentada. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 3.2 – Esquema da planta de recuperação do metanol utilizada durante o presente trabalho. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.5 Reforma do Glicerol por Água Supercrítica (SCWR) 

Atualmente, existem dois tipos de gaseificação da biomassa através da água 

supercrítica. Nesse caso, a fonte de biomassa estudada foi o glicerol. Uma das formas é 

através da reforma catalítica com metais que ocorre em baixas temperaturas, na faixa de 350-

600 ºC. Outra forma é a reforma não catalítica da água através de altas temperaturas, na faixa 

de 500-800 ºC. (MATSUMURA et al., 2005).  

Adotou-se a reforma não catalítica da água pois a biomassa é altamente reativa em 

elevadas temperaturas, aumentando o rendimento da reforma da biomassa por vapor 

supercrítico. Outro fator relevante que deve ser destacado é a fase na qual ocorre a reforma. 

Todos os compostos estão em uma única fase e são solúveis na água, possibilitando uma 
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maior superfície de contato e, por conseguinte garantindo uma maior eficiência do processo 

(MATSUMURA et al., 2005). A água se torna supercrítica em condições acima das críticas 

de temperatura e pressão (Tc = 647 K e Pc = 22.1 Mpa). 

 São inúmeras as reações que ocorrem no processo de reforma em série e paralelo, 

portanto, se torna bem difícil definir uma cinética reacional para essa etapa (BENNEKOM et 

al.,2012). Os parâmetros utilizados na simulação apresentada nesse presente trabalho e 

descritos a seguir tiveram como base o trabalho de Ortiz et al. (2013) e seus resultados foram 

adaptados segundo a configuração que será apresentada a seguir.  

Na primeira etapa, as correntes de água e glicerol são introduzidas ao sistema a 

temperatura ambiente (25 ºC) e pressão atmosférica (1 atm). A proporção de água em relação 

ao glicerol adotada foi de 1,68 e a base molar de alimentação de glicerol  aplicada foi 1000 

kg/h. As correntes foram misturadas e a corrente 1 (mistura água + glicerol) foi pressurizada 

com auxílio de uma bomba e aquecida a 1000 ºC, sendo esta a temperatura a ser adotada no 

reator de reforma. A corrente foi preaquecida visando a otimização do processo de reforma do 

glicerol.  

O reator de reforma adotado foi o de Gibbs, tendo em vista, como anteriormente 

mencionado, que a etapa de reforma envolve diversas reações paralelas e é difícil definir uma 

equação cinética Nesse reator, obteve-se a composição de uma mistura de gases (CO, CO2, 

CH4, H2 e H2O) no maior grau de estabilidade dos produtos formados. As especificações do 

reator de reforma de glicerol são descritas na Figura 3.3 a seguir. 

Figura 3.3 – Fluxograma da etapa da reforma do glicerol por vapor supercrítico.  

Fonte: Elaboração própria. 
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As especificações das correntes envolvidas na etapa de reforma de glicerol através de 

vapor supercrítico são mostradas na Tabela 3.1 e a Tabela 3.2 mostra as especificações do 

reator de reforma de glicerol através de vapor supercrítico. 

Tabela 3.1 – Especificações das correntes envolvidas na etapa de reforma de glicerol através de 

vapor supercrítico. 

Corrente  
Temperatura   

(ºC)  

Pressão  

(kPa)  

Vazão molar  

(kgmol/h) 

Vazão mássica  

(kg/h) 

ÁGUA  25,00 101,32 93,26 1000,00 

GLICEROL  25,00 101,32 10,86 1680,00 

1 23,57 101,32 104,11 2680,00 

2 25,82 24318,00 104,11 2680,00 

3 1000,00 24318,00 104,11 2680,00 

4 1000,00 24318,00 160,23 2680,00 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 3.2 – Especificações do reator de reforma de glicerol através de vapor supercrítico. 

Condições  Reator de reforma   

Temperatura (ºC)  1000,00 

Pressão (kPa)  24318,00 

Corrente de Entrada   3 

Corrente de Entrada   4 

Fonte: Elaboração própria. 

3.6 Sistema PSA 

A corrente de saída do reator de reforma do glicerol deve passar por um pré-

tratamento do ajuste da composição do gás formado. Dessa maneira, a corrente foi expandida 

a 30 atm e resfriada a 35 ºC antes de passar pelo processo PSA a corrente passa por um 

separador flash para retirar água do sistema. A vazão da água separada foi 1503 kg/h, sendo 

tal separação fundamental para um maior rendimento na etapa seguinte.  

A composição de gás de síntese produzido através da reforma do glicerol necessita 

de um ajuste estequiométrico principalmente dos compostos H2, CO2 e CO para atingir uma 
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alta produção de metanol, sendo favoráveis as reações ocorridas durante a etapa de síntese de 

metanol que serão descritas durante o trabalho (ORTIZ et al., 2013).  

As frações de hidrogênio, dióxido de carbono, metanol e demais hidrocarbonetos 

leves devem ser removidos através de processo de absorção, utilizando solventes com alta 

afinidade com os compostos que devem ser extraídos e em baixas temperatura e pressão, 

como nos processos Selexol, Rectisol e MEA. 

O processo escolhido para o ajuste da composição do gás de síntese foi o processo de 

adsorção por variação de pressão ou sistema PSA, comumente utilizada para a purificação de 

um componente, utilizada em geral para purificar hidrogênio. O sistema PSA pode ser 

associado a gases produzidos oriundos de diferentes tecnologias, como: gaseificação, pirólise, 

reforma e digestão anaeróbica, ou ainda variada matérias primas a serem purificadas, como 

metanol. (RIBEIRO et al., 2010). 

O processo de adsorção por oscilação de pressão foi simulado através de três 

separadores ideais para o ajuste estequiométrico da composição do gás de síntese. O sistema é 

composto por três unidades que operam em mesma temperatura (35 °C) e pressão (30 atm). 

Ao final de cada unidade PSA ocorre a despressurização a 1,1 atm através de uma válvula e, 

posteriormente, ocorre novamente a pressurização a 30 atm e reaquecimento a 35 °C da 

corrente para introdução na unidade de PSA. Essa despressurização demonstra o princípio de 

funcionamento do processo. Todas as recuperações de cada composto separado no sistema 

PSA serão expostas na Tabela 3.4.  

Na primeira unidade PSA, a corrente de topo é separada com alta pureza de H2 (100 

%) e a corrente de fundo é despressurizada através de uma válvula a 1 atm e comprida 

novamente a 30 atm para as condições operacionais de unidade PSA-2. A corrente de topo, 

rica em H2, passa por um divisor (equipamento que divide uma corrente em duas) onde ocorre 

um ajuste da quantidade de H2 que passa para próxima etapa. Desse modo, uma parte de H2 

precisa ser retirado do sistema para esse ajuste (os parâmetros que serão expostos no Item 

3.7).  

Essa corrente retirada de H2 será queimada utilizando um reator estequiométrico, 

para que seja realizada uma análise do balanço energético da planta, que será detalhada 

durante o estudo de otimização. A quantidade purgada e posteriormente queimada de H2 foi 

de aproximadamente 20,2 % da massa obtida (equivalente a 17,20 kg/h) e 79,8 % foi 
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introduzida ao sistema reacional de modo a garantir o máximo de rendimento na próxima 

etapa.  

