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RESUMO 

 
O petróleo e seus derivados representaram os principais energéticos consumidos no 

último século, não obstante o fato destes insumos serem finitos e gerarem diversas emissões 

poluentes, danosos à saúde humana e ao meio ambiente. Aspectos econômicos e ambientais 

vêm contribuindo para o gradual desuso destes combustíveis e para o crescimento de 

pesquisas voltadas a energias renováveis e "limpas", como o biodiesel. Sabe-se que o 

biodiesel é majoritariamente produzido pela reação de transesterificação entre um óleo e um 

álcool de cadeia curta na presença de um catalisador. A simulação e otimização de processos 

têm sido ferramentas crescentemente adotadas no desenvolvimento e análise de plantas 

industriais. Outra ferramenta com grande e recente visibilidade é a análise do ciclo de vida 

(ACV), pois permite identificar e avaliar impactos ambientais na geração de um produto. A 

presente dissertação reproduziu e validou o processo de produção contínua de biodiesel a 

partir do óleo de canola descrito por Zhang et al. (2003) através do uso do software UniSim 

Design R390®. Visando tornar tal processo próximo à realidade nacional, alterou-se a 

molécula de trioleína (óleo de canola) pela trilinoleína (óleo de soja) através do uso dos 

métodos preditivos de Constantinou & Gani (1994) e (1995). Uma modificação no reator de 

conversão fixa foi realizada com base nos dados experimentais de Noureddini & Zhu (1997). 

Posteriormente, efetuou-se a ACV do sistema cultivo de soja/ produção do óleo de 

soja/produção de biodiesel a fim de identificar os pontos ambientalmente críticos. Na 

otimização, a maximização da vazão de biodiesel foi adotada como função objetivo, o modelo 

das equações de balanço de massa e energia do UniSim como restrições de igualdade e a 

menor relação possível entre o hidróxido de sódio e óleo de soja como restrição de 

desigualdade. Houve aumento de 10,66% na taxa da reação de transesterificação, superando a 

conversão fixa proposta pelo artigo base. A vazão de biodiesel teve um acréscimo de 80,00 

kg/h enquanto a vazão mássica de NaOH reduziu 1,06 kg/h. Ademais, observou-se um 

decréscimo em todas as categorias de impacto da ACV adotadas nesta dissertação após a 

otimização, indicando que os objetivos estabelecidos foram atingidos. 

Palavras-Chave: Biodiesel, simulação, otimização, análise do ciclo de vida 



ABSTRACT 
 

Petroleum and its derivatives represented the main energy sources of the last century, 

despite the fact that fossil fuels are finite and generate pollutant emissions harmful to both 

human health and the environment. Economic and environmental aspects have contributed to 

the gradual disuse of these fuels and to the growth of research on renewable and "clean" 

energy, such as biodiesel. Biodiesel is mostly produced by the transesterification reaction 

between an oil and a short-chain alcohol in the presence of a catalyst. The simulation and 

optimization of processes have been increasingly used tools in the development and analysis 

of industrial plants. Life cycle analysis (LCA) is another tool with great and recent visibility, 

since it allows to identify and evaluate environmental impacts in the generation of a product. 

The present dissertation reproduced and validated the process of continuous biodiesel 

production from the canola oil described by Zhang et al. (2003) through the use of UniSim 

Design R390® software. In order to make this process close to the brazilian reality, the 

triolein molecule (canola oil) was changed to trilinolein (soybean oil) using the predictive 

methods of Constantinou & Gani (1994) and (1995). A modification in the fixed conversion 

reactor was performed based on the experimental data of Noureddini & Zhu (1997). 

Subsequently, the LCA of soybean production / soybean oil production / biodiesel production 

was carried out in order to identify the environmentally critical points. In the optimization, the 

biodiesel flow maximization was adopted as the objective function, the UniSim mass and 

energy balance equations model as equality constraints and the lowest possible relationship 

between sodium hydroxide and soybean oil as an inequality constraint. There was a 10.66% 

increase in the rate of the transesterification reaction, surpassing the fixed conversion 

proposed by the base article. The biodiesel flow had an increase of 80.00 kg / h while the 

mass flow of NaOH reduced 1.06 kg / h. In addition, there was a decrease in all categories of 

impact of the LCA adopted in this dissertation after the optimization, indicating that the 

established objectives were reached. 