Na segunda unidade PSA, a corrente de topo vai para a unidade PSA-3 e a corrente 

de fundo rica em CO (especificações vide Tabela 3.4) depois de ser despressurizada vai ser 

posteriormente misturada a corrente de CO2 que saí da unidade PSA-3. Um detalhe 

importante é que a corrente de CO é totalmente incorporada ao sistema. 

Na terceira unidade PSA, o metano (CH4) é separado na corrente de topo e o CO2 é 

separado na corrente de fundo. Após a separação, as correntes foram despressurizadas através 

de uma válvula a pressão de 1 atm. A corrente de metano retirada do sistema será queimada 

através de um reator estequiométrico com o intuito de aumentar a energia gerada na planta.  

Já a corrente de fundo, rica em CO2, é separada através de um segundo separador, do 

qual grande parte (86,7 %) é retirada para sequestro e o restante foi misturada a corrente rica 

em CO, produzida na segunda unidade PSA. Por fim, a corrente de CO e CO2 foram 

misturadas à corrente rica em H2 a partir disso se obtém a corrente de gás síntese para ser 

enviada para a seção de produção de metanol. 

Tabela 3.3 – Vazões mássicas dos principais compostos das correntes de entrada do sistema 

PSA. 

Compostos 

Vazão mássica (kg/h)  

Corrente 8   
Entrada PSA-1  

Corrente 12  
Entrada PSA-2 

Corrente 13  
Entrada PSA-3  

H2 89,50 4,47 4,47 

CO 379,44 379,44 7,59 

CO2 632,59 632,59 626,26 

CH4 72,47 72,47 71,74 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 3.4 – Taxa de recuperação dos compostos em cada unidade PSA. 

Compostos 

Recuperação  

Corrente rica 

H2 

PSA-1 (Topo) 

Corrente rica 

CO 

PSA-2 (Fundo) 

Corrente rica 
CH4 

PSA-3 (Topo) 

Corrente rica 
CO2 

PSA-3 (Fundo) 

( %) (kg/h) ( %) (kg/h) ( %) (kg/h) ( %) (kg/h) 

H2 95,00 85,02 - - 4,50 4,03 0,50 0,45 

CO - - 98,00 371,85 1,50 5,69 0,50 1,90 

CO2 - - 1,00 6,33 9,00 56,93 90,00 569,33 

CH4 - - 1,00 0,72 90,00 65,22 9,00 6,52 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 3.4 – Fluxograma da etapa do sistema PSA. 

Fonte: Elaboração própria. 

Os dados de recuperação de cada corrente utilizados nessa etapa foram extraídos no 

artigo utilizados como referência, bem como as taxas e os parâmetros utilizados para avaliar a 

qualidade do gás de síntese utilizado no processo.  

3.7 Síntese de Metanol 

A síntese de metanol ocorre a partir da hidrogenação de óxidos de carbono (CO e 

CO2) e, em geral, as reações são catalíticas suportadas em diferentes óxidos metálicos. As 

reações principais ocorridas serão mostradas a seguir. A reação de water gas shift (3.10) 
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relacionada à atividade catalítica também pode ocorrer apesar de seu rendimento ser muito 

baixo e não ter sido considerada na configuração da simulação (ORTIZ et al., 2013). 

CO + 2 H2 ↔ CH3OH                                                                                                       (3.8) 

CO2 + 3 H2 ↔ CH3OH + H2O                                                                                          (3.9) 

CO + H2O ↔ CO2 + H2                                                                                                   (3.10) 

2 CO(g) ↔ CO2(g) + C(s)                                                                                                    (3.11) 

Um ponto interessante é que uma pequena quantidade CO2 age como promotor da 

reação principal (3.8) e auxilia na manutenção da atividade catalítica da produção de metanol, 

tendo em vista que o CO2 atua no sentido inverso da reação de formação do coque (3.11), da 

qual a desativação catalítica por deposição de carbono (ORTIZ et al., 2013). 

O parâmetro mais importante desse processo que foi utilizado como base para o 

ajuste estequiométrico no sistema PSA foi o parâmetro SN (número estequiométrico) que leva 

em consideração a estequiometria das reações principais de produção de metanol (3.8 e 3.9) 

que será definido através da equação (3.12) exposta a seguir (ORTIZ et al., 2013). 

SN=
[H2]-[CO2]

[CO]+[CO2]
                                                                                                                 (3.12) 

onde [H2], [CO] e [CO2] são as concentrações molares dos respectivos compostos H2, CO e 

CO2. O parâmetro SN ideal varia entre 2,0 a 2,1, correspondendo à faixa de atuação aceitável 

da razão entre os compostos H2 e CO de 2,4 a 3,0, dependendo da quantidade de CO2 (ORTIZ 

et al., 2013).  

As faixas de temperatura e pressão de operação usuais do reator de síntese do 

metanol variam de 220 a 280 ºC e 50 a 100 atm. Em temperaturas acima dessa faixa, leva-se a 

sinterização do catalisador (processo não regenerativo, ou seja, o catalisador não pode ser 

recuperado), que, por consequência diminui a taxa de reação. O controle da temperatura no 

processo se mostra fundamental para a manutenção do rendimento da reação. Além disso, o 

efeito da pressão em favor do sentido direto de produção de metanol começa a se tornar 

significativa acima de 80 atm (ORTIZ et al., 2013).  

As correntes oriundas do sistema PSA são misturadas, aquecidas e comprimidas na 

temperatura (250 ºC) e pressão (85 atm) de operação do reator de síntese de metanol, visando 

maior rendimento. O reator de síntese de metanol, que opera em fase gasosa, foi simulado 
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através de um reator de conversão fixa, conforme considerado pelo autor.  Tendo em vista que 

a cinética da reação tem uma equação complexa, um estudo adicional seria necessário para 

inseri-la no sistema, com o objetivo de simular um reator mais próximo a realidade possível. 

O reator de síntese de metanol opera em conversão de passe limitado em relação ao 

composto CO de 20 % para reação primária de produção de metanol (3.8) e em relação ao 

composto CO2 de 3 % para reação secundária de produção de metanol (3.9). Essa baixa 

conversão se deve à alta sensibilidade do catalisador à temperatura e ao equilíbrio 

termodinâmico da reação.  

Por consequência, se torna essencial um reciclo do gás não convertido. Vale ressaltar 

que foi introduzida uma corrente fria no reator visando à retirada do calor para o controle da 

temperatura (variável determinante para manutenção do rendimento da reação), pois as 

reações principais do processo são exotérmicas. As condições operacionais estão expostas na 

Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Especificações do reator de síntese de metanol. 

Condições  
Reator de síntese 

de metanol    

Temperatura (ºC)  250,00 

Pressão (kPa)  8613,00 

Taxa de produção  
 (kg metanol/kg 

glicerol) 
0,27 

Fonte: Elaboração própria. 