 

Keywords: Biodiesel, simulation, optimization, life cycle analysis 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No século XX os combustíveis fósseis representaram os principais constituintes da 

matriz energética mundial (FARIAS & SELITTO, 2011). Entretanto, aspectos econômicos e 

ambientais vêm contribuindo para o desuso destes energéticos (MME, 2017), como o fato de 

serem oriundos de fontes finitas e gerarem diversas emissões de poluentes danosos à saúde 

humana e ao meio ambiente (SILVA, 2012). 

Estudos acerca dos efeitos nocivos que as ações humanas têm acarretado ao meio 

ambiente e na qualidade de vida vêm contribuindo para um aumento gradativo do incentivo 

global à pesquisa e ao uso de energia "limpa" e renovável, a fim de modificar as formas que 

os recursos naturais vêm sendo explorados (TESSMER, 2002). 

Observa-se cada vez mais a alteração da matriz energética mundial para opções 

ambientalmente favoráveis. Dessa maneira, a biomassa de origem líquida - comumente 

conhecida como biodiesel - vem obtendo representatividade no mercado nacional e mundial. 

Dentre os principais países produtores e consumidores deste biocombustível estão os EUA e 

Brasil (REN 21). 

O biodiesel pode ser produzido a partir de três grupos de matérias primas: óleos 

(comestíveis e não comestíveis), gorduras (bovina, de porco, de frango) e material residual 

(óleo de fritura, outros materiais graxos, etc.). Atualmente, o óleo de soja é o insumo mais 

adotado no mundo, principalmente devido ao seu cultivo em larga escala e à fácil capacidade 

de adaptação a diferentes climas (ALVARÃES, 2017). 

Quanto às rotas de produção desde energético, a que envolve a reação de 

transesterificação é a mais utilizada. Neste processo, os triglicerídeos presentes na matéria 

oleosa reagem com um álcool de cadeia curta e na presença de um catalisador, dando origem  

a uma mistura de ésteres - biodiesel - e ao glicerol como subproduto (GERPEN et al., 2004; 

FERRARI, 2005; SANTANA, 2008; MAGALHÃES, 2010; SILVA, 2012). Assim, o 

biodiesel é classificado como renovável, biodegradável e atóxico, não possuindo enxofre ou 

aromáticos em sua composição (NGUYEN, 2012). 

É importante destacar que o alto custo de produção se apresenta como uma das 

principais desvantagens para produção e utilização do biodiesel em maior escala. Outrossim 

estudos indicam que o aumento exponencial previsto para a população mundial, em conjunto 

com o uso de biocombustíveis de origem agrícola, pode ocasionar a uma crise alimentícia no 

futuro (SAJID et al., 2016; KHAN, et al., 2017; MAGALHÃES, 2010; SILVA, 2016), além 

de contribuir para o desmatamento  de áreas virgens para o cultivo  de matéria-prima  vegetal. 
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Dessa forma, torna-se necessário o uso de fontes alternativas para produção do biodiesel, 

como o óleo de cozinha usado, óleos não comestíveis e microalgas. 

Diversas são as pesquisas para determinação da cinética das reações de 

transesterificação entre óleos e alcoóis, como a de Noureddini & Zhu (1997). De forma geral, 

para razões molares em torno de 6:1 para álcool/óleo, assume-se uma cinética de segunda 

ordem que pode ser acompanhada por um mecanismo de desvio de quarta ordem. 

Sabe-se que os crescentes avanços tecnológicos têm elevado a demanda por processos 

com alta eficiência e integração. Dessa maneira, a simulação de processos têm sido uma 

ferramenta cada vez mais adotada para o rápido desenvolvimento de plantas industriais, 

devido ao seu reduzido custo e capacidade de agregação de múltiplos objetivos com o uso de 

modelos matemáticos (SANTANA, 2008). 