A corrente de saída do reator de síntese é resfriada a 30 °C e segue para um 

separador flash, onde se obtém um gás a ser descomprimido como corrente de topo. Parte é 

purgada para evitar o acúmulo de inertes (principalmente metano) no reator de conversão e 

parte é reciclada, aumentando assim o rendimento das reações do processo. Na corrente de 

fundo se obtém um líquido (água, metanol e gás dissolvidos) que é aquecido e expandido 

através de uma válvula a pressão atmosférica e encaminhado para um separador flash, onde a 

água é separada do metanol cru. A Figura 3.5 mostra o fluxograma da etapa de síntese do 

metanol. 
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A taxa de reciclo utilizada foi 84 %, visando minimizar o acúmulo de inertes. 

Entretanto, ao longo do estudo de otimização essa variável deverá ser ajustada. As vazões 

molares iniciais e os parâmetros do gás síntese produzido pelo sistema PSA, gás de síntese da 

corrente de reciclo e do gás síntese na alimentação do reator serão expostas nas Tabelas 3.6 e 

3.7 para comparações das especificações de cada corrente.  

Figura 3.5 – Fluxograma da etapa de síntese do metanol. 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 3.6 – Vazões molares iniciais dos gases de síntese produzidos. 

Compostos  

Vazões iniciais (kgmol/h) 

 Correntes 
do Sistema 

PSA  

Corrente 
RECICLO  

Corrente  
GS-SN  

H2 33,64 90,61 124,25 

CO 13,28 28,16 41,44 

CO2 1,86 6,92 8,78 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 3.7 – Especificações dos gases de síntese produzidos. 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração própria. 

Parâmetros 
 Correntes 
do Sistema 

PSA  

Corrente 
RECICLO  

Corrente  
GS-SN  

SN 2,10 2,39 2,30 

CO2/CO 0,14 0,25 0,21 

H2/CO 2,53 3,22 3,00 
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Pode-se notar a partir das Tabelas 3.6 e 3.7 que apesar do gás de reciclo não passar pelo 

ajuste estequiométrico do parâmetro SN, não existem variações bruscas nos parâmetros 

fundamentais para o rendimento da reação de síntese de metanol, para tanto foi possível obter 

uma produção de metanol razoável (270,22 kg/h de metanol produzidos para 1000 kg/h de 

glicerol na alimentação). 

3.8 Seção de Purificação do Metanol 

A corrente de entrada da torre de destilação tem como principais componentes: o 

metanol, a água e CO2. As composições e especificações da corrente serão apresentadas a 

seguir nas tabelas 3.8 e 3.9. Visando a purificação do produto final, a corrente passa por uma 

seção de purificação para obtenção de um alto grau de pureza. Essa seção é composta por uma 

torre de destilação cujas especificações e resultados obtidos serão expostos durante o 

subcapitulo 3.7.  

Tabela 3.8 – Composição da corrente de entrada da torre de destilação. 

CORRENTE_ENTRADA_DESTILAÇÃO  

Componentes  Vazão Mássica (Kg/h)  % 
Vazão molar 

(kgmol/h)  % 

Glicerol  0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Metanol  270,22 92,89 % 8,43 92,55 % 

Metano 0,04 0,01 % 0,00 0,03 % 

H2 0,05 0,02 % 0,03 0,28 % 

H2O 5,26 1,81 % 0,29 3,20 % 

CO 0,73 0,25 % 0,03 0,29 % 

1-Propanol  0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

1-Butanol  0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

diM-Éter 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

CO2 14,60 5,02 % 0,33 3,64 % 

Total  290,91 100,00 % 9,11 100,00 % 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 3.9 – Especificações da corrente de entrada da torre de destilação. 

Especificações   
Corrente de 

entrada da torre  

Temperatura (ºC)  27,96 

Pressão (kPa)  101,32 

Vazão mássica 
(kg/h) 

290,91 

Vazão molar 
(kgmol/h) 

9,11 

Fonte: Elaboração própria. 

A base da destilação é o equilíbrio de fases líquido-vapor (ELV). Um fluxo de 

líquido mantido em seu ponto de ebulição e um fluxo de vapor em contracorrente são 

circulados entre os estágios para purificar o produto da corrente de alimentação. No topo da 

coluna o destilado é enriquecido com o componente mais volátil e no fundo o produto de 

fundo é enriquecido com o menos volátil. A fração purificada obtida em uma coluna depende 

do número de estágios, da energia utilizada e da dificuldade da separação (ABOLPOUR, et al. 

2013).  

Tendo em vista que existem três componentes principais para tal separação, viu-se a 

necessidade de utilizar um condensador parcial ao invés de um condensador total para a 

separação do CO2 que está na forma gasosa à temperatura ambiente e dessa forma a coluna de 

destilação opera em condições favoráveis e com menos carga energética no condensador. Se 

fosse utilizado um condensador total, o condensador teria que atingir uma temperatura muito 

baixa, de maneira a liquefazer o CO2. Além disso, haveria a necessidade de uma etapa 

posterior para separação do metanol com uso de vaso flash para obtenção de um produto final 

mais purificado. 

As especificações configuradas na coluna de destilação foram as seguintes variáveis 

do processo: temperaturas do condensador e do refervedor, de maneira a minimizar a carga 

energética e a fração molar de cada componente que se desejava separar (água, metanol e 

CO2). Tais condições operações serão expostas a seguir na Tabela 3.10.  

A torre de destilação opera a 1 atm e uma taxa de refluxo igual a 0,50. Na corrente de 

fundo, o componente-chave na separação foi à água e obtiveram-se os seguintes resultados: a 

taxa de recuperação de água obtida foi igual a 81,69 % e o grau de purificação de água foi 
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aproximadamente 97 %. Na corrente de traços de CO2, o componente- chave na destilação foi 

o CO2, para esse composto a taxa de recuperação foi aproximadamente 81,75 % e o grau de 

pureza foi igual a 72 %, vale ressaltar que esse parâmetro foi uma das especificações da torre 

de destilação e que essa variável (fração molar de CO2 na corrente) do processo influenciava 

diretamente na temperatura do condensador, dessa forma esse foi valor ótimo para que a 

temperatura se mantivesse na temperatura ambiente. Na corrente de topo, o componente-

chave foi o metanol, a taxa de recuperação para esse composto foi igual a 99,31 % e o grau de 

pureza do metanol foi aproximadamente 98,66 %. As composições das correntes de saídas 

serão apresentadas nas tabelas 3.11, 3.12 e 3.13.  

Vale ressaltar que os parâmetros utilizados na torre foram tomados como base a 

partir do método do Short-cut. Ao final do processo, obtém-se metanol com uma vazão 

mássica de 268,36 kg/h. O fluxograma da seção de purificação pode ser representado a seguir 

na Figura 3.6. 

Tabela 3.10 – Condições operacionais da torre de destilação do metanol cru. 

Condições  Coluna de destilação  

Vazão molar de alimentação  (kgmol/h) 9,11 

Vazão mássica de alimentação  (kg/h) 290,91 

Pressão da torre (kPa) 101,32 

Razão de refluxo/Rmín 1,61 

Rmín 0,31 

Razão de refluxo 0,50 

Número mínimo de estágios  7,72 

Número real de estágios  14 

Estágio de alimentação  10 

Temperatura do condensador (ºC) 25,10 

Temperatura do refervedor (ºC) 93,00 

Fração molar de CO2 na corrente Traços_CO2 0,72 

Carga energética do condensador (kJ.h-1) 5,56x105 

Carga energética do refervedor (kJ.h-1) 5,53x105 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 3.11 – Composição da corrente de topo da torre de destilação do metanol. 

Compostos 

Corrente de Topo (METANOL_PURIF) 

Vazão 
mássica 
(kg/h) 

Fração 
mássica  

Vazão 
molar 

(kgmol/h) 

Fração 
molar  

Metanol 268,36 0,987 8,38 0,987 

CH4 - - - - 

H2 - - - - 

H2O 0,96 0,004 0,05 0,006 

CO - - - - 

CO2 2,67 0,010 0,06 0,01 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 3.12 – Composição da corrente de traços de CO2 da torre de destilação do metanol. 

Compostos 

Corrente de Traços CO2 (TRAÇOS_CO2) 

Vazão 
mássica 
(kg/h) 

Fração 
mássica  

Vazão 
molar 

(kgmol/h) 

Fração 
molar  

Metanol 1,63 0,113 0,05 0,135 

CH4 0,04 0,003 0,002 0,006 

H2 0,05 0,004 0,03 0,069 

H2O - - - - 

CO 0,73 0,051 0,03 0,069 

CO2 11,94 0,829 0,27 0,720 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 3.13 – Composição da corrente de fundo da torre de destilação do metanol. 

Compostos 

Corrente de Fundo (H2O_PURIF) 

Vazão 
mássica 
(kg/h) 

Fração 
mássica  

Vazão 
molar 

(kgmol/h) 

Fração 
molar  

Metanol 0,24 0,053 0,01 0,030 

CH4 - - - - 

H2 - - - - 

H2O 4,30 0,947 0,24 0,970 

CO - - - - 

CO2 - - - - 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 3.6 – Fluxograma da torre de destilação. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.9 Estudo de Otimização 

No presente trabalho será realizado um estudo de otimização com o objetivo de 

maximizar a produção de metanol e aumentar eficiência energética da planta. Dessa forma, 

serão utilizadas funções matemáticas que modelem o problema e possam ser resolvidas pela 

ferramenta Optimizer do simulador UniSim®. 

A otimização pode ser descrita como um conjunto de resultados matemáticos com 

métodos numéricos, de forma que possa ser identificada a melhor solução dentre um conjunto, 
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sem a necessidade de explicitar ou avaliar todas elas. Devido as características dos processos 

de engenharia, a otimização pode ser vista como um objetivo básico, uma vez que a clássica 

função de um engenheiro é projetar sistemas novos, melhores, mais eficientes e menos 

custosos, assim como avaliar planos e procedimentos para melhor operação de sistemas 

existentes (TORRES et al., 2016). 

Na definição feita por Thomas et al. (2001): 

Otimização é o uso de métodos específicos para determinar a 

solução mais efetiva em termos de custos e eficiente para um 

problema ou projeto de um processo. Esta técnica é uma das maiores 

ferramentas qualitativas para tomada de decisões industriais. 

As definições dos termos mais importantes para compreender o algoritmo estão 

descritas abaixo (TORRES et al., 2016):  

• Função Objetivo: Função de uma ou mais variáveis de decisão que se quer 

otimizar, minimizando-a ou maximizando-a. Essa poderá ser o custo do 

sistema, rendimento, lucro, etc.  

• Restrições: Uma série de equações e desigualdades restritivas que representam 

uma região factível, definindo os limites de performance para o sistema. O 

modelo deve ser descrito em função das variáveis de decisão.  

• Variáveis de decisão: Variáveis que aparecem no modelo do sistema e que 

devem ser ajustadas para satisfazer o modelo restritivo.  

• Ponto Ótimo: Ponto formado pelas variáveis de projeto que extremizam a 

função objetivo e satisfazem as restrições, dadas as tolerâncias numéricas 

desejadas (para a função objetivo e para as restrições).  

• Valor Ótimo: Valor da função objetivo no ponto ótimo. 

Temos então um primeiro caso com uma função objetivo para maximizar a produção 

de metanol e um segundo caso com uma função objetivo para minimizar o consumo 

energético da planta. As duas funções objetivos serão inicialmente testadas separadamente e, 

em seguida, elas serão combinadas em um terceiro caso para chegar-se ao ponto ótimo entre 

elas.  
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No primeiro caso, a função objetivo de maximizar a produção de metanol pode ser 

representada da seguinte forma: 

𝑓 =  máx[�̇� ] 

sujeita a três restrições: 

T , í ≤ T ≤ T , á  

rp í ≤ rp ≤ rp á  

SN ≤ 2,4 

Sendo que T  é a temperatura do reator de reforma e rp é a razão entre a vazão 

mássica de reciclo e a vazão de purga. Os valores de T , í  = 990 °C e T , á = 1010 °C 

foram definidos com base na temperatura ótima para o funcionamento do reator (1000 °C), já 

os valores de rp í  = 0,85 e rp á = 0,95 foram definidos com base no artigo de Ortiz et al. 

(2013). 

De forma semelhante, no segundo caso a função objetivo de minimizar consumo 

energético da planta pode ser representada da seguinte forma: 

𝑓 =  mín 𝑄̇  

sujeita as mesmas três restrições do caso anterior. O consumo total de energia da planta é 

dado por: 

𝑄̇ = 𝑄 ,
̇  

onde N o número de equipamentos que consomem energia na planta, sendo: uma bomba, dois 

aquecedores, um reator de reforma, um compressor, um reator de síntese de metanol e o 

refervedor associado a torre de destilação, todos representados na Figura 3.2.  

Para o terceiro caso, as funções anteriores foram utilizadas, além das funções que 

representam a energia gerada pelo H2 e CH4 produzidos em excesso pela planta. A função 

resultante pode ser representada da seguinte forma: 

𝑓 =  máx 𝜑 ∙ �̇� − (1 − 𝜑) ∙ �̇� ̇  
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sujeita às mesmas três restrições dos dois casos anteriores e com a introdução de um 

parâmetro arbitrário 𝜑. 

Por se tratarem de funções cujos resultados possuem escalas muito diferentes (entre 

10  e 10  ), os valores foram normalizados para que nenhuma delas fosse privilegiada por 

esse motivo. A normalização se deu através da equação a seguir: 

�̇� =  
�̇� −  �̇� , í

�̇� , í −  �̇� , á
 

onde �̇� , í  e �̇� , á  são os valores obtidos para a função nos extremos 

máximos e mínimos das restrições utilizadas e 0 ≤  �̇� ≤ 1. O parâmetro 𝜑 é usado 

para calibrar o peso de cada parcela da função objetivo. 