Vale ressaltar que a otimização também tem obtido amplo uso em plantas industriais, 

como o de produção de biodiesel, devido a grande quantidade de soluções e interações 

econômicas e de desempenho geralmente apresentadas por estes processos. Ademais, a 

obtenção de uma solução ideal traduz-se em economia para a indústria e permanência na 

competitividade do mercado. 

Outra ferramenta com crescente visibilidade na indústria é a análise do ciclo de vida 

(ACV), pois permite identificar e avaliar os impactos ao meio ambiente que a produção que 

determinado produto pode ocasionar. Esta ferramenta pode ter seu sistema limitado a 

determinadas regiões do processo de acordo com o tipo de avaliação desejada. Tal análise 

ainda não é amplamente utilizada no Brasil, sendo o setor agrícola o com maior número de 

trabalhos neste tema (ALTAMIRANO, 2013; LUZ et al., 2016). 

Neste trabalho será analisado o processo base de produção de biodiesel descrito por 

Zhang et al. (2003), referente a um sistema de produção contínua através da transesterificação 

entre o óleo de canola virgem e o metanol, catalisada pelo hidróxido de sódio. 

Desse modo, o objetivo principal desta dissertação é propor a otimização da planta de 

produção contínua de biodiesel sob diferentes perspectivas: maximizar produção e pureza do 

biodiesel; minimizar perdas e consumo de insumos no processo e traçar cenários ótimos sob o 

ponto de vista ambiental. 
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Com o intuito de realizar este estudo, a metodologia do trabalho se dividirá nas 

seguintes etapas: 

1) Reproduzir e validar o processo proposto por Zhang et al. (2003) utilizando o software 

UniSim Design R390® da Honeywell Ltd.; 

 
2) Alterar a matéria-prima utilizada - do óleo de canola para o óleo de soja - por meio do 

uso de métodos preditivos; 

3) Alterar o reator de transesterificação - de conversão fixa para uma equação cinética - 

com base em estudos experimentais; 

4) Realizar a análise do ciclo de vida da planta de geração de biodiesel a partir do óleo de 

soja, visando identificar os pontos críticos do processo segundo viés ambiental; 

5) Otimização do processo; 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 MATRIZ ENERGÉTICA 

 
2.1.1 Breve Histórico Mundial 

 
Variadas foram as fontes energéticas utilizadas pela humanidade ao longo de sua 

evolução. No período que compreende desde a pré-história até a idade antiga, as necessidades 

mais básicas do homem eram satisfeitas pelo uso do fogo. Porém, com o aumento da 

população mundial, juntamente com avanço das descobertas científicas na idade média, houve 

um crescimento na demanda energética da sociedade, suprida com o advento de equipamentos 

capazes de aproveitar a energia contida nos ventos e no vapor oriundo principalmente da  

lenha e carvão vegetal (TESSMER, 2002). 

Com a Revolução Industrial introduziu-se os combustíveis de origem fóssil na matriz 

energética mundial, sendo o carvão mineral o energético fóssil inicialmente mais  utilizado, 

em substituição à lenha nas máquinas a vapor. Vale ressaltar que a descoberta da eletricidade, 

em 1882, representou um grande marco no desenvolvimento da infraestrutura dos países na 

era moderna, além de aumentar significativamente as necessidades por fontes primárias 

geradoras de energia (FARIAS e SELITTO, 2011). 

No século XX, considera-se que o avanço da indústria automobilística elevou o 

petróleo e seus derivados ao patamar de principal representante da matriz energética mundial 

(FARIAS e SELITTO, 2011). Contudo, as crises do petróleo ocasionaram um aumento nos 

preços dos barris, de US$ 3 o barril para US$ 12 em 1973 e de US$ 12 para US$ 40 em 1979, 

gerando uma desestabilização da economia mundial (MME, 2017). Ademais, os combustíveis 

fósseis são fontes não renováveis de energia, além de gerarem emissões de poluentes como 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e materiais particulados, danosos à 

saúde humana e ao meio ambiente (SILVA, 2012). 

Desse modo, observa-se na virada do século XXI um despertar da consciência 

ambiental, motivado por estudos sobre os impactos da ação antropológica ao meio ambiente e 

nos efeitos que tais atos trariam tanto ao ecossistema quanto a qualidade de vida das próximas 

gerações (TESSMER, 2002). 