Para a taxa de energia disponível, �̇� , a normalização é dada por: 

�̇� = 𝜙 �̇� − 𝜙 �̇� − 𝜙 �̇�  

 

onde: 

�̇� =
�̇� − �̇� , í

�̇� , á − �̇� , í

 

�̇� =
�̇� − �̇� , í

�̇� , á − �̇� , í

 

�̇� =
�̇� − �̇� , í

�̇� , á − �̇� , í

 

 

sendo �̇� = �̇� + �̇� + �̇� + �̇� + �̇� + �̇� a taxa de energia consumida  e �̇�  é  

a taxa de energia disponível no hidrogênio produzido em excesso e �̇�  é a taxa de energia  

disponível de metano. Considerou-se que �̇� = 1𝑘𝑊/33 (𝑚𝑜𝑙) e que �̇�  é a energia 

equivalente de combustão de metano na temperatura de 300 °C.  Novamente, os valores 

normalizados terão um valor entre 0 e 1.  

Para obter os valores máximo e mínimo de cada grandeza, simulou-se o processo nas 

condições limites: T , í , rp í  e T , á , rp á . O parâmetro 𝜑 foi considerado 0,5 e a 
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relação dos pesos [𝜙 , 𝜙 , 𝜙 ] foi 0,9, 0,05, 0,05. A Tabela 3.14 a seguir mostra os valores 

da normalização da função objetivo. 

Tabela 3.14 – Valores da normalização da função objetivo para o caso três da otimização. 

 

 

 

  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

H2 CH4 Metanol Energia Consumida 

Unidade kJ/h kJ/h kg/h kJ/h 

Mínimo 13734.51 1319237 263.9989 14690651.21 

Máximo 37520 1084811 468.0323 17202334.26 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente capítulo, será realizada uma análise comparativa entre os resultados 

obtidos nesse trabalho com aqueles obtidos na planta simulada por Ortiz et al. (2013). 

Inicialmente, é essencial se certificar que todos os balanços de energia e massa estão fechados 

para garantir a fidelidade com a realidade dos resultados aqui apresentados. Tendo em vista 

que esse assunto é bem preliminar e pouco consolidado na literatura, foi um grande desafio 

encontrar trabalhos referência e dados para a estruturação teórica deste trabalho.  

Na última etapa da simulação, para a purificação do produto final (metanol) foi 

utilizada a pesquisa de Abolpour et al. (2013), no qual foi simulado um sistema de separação 

da mistura metanol/água. Apesar da corrente de alimentação que se deseja separar seja 

diferente, foram tomados como base teórica alguns parâmetros utilizados e os desvios serão 

apresentados e devidamente justificados.  

O foco deste trabalho foi a validação do processo para a futura integração com a 

planta de processo do biodiesel (combustível altamente relevante dentro do cenário energético 

mundial) e um estudo de otimização bem estruturado, visando a maximização da vazão de 

metanol e da energia disponível no sistema através da ferramenta Optimizer disponível da 

biblioteca do software UniSim. Os resultados obtidos nos três casos de otimização 

apresentados no capítulo anterior serão explicitados. 

 

4.1 Balanço de Massa 

Todo processo químico baseia-se na lei de conservação das massas proposta por 

Antoine Lavoisier: “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”. Esse é um 

dos princípios mais importantes para o ramo da engenharia química e que deve ser seguido na 

análise de processos químicos para garantir a validade dos resultados apresentados.  

Tendo em vista que a simulação do processo de produção metanol a partir da reforma 

do glicerol por água supercrítica dá-se em estado estacionário, não há acúmulo material no 

longo do processo, ou seja, não há variação de massa ou energia ao longo do tempo. Na 

Tabela 4.1, serão apresentadas as vazões mássicas das correntes material de entrada e saída do 

sistema.  
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Tabela 4.1 – Vazões mássicas das correntes de entrada do sistema. 

Correntes de 
entrada 

Vazão mássica 
(kg/h)  

ÁGUA 1680,00 

GLICEROL 1000,00 

TOTAL  2680,00 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 4.2 – Vazões mássicas das correntes de saída do sistema. 

Correntes de saída  
Vazão mássica 

(kg/h)  

5 0,00 

ÁGUA SEPARADA  1502,96 

CH4-RICO 131,87 

CO2-SEQUESTRO 504,21 

H2-ADICIONAL 17,20 

PROD_FUNDO  0,00 

PURGA 244,90 

METANOL_PURIF  271,99 

H2O_PURIF  4,54 

TRAÇOS_CO2 14,39 

TOTAL  2692,05 

Fonte: Elaboração própria. 

O resíduo apresentado para o balanço de massa foi igual a 12,05 kg/h com um desvio 

percentual de 0,45 %, garantindo resultados bem satisfatórios e demonstrando que o princípio 

de conversação de massa foi respeitado dentro de uma margem de erro menor que 0,5 %. 

4.2 Balanço de Energia 

Outro princípio fundamental na análise de processos químicos é o da conversão de 

energia, que estabelece que a esta não pode ser criada, só pode ser transferida ou transformada 

em um sistema fechado. Toda variação energética é resultado de calor e trabalho, ou seja, 

energia em trânsito. Nesse sentido, processos químicos envolvem a transformação química e 
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física de um material em outro, gerando ou consumindo energia. A seguir serão apresentadas 

as correntes de energia de entrada e saída do sistema. 

Tabela 4.3 – Energia das correntes de entrada do sistema. 

Correntes de Entrada   Energia (kJ/h) 

ÁGUA  -26704150,64 

GLICEROL -7789557,75 

Q1 86566,93 

Q2 10970521,75 

Q5 580562,38 

Q7 1169816,87 

Q_REFORMA  1507230,98 

Q_REATOR  -839276,21 

Q_FUND  553547,24 

TOTAL -20464738,44 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.4 – Energia das correntes de saída do sistema. 

Correntes de Saída    Energia(kJ/h)  

5 0,00 

ÁGUA SEPARADA  -23777185,69 

CH4-RICO -836125,45 

CO2-SEQUESTRO -4499904,84 

H2-ADICIONAL 2756,93 

PROD_FUNDO  0,00 

PURGA -1127726,69 

METANOL_PURIF  -2072745,51 

H2O_PURIF  -68733,81 

TRAÇOS_CO2 -120177,50 

Q3 2156437,65 

Q4 7212455,78 

Q6 592323,42 

Q8 1458903,92 

Q_DEST 555825,76 

TOTAL  -20523896,04 

Fonte: Elaboração própria. 

O resultado apresentado para o balanço de energia foi igual a 59157,59 kJ/h e o 

desvio para o balanço de energia foi igual a 0,29 %, garantindo resultados satisfatórios dentro 

de uma faixa de erro de 0,5 % e demonstrando que o princípio de conversação de energia foi 

respeitado diante dessas considerações. 

4.3 Validação da Planta de Simulação de Produção de Metanol 

A validação dos resultados da simulação apresentada nesse trabalho baseia-se na 

análise comparativa com os resultados apresentados no trabalho de Ortiz et al.  (2013). A 

seguir serão apresentadas as principais diferenças dos resultados e das configurações de cada 

etapa do processo entre ambos os trabalhos.   

Ortiz, et al. (2013) simulou uma planta de produção de metanol por meio da reforma 

do glicerol através do vapor supercrítico, muito semelhante a planta apresentada no presente 
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trabalho, entretanto, havia uma configuração mais complexa em relação a integração 

energética associada a planta e iremos destacar essas principais diferenças na configuração da 

simulação para cada etapa a seguir. 

4.3.1 Reforma do Glicerol 

A base de alimentação do glicerol usada foi 1000 kg/h e a relação entre a vazão 

mássica de água e glicerol foi 1,68. Esses dados foram retirados do artigo referência. Na etapa 

de reforma do glicerol, Ortiz et al. (2013) utilizou três trocadores de calor, para retirar calor 

das correntes do forno simulado, através das correntes de metanol e hidrogênio oriundas do 

sistema PSA, queimadas gerando a energia necessária para aquecer o reator a 1000 ºC. Cabe-

se ressaltar que o tipo de reator utilizado foi baseado na minimização da energia de Gibbs.  

Neste trabalho, a principal diferença foi a utilização de uma corrente de aquecimento 

configurada para que a temperatura do reator atingisse 1000 ºC.  Vale ressaltar que, assim 

como o autor, que utilizou a quantidade de combustível queimada para atingir a taxa de calor 

necessária para garantir o controle de temperatura do reator, a temperatura de corrente de 

saída foi configurada a 1000 ºC. Caso o controle da temperatura não seja garantido, a 

composição do gás de síntese fica comprometida influenciando diretamente nas demais etapas 

do processo. 

Tendo em vista que a temperatura do reator de reforma foi uma variável crítica e que 

foi levada em consideração no estudo de otimização do processo, as configurações das 

correntes do forno utilizadas no trabalho referência não foram levadas em consideração na 

construção da planta simulada. 

4.3.2 Sistema PSA 

Semelhantemente a Ortiz et al. (2013), o gás produzido na seção de reforma foi 

expandido a 30 atm e resfriado a 35 ºC. A expansão do gás formado visa aumentar a energia 

disponível no sistema. O sistema PSA foi a configuração usada para o ajuste da composição 

do gás de síntese e nessa etapa alguns parâmetros fundamentais para a produção do metanol. 

A seguir iremos apresentar tais parâmetros e os desvios para os mesmos e, além disso, as 

taxas de recuperação de cada elemento envolvido no sistema que foram fundamentais para a 

estruturação da planta. 
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Tabela 4.5 – Comparação dos parâmetros utilizados e os desvios. 

Parâmetros  Dados  Ortiz  Desvio  

SN 2,0988 2,1000 0,059% 

CO2/CO 0,1399 0,1400 0,068% 

H2/CO 2,5323 2,5000 1,291% 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 4.6 – Taxa de recuperação dos elementos para sistema PSA utilizadas. 

Correntes  
PSA-1 (Topo)   

Corrente rica H2  

PSA-2 (Fundo) 
Corrente rica 

CO 

PSA-3 (Topo) 
Corrente rica 

CH4 

PSA-3 (Fundo) 
Corrente rica 

CO2 

Compostos  
Recuperação 

(%)  
Recuperação 

(%)  
Recuperação 

(%)  
Recuperação 

(%)  

H2 95,00% - 4,50% 0,50% 

CO - 98,00% 1,50% 0,50% 

CO2 - 1,00% 9,00% 90,00% 

CH4 - 1,00% 90,00% 9,00% 

Fonte: Ortiz et al. (2013) 

Não houve desvios significativos para a recuperação de cada elemento estabelecida 

entre o artigo referência e o presente trabalho. Essas taxas foram base para o cálculo para as 

correntes de topo e fundo das unidades de PSA.   

4.3.3 Síntese de Metanol 

A seção de metanol é uma etapa crítica na simulação montada e depende de 

parâmetros anteriormente citados nesse trabalho. As condições estabelecidas foram 85 atm e 

250 ºC, retiradas do trabalho referência. 

 A parte crítica é o tipo de reator a ser utilizado na síntese do metanol, devido à 

dificuldade de cinética da reação principal que deve ser prevista em um laboratório e com 

uma análise cinética sobre a reação. Foi necessário utilizar um reator de conversão com 

relação aos componentes principais da reação. As taxas de conversão utilizadas, apesar de 

baixas, correspondem a conversões reais em reatores e estão intrinsicamente relacionadas com 

atividade catalítica e equilíbrio termodinâmico das reações anteriormente apresentadas.  
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Devido às baixas conversões adotadas no reator de síntese de metanol, se tornou 

essencial a utilização de um reciclo para reutilização dos gases não convertidos. A taxa de 

reciclo foi uma das variáveis chave para o estudo de otimização realizado por Ortiz et al. 

(2013). A taxa utilizada pelo autor foi igual a 0,8, entretanto, não foi possível atingir a 

quantidade exata de metanol produzida no artigo como a taxa de reciclo utilizada pelo autor. 

Vale ressaltar que, essa taxa purga usadas nos mais diferentes sistemas são menores, 

entretanto a justificativa do autor para utilização da elevada taxa de purga foi para evitar o 

acúmulo de inertes no reator de síntese, tendo em vista que esses gases purgados serão 

enviados ao forno para serem queimados e sua energia reaproveitada no sistema.  

A taxa utilizada neste trabalho foi igual a 0,84 e obtivemos um desvio de 5,00 % em 

relação ao autor, entretanto, foi possível obter uma vazão mássica de metanol praticamente 

igual à obtida no artigo de referência e o desvio apresentado foi igual a 0,08 %. A seguir será 

apresentada uma tabela com os desvios e os dados relatados anteriormente. 

Tabela 4.7 – Comparação com os dados utilizados na etapa de síntese de metanol 

Parâmetros  Dados  
Ortiz et al. 

(2013)  
Desvio 

Taxa de reciclo  0,84 0,80 5,00% 

Vazão mássica de 
metanol produzida 

(kg/h) 
270,22 270,00 0,08% 

Fonte: Elaboração própria. 

Outro ponto que é necessário discutir nesse trabalho é que os parâmetros 

fundamentais para a produção de metanol variam quando o reciclo é introduzido no sistema, 

mas foi importante que os parâmetros não variassem fora da faixa, pois a conversão do reator 

foi fixada e, portanto, as composições de entrada não podem variar em grandes proporções 

para não comprometer os rendimentos das reações principais. A Tabela 4.8 apresenta os 

principais parâmetros para a síntese do metanol e os desvios em relação à composição final da 

corrente de entrada do reator de síntese de metanol (PSA e reciclo). 
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Tabela 4.8 – Comparação dos parâmetros das correntes de saída do sistema PSA e corrente de 

entrada do reator de síntese de metanol (PSA e reciclo). 

Parâmetros   
 Corrente de 

saída do 
sistema PSA  

Corrente de 
entrada do 

reator  

Desvio              
(PSA e 
Final)   

SN 2,10 2,30 9,58% 

CO2/CO 0,14 0,21 51,47% 

H2/CO 2,53 3,00 18,43% 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir dos desvios apresentados na Tabela 4.8, foi possível observar as 

composições de entrada do reator não variaram em grandes proporções de maneira a não 

comprometer os rendimentos das reações principais, tendo em vista que o reator utilizado teve 

sua conversão fixada. Caso as composições de reator variassem abruptamente, não seria 

possível garantir o rendimento e manutenção do processo com a corrente de reciclo 

introduzida no sistema. 