Na tentativa de reduzir os danos que as atividades humanas causam ao planeta, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) ministrou diversas reuniões de panorama global, 

sendo a mais recente a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, nos EUA, em 2015. 
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Nesta conferência foi criada a Agenda 2030, um conjunto de 17 macro objetivos para  

o desenvolvimento sustentável que devem ser implementados até 2030, dentre eles há o que 

diz respeito à energia renovável e limpa. 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos 

[...] 7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis 

na matriz energética global. 

[...] 7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a 

pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência 

energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e 

promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia 

limpa (ONU, 2015). 

Na Tabela 2.1 fica evidenciada a gradual alteração da matriz energética mundial, 

estimulada tanto pelos fatores ambientais quanto econômicos, visto que a previsão de 

esgotamento do petróleo e seus derivados torna imprescindível a busca por fontes alternativas 

de energia. 

Tabela 2.1 - Matriz Energética Mundial em 1973 e 2016 
 

 Fonte 1973 2016 ∆(%) 

Não Renovável Petróleo e Derivados 46,10 31,50 -14,60 

 
Gás Natural 16,00 22,10 +6,10 

 
Carvão Mineral 24,60 27,00 +2,40 

 
Nuclear 0,90 4,90 +4,00 

 
Total (%) 87,60 85,50 -2,10 

Renovável Biomassa sólida 10,50 9,60 -0,90 

 
Biomassa líquida 0,00 0,55 +0,55 

 
Eólica 0,00 0,52 +0,52 

 
Solar 0,00 0,41 +0,41 

 
Hidroelétrica 1,80 2,60 +0,80 

 
Total (%) 12,30 13,68 +1,38 

 

Fonte: Adaptado de MME (2017) 
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No que tange à biomassa é importante frisar que, a de origem líquida, comumente 

conhecida como biodiesel, vem ganhando representatividade no mercado nacional e mundial, 

com países como Alemanha, França, Itália, Reino Unido, EUA, Japão, dentre outros, 

investindo cada vez mais em tecnologias e plantas com variadas capacidades de produção. 

Tamanha popularidade é impulsionada pelas vantagens ambientais do biodiesel e pela 

possibilidade de substituir grande parte dos derivados do petróleo, principalmente o óleo 

diesel (FERRARI, 2005). 

2.1.2 Matriz Energética Brasileira 

 
Fazendo um breve retrospecto sobre a matriz energética brasileira, considera-se que o 

aumento da demanda nacional por energia passou a ser mais expressivo após o final da 

Segunda Guerra Mundial (1945), em virtude do intenso processo de urbanização e 

industrialização, além do crescimento populacional (TOLMASQUIM et al., 2007). Nos anos 

70, seguindo a tendência mundial, o petróleo e seus derivados compreendiam as principais 

opções de fontes de energia no país, representando cerca de 45,6 pontos percentuais da oferta 

interna em 1973 (MME, 2017). 

Apesar do uso significativo de fontes não renováveis, o Brasil historicamente possui a 

geração hidrelétrica como parte expressiva de sua matriz energética. Tal fato se deve 

majoritariamente à abundância dos recursos hídricos no território brasileiro (DUPONT et al., 

2015). Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), em 1973 a energia de origem 

hidroelétrica possuía uma representatividade nacional superior em 4,3 pontos percentuais em 

relação aos outros países (MME, 2017). 

Entretanto, vale ressaltar que, não obstante este energético ser considerado renovável, 

os impactos ambientais e sociais envolvidos na construção e manutenção das hidroelétricas 

não permitem classificá-lo como energia limpa ou sustentável (RIBEIRO e BASSANI, 2011). 

Nas últimas décadas, o Brasil tem seguido o panorama global de gradual desuso dos 

combustíveis fósseis e busca por alternativas ambientalmente favoráveis para atender sua 

demanda energética. Dados de 2014 da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que 

as emissões de gases do efeito estufa por brasileiro são 7 vezes inferiores às emissões de um 

americano e 3 vezes menores do que as emissões dos habitantes da China e União Européia 

(EPE, 2017). Ademais, pode-se dizer que a matriz energética brasileira está distribuída de 

maneira cada vez mais igualitária entre renováveis e não renováveis, com tecnologias 

sustentáveis permitindo a substituição dos energéticos fósseis. 
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Observa-se o crescimento das energias eólica, solar e no notável uso da biomassa de 

cana de açúcar, matéria prima da produção de etanol, atingindo quase metade da oferta de 

energia renovável do país, como pode ser observado na Tabela 2.2 (EPE, 2017). 