4.3.4 Purificação de Metanol 

Abolpour et al. (2013) realizou a simulação de separação do sistema metanol/água 

através de uma coluna de destilação usando o HYSIS. A fração molar do metanol na 

alimentação é de 0,5. As condições operacionais para obtenção do metanol com fração molar 

de 0,99 na fase líquida do condensador e fração de 0,01 na fase líquida do refervedor estão 

disponíveis na Tabela 4.9. Os resultados da simulação estão na Tabela 4.10. 

Tabela 4.9 – Especificações de Abolpour et al. (2013) para coluna de destilação do metanol cru. 

Condições  Condensador   

Componente mais leve Metanol 

Componente mais pesado Água 

Temperatura (ºC)  25 

Pressão (kPa)  101,325 

Vazão de alimentação (kgmol/h) 100 

Razão de refluxo/Rmín 1.247 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.10 – Resultados da simulação da coluna de destilação de Abolpour et al. (2013). 

Condições  Condensador   

Número mínimo de bandejas 6,41 

Número real de bandejas 16,216 

Estágio ideal de alimentação 8,108 

Temperatura do condensador (°C) 67,22 

Temperatura do refervedor (°C) 97,19 

Condensador duty (kJ.h-1) 3.319x106 

Reboiler duty (kJ.h-1) 3.838x106 

Razão de refluxo mínimo (Rmín) 0,594 

Fonte: Elaboração própria. 

Segundo a simulação apresentada por Ortiz et al. (2013), é possível obter uma 

recuperação de 99 % do metanol bruto na coluna de destilação. Para atingir esta recuperação, 

a coluna de destilação deve operar a uma pressão de 101,325 kPa. A razão de refluxo é 

1,5Rmín e a torre opera com um condensador total. A recuperação de água obtida foi de 97 % 

no fundo da torre.  

Apesar dos trabalhos anteriormente citados terem sido tomados como base para 

definição das especificações da torre de destilação, a composição da corrente de entrada foi 

diferente dos demais trabalhos e foram necessárias algumas especificações diferentes. 

Neste trabalho, o sistema de separação foi CO2/metanol/água e a principal diferença 

do sistema utilizado é a quantidade significativa de CO2 a ser separada. Para que tal separação 

fosse feita de forma eficaz, o condensador utilizado foi o parcial e não total como utilizado 

nos demais trabalhos, tendo em vista que o CO2 está em fase gasosa à temperatura ambiente e 

obteve-se menor gasto energético nesse estado durante a separação. Caso fosse utilizado um 

condensador total, a temperatura do condensador teria que ser tal para liquefazer o dióxido de 

carbono, sendo, portanto, um gasto energético adicional desnecessário.  

Além disso, outro ponto crítico foi a estabilidade da torre e para tanto era necessário 

que a torre operasse em faixa de temperatura próxima a ambiente e a recuperação de metanol 

fosse à máxima possível. Com o objetivo de garantir que o condensador operasse em faixa de 
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temperatura aceitável e que a perda do metanol fosse a mínima possível, tendo em vista, que a 

quantidade de CO2 retirada foi acima de 0,72 ocorreria uma perda considerável do metanol 

produzido, a variável especificada na torre de destilação foi a fração molar de CO2 na corrente 

gasosa de saída do condensador. Na tabela 4.11 serão apresentadas as comparações das 

principais especificações da coluna de destilação. 

Tabela 4.11 – Comparação dos resultados da coluna de destilação. 

Especificações  Dados           
Ortiz et al.        

(2013)  
Abolpour et al.  

(2013) 

Razão de refluxo/Rmín 1,61 1,50 1,25 

Pressão de operação (kPa) 101,32 101,32 101,32 

Recuperação de metanol (%) 99,31% 99,00% - 

Recuperação de água (%)   81,69% 97,00% - 

Temperatura do condensador (ºC) 25,10 - 67,22 

Temperatura do refervedor (ºC) 93,00 - 97,19 

Número real de bandejas 14 - 16 

Estágio ideal de alimentação 10 - 8 

Fonte: Elaboração própria. 

4.3.5 Estudo da Otimização 

Ortiz et al. (2013) realizaram um estudo de otimização visando maximizar as 

quantidades de metanol e energia produzidas pela planta para a carga de 1000 kg/h de 

glicerol, além de buscar uma planta autossuficiente energeticamente. A abordagem utilizada 

no presente trabalho foi diferente, visto que foram estudados três casos visando a 

maximização da quantidade de metanol e energia produzidas, a minimização da energia 

consumida pela planta e um meio termo ótimo entre ambas as funções, além de não existir a 

necessidade que a planta fosse autossuficiente energeticamente. 

A Figura 4.1 mostra o gráfico obtido a partir do estudo do primeiro caso de 

otimização, visando a maximização da produção de metanol na planta: 
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Figura 4.1 – Relação entre a vazão mássica de metanol, a razão de reciclo e a temperatura do 

reator de reforma. 

Fonte: Elaboração própria. 

É possível observar a relação linear entre a vazão mássica de metanol, a razão de 

reciclo e a temperatura do reator de reforma, evidenciada pela formação de um plano no 

gráfico. Ou seja, o valor máximo de vazão mássica de metanol de 382,1 kg/h é atingido 

quando a planta opera com os valores máximos das outras duas funções (razão de reciclo de 

0,95 e temperatura do reator de reforma de 999,75 °C). A Tabela 4.12 demonstra os valores 

numéricos obtidos nas iterações realizadas pela ferramenta Optimizer do UniSim 
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Tabela 4.12 – Resultados da otimização do primeiro caso. 

Iteração 

Número de 

Avaliações da 

Função Objetivo 

Vazão de 

Metanol (kg/h) 

Temperatura do 

Reator de 

Reforma (ºC) 

Razão de Reciclo 

5 20 382.0569818 999.75 0.95125 

4 9 381.2426386 1000.5 0.9625 

3 7 362.4221789 999 0.94 

2 4 306.3597228 1000 0.895 

1 3 306.3597228 1000 0.895 

Fonte: Elaboração própria. 

Para o segundo caso do estudo de otimização realizado o objetivo era minimizar o 

consumo de energia na planta. O gráfico explicitando os resultados obtidos é apresentado na 

Figura 4.2 a seguir: 

Figura 4.2 – Relação entre a energia consumida, a razão de reciclo e a temperatura do reator de 

reforma. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Novamente a relação linear entre as três funções apresentadas fica explícita com a 

formação de um plano. Os valores mínimos da temperatura do reator de reforma (990 °C) e da 

razão de reciclo (0,84) resultam em um menor consumo de energia (1,47 ∗ 10  kJ/h). Os 

valores numéricos nas iterações realizadas pelo Optimizer são mostrados na Tabela 4.13 a 

seguir. 

Tabela 4.13 – Resultados da otimização do segundo caso. 