Tabela 2.2 - Oferta Interna de Energia entre 2015 e 2016 

 
 Fonte (Mtep) 2015 2016 ∆ (%) 

Não Renovável Petróleo e Derivados 111,6 105,4 -5,6 

 
Gás Natural 41,0 35,6 -13,2 

 
Carvão Mineral 17,6 15,9 -9,7 

 
Nuclear 3,9 4,2 +9,2 

 
Outras 1,8 1,9 +5,2 

 
Total 175,9 163,0 -7,3 

Renovável Biomassa de cana 50,6 50,3 -0,7 

 
Hidráulica 

33,9 36,3 +7,0 

 
Lenha e carvão vegetal 24,9 23,1 -7,2 

 
Minorias 

   

  

Eólica 
 

1,9 
 

2,9 
 

+54,9 

  

Solar 
 

0,005 
 

0,007 
 

+44,7 

  

Outras Renováveis** 
 

12,4 
 

12,8 
 

+3,4 

 
Total 123,7 125,3 +1,4 

 
*Mega toneladas de petróleo 
**Lixívia, Biodiesel, Outras Biomassas, Biogás e Gás Industrial de Carvão Vegetal 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2017) 
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2.2 BIODIESEL 

 
Considerada uma das fontes energéticas mais promissoras na substituição dos 

combustíveis fósseis por alternativas sustentáveis, a biomassa é definida como: "qualquer 

matéria orgânica que possa ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica". Sua 

classificação é feita em três categorias: rejeitos urbanos e industriais, florestal e agrícola 

(ANEEL, 2018). 

Majoritariamente da biomassa de origem agrícola se produzem biocombustíveis como 

o etanol (a partir do bagaço da cana de açúcar) e o biodiesel (a partir do processamento de 

culturas de soja, milho, palma, canola, dentre outras) (ANEEL, 2018). Devido à necessidade 

de expressivas quantidades de resíduos agrícolas para produção dos biocombustíveis, pode-se 

dizer que países com uma agricultura bem estruturada, grandes extensões de terras cultiváveis 

e clima favorável, como o Brasil, possuem vantagem na utilização desta tecnologia 

2.2.1 Histórico 

 
Sabe-se que, desde o final do século XIX, já se estudava a troca do óleo diesel em 

motores de ignição por compressão, por óleos de origem vegetal (FERRARI, 2005). Na 

Alemanha, em 1900, Rudolf Christian Karl Diesel foi o pioneiro no uso de combustíveis 

derivados de óleos vegetais em motores abastecidos a diesel, utilizando o óleo  de amendoim 

in natura como matéria prima (MA & HANNA, 1999). 

Ao longo do século XX, diversos países, investiram em estudos sobre o combustível 

gerado a partir de óleos vegetais e gordura animal (MAGALHÃES, 2010). Com o avanço das 

pesquisas evidenciou-se que o uso direto de óleos de origem renovável em motores 

apresentava limitações, principalmente devido a propriedades físico-químicas como alta 

viscosidade, baixa volatilidade e poliinsaturações que ocasionavam combustões incompletas 

(FERRARI, 2005). 

A fim de diminuir a viscosidade dos óleos utilizados na obtenção dos biocombustíveis, 

diversos métodos têm sido testados, sendo alguns: 

I. Microelmulsão; 

II. Craqueamento térmico (pirólise); 

III. Hidroesterificação; 

IV. Esterificação; 

V. Transesterificação; 
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De todas as opções, a última mostrou-se mais eficiente na geração da fonte de energia 

renovável comumente conhecida como biodiesel (MA & HANNA, 1999; FERRARI, 2005; 