Iteração 
Número de 

Avaliações da 
Função Objetivo 

Energia 
Consumida 

(kJ/h) 

Temperatura do 
Reator de 

Reforma (°C) 
Razão de reciclo 

8 17 14666747.38 990 0.84 

7 17 14666747.38 990 0.84 

6 16 14673133.22 990.375 0.84 

5 14 14760158.27 994.25 0.84 

4 13 14760158.27 994.25 0.84 

3 12 14802350.59 996.75 0.84 

2 10 14940333.71 996 0.87 

1 8 15147056.47 998.5 0.8925 

Fonte: Elaboração própria. 

Com os dois casos estudados separadamente, é possível notar que, quando a vazão 

mássica de metanol máxima é atingida, a planta também consome o máximo de energia, o que 

não é desejável. Ou seja, torna-se necessário estudar um terceiro caso para encontrar um 

ponto ótimo onde essas duas grandezas sejam balanceadas, de forma a garantir uma boa 

produtividade da planta no geral. A Figura 4.3 a seguir mostra o resultado gráfico da 

otimização do terceiro caso. 
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Figura 4.3 – Relação entre a função objetivo, razão de reciclo e a temperatura de reforma. 

Fonte: Elaboração própria. 

É possível identificar que a função objetivo apresenta um perfil não linear, próximo 

ao parabólico em relação à razão de reciclo, o que evidencia a relação não-linear entre a 

função objetivo e as funções de restrição. A função objetivo atinge seu valor máximo de 0,26 

quando a razão de reciclo é 0,94 e a temperatura do reator de reforma é 997,5 ºC. A Tabela 

4.14 mostra os resultados numéricos das iterações realizadas no Optimizer. 
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Tabela 4.14 – Resultados da otimização do terceiro caso. 

Iteração 

Número de 
Avaliações da 

Função 
Objetivo 

Função 
Objetivo 

Temperatura do 
Reator (°C) 

Razão de 
Reciclo 

7 29 0.256898 997.5 0.941251 

6 28 0.256898 997.5 0.941251 

5 24 0.256898 997.5 0.941251 

4 12 0.256898 997.5 0.941251 

3 9 0.245993 993 0.952501 

2 5 0.186804 999 0.907501 

1 3 8.46E-02 990 0.885001 

Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 4.15 mostra os valores finais de algumas variáveis envolvidas no estudo de 

otimização obtidos no presente trabalho e no trabalho de Ortiz et al. (2013). 

Tabela 4.15 – Comparação entre os valores obtidos após a otimização. 

Parâmetros Obtidos 
Ortiz et al. 

(2013) 

Temperatura do Reator 
de Reforma (ºC) 

997,5 1000 

Razão de Reciclo 0,94 0,8 

Vazão de Metanol (kg/h) 374,21 270 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

5.1 Conclusão 

A proposta deste trabalho era simular, analisar e otimizar uma planta de regeneração 

de metanol a partir de glicerol produzido em plantas de biodiesel, através de simulação 

computacional realizada com o software UniSim. Para isso, obteve-se na literatura uma planta 

simulada por Ortiz et al. (2013), que foi reconstruída e utilizada como base para o trabalho de 

simulação. Depois, foram realizados três estudos de otimização visando a maximização da 

vazão de metanol e da energia disponível no sistema através da ferramenta Optimizer 

disponível da biblioteca do software Unisim.  

A comparação entre os resultados da simulação com aqueles apresentados pelos 

autores de referência, validou o processo. A princípio, certificou-se que todos os balanços de 

energia e massa estavam fechados, de acordo com a tolerância especificada, garantindo 

fidelidade com a realidade dos resultados aqui apresentados. Quanto ao balanço de massa 

pôde-se observar que o princípio de conversação de massa foi respeitado dentro de uma 

margem de erro menor que 0,5 %. Quanto ao balanço de energia, o desvio foi igual a 0,29 %, 

garantindo resultados satisfatórios dentro de uma faixa de erro de 0,5 % e demonstrando que o 

princípio de conversação de energia também foi respeitado diante dessas considerações. Além 

disso, neste trabalho foi possível obter uma vazão mássica de metanol no valor de 270,22 

kg/h, praticamente igual à vazão obtida no artigo de referência, no valor de 270 kg/h, sendo o 

desvio igual a 0,08 %. Na simulação apresentada por Ortiz et al. (2013), obteve-se uma 

recuperação de 99 % do metanol bruto na coluna de destilação, neste trabalho também foi 

obtida uma recuperação de 99 %. 

Com a planta validada, foram realizadas análises para os estudos de otimização. A 

função objetivo desses estudos relaciona a vazão mássica de metanol produzida, todos os 

equipamentos que consomem energia na planta e a energia disponível, gerada pelo H2 e CH4 

produzidos em excesso pela planta. As equações foram então normalizadas para evitar desvios 

na função objetivo, devido a ordem de grandeza dos números. Além disso, foram relacionados 

pesos entre as variáveis de interesse, para direcionar a função objetivo ao melhor valor.  
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No primeiro caso de otimização que visava a maximização da produção de metanol 

na planta, foi possível observar uma relação linear entre a vazão mássica de metanol, a razão 

de reciclo e a temperatura do reator de reforma. Ou seja, o valor máximo de vazão mássica de 

metanol é atingido quando a planta opera com os valores máximos das outras duas funções, a 

razão de reciclo e a temperatura do reator de reforma.  

Para o segundo caso, cujo objetivo era minimizar o consumo de energia na planta., 

observou-se outra relação linear. Onde, valores mínimos da temperatura do reator de reforma 

e da razão de reciclo resultaram em um menor consumo de energia. Já com os dois casos 

estudados separadamente realizou-se o terceiro caso para encontrar um ponto ótimo onde 

essas duas grandezas estivessem balanceadas, ou seja, maior vazão de metanol com menor 

custo energético. Neste caso, uma relação não-linear foi obtida, sendo possível identificar a 

formação de uma curva no gráfico de otimização. A função objetivo atinge seu valor máximo 

quando a razão de reciclo é 0,94 e a temperatura do reator de reforma é 997,5 ºC, obtendo-se 

assim uma vazão de metanol no valor de 374,21 kg/h.  

Tendo em vista os valores e resultados obtidos até então, pode-se notar a grande 

relevância deste estudo na reforma do glicerol para obtenção do metanol. Ao passo que 

melhora as conversões e o aproveitamento de plantas produtoras de biodiesel. Este trabalho 

também tem grande relevância no estudo de otimização, pois resolve de forma simplificada 

um sistema não-linear, que geralmente é de difícil solução, sendo feita a implementação de 

um valor ótimo utilizando-se softwares. Mas, como tal assunto é pouco explorado na 

literatura, acredita-se que há aspectos a serem estudados em futuros trabalhos e possíveis 

aplicações industriais podem ser analisadas para a validação da metodologia. 

5.2 Sugestões 

Algumas sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros: 

 Utilizar o metanol recuperado e purificado, para retornar a planta de processo do 

biodiesel para reação de transesterificação, aumentando-se assim a conversão do 

biodiesel.  

 Estudos da viabilidade econômica do reaproveitamento do glicerol visando uma 

possível aplicação dos resultados obtidos em escala industrial. 
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 Reutilizar as energias geradas pelo H2 e CH4 produzidos em excesso pela planta 

produtora de metanol, visando uma planta o mais autossuficiente energeticamente 

possível. 
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