MAGALHÃES, 2010; ALVARÃES, 2017). O grande apelo ambiental e a busca por 

alternativas aos combustíveis fósseis ampliaram o raio de utilização e pesquisas desta 

tecnologia. Atualmente, os principais produtores e consumidores mundiais de biodiesel são  

os Estados Unidos, Brasil e alguns países da União Européia, segundo a Renawable Energy 

Policy Network for the 21st Century (REN 21), como pode ser observado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 - Posição dos países na produção mundial de biodiesel em bilhões de litro por ano 
 

Fonte: Adaptado de (RAMOS et al, 2017) apud (REN 21, 2016) 

 
2.2.2 Definição 

 
Diversas são as definições técnicas do biodiesel, não havendo um padrão 

mundialmente utilizado. Nos Estados Unidos, a American Society of Testing Materials 

(ASTM) através da norma ASTM D 6751-07b, definiu o biodiesel como "um mono-alquil 

éster de ácidos graxos de cadeia longa, produzidos a partir de óleos vegetais ou animais, para 

utilização em motores de ignição por compressão" (ASTM, 2008). 

A União Européia delimita a definição de biodiesel, permitindo apenas o uso de 

metanol como álcool utilizado no processo de produção deste energético (ALVARÃES, 

2017). 

No âmbito nacional, o Art. 4º da lei 11.097 de 2005, definiu: 

XXV - Biodiesel: biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em 

motores a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme 

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

totalmente combustíveis de origem fóssil (BRASIL, 2005). 
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Em 2008, houve a atualização da lei 11.097 pela resolução nº 7 da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), onde a definição de biodiesel foi alterada 

de maneira a tornar-se mais restritiva: "combustível composto de alquil ésteres de ácidos 

graxos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais" (ANP, 2008). 

2.2.3 Biodiesel no Brasil 

 
Na década de 70 o governo brasileiro, motivado pelas crises do petróleo, desenvolveu 

programas voltados para pesquisa e produção de fontes de energia renováveis, permitindo 

uma redução na dependência nacional por combustíveis fósseis. Assim, foi estabelecido o 

Programa Nacional do Álcool Combustível (Pro-Álcool), bem aceito e em vigor atualmente 

(SALLET e ALVIM, 2011). 

Paralelamente idealizou-se o Pró-Diesel, um programa voltado para biocombustíveis 

oriundos de matéria oleaginosa que pudessem substituir total ou parcialmente o óleo diesel. 

Em 1980 os estudos sobre o tema tornaram o Brasil um dos pioneiros no registro de patente 

sobre a produção destes combustíveis. Todavia, o conceito do Pró-Diesel só foi recentemente 

implementado, por meio do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) em 

2004 (SALLET e ALVIM, 2011). 

Seguindo o objetivo de redução gradativa da utilização de petróleo e seus derivados no 

país, em 2005 a ANP, através da lei n° 11.097, implementou a obrigatoriedade da adição de 

biodiesel ao óleo diesel produzido (BRASIL, 2005). Inicialmente, a proporção mínima 

incluída seria de 2% (misturas B2), porém a lei nº 13. 033 de 2014 estabeleceu que a partir de 

1º de julho o óleo diesel possuísse um teor mínimo de 6% (mistura B6) e, a partir de 1º de 

novembro, de 7% (mistura B7) (RAMOS et al., 2017). 

Entretanto a lei 13.263/2016 alterou tais porcentagens determinando que, a partir de 

março de 2017, o biodiesel passasse a representar 8% (misturas B8) do óleo diesel vendido ao 

consumidor final e que, até março de 2019, fosse acrescido 1% ao ano (BRASIL, 2016). 

Recentemente, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) adiantou o prazo 

estipulado pela lei 13.263/2016, tornando obrigatória a mistura B10 a partir de 1º de março de 

2018. Com esta medida, o MME visava crescer em até 1 bilhão de litros a procura anual por 

biodiesel, favorecendo tanto a agroindústria deste biocombustível quanto das principais 

matérias primas vegetais adotadas para sua produção (ANP, 2018). 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg%2Fleis%2F2005%2Flei%2011.097%20-%202005.xml
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No que tange a capacidade produtiva de biodiesel no país, atualmente existem 51 

plantas de geração autorizadas pela ANP, com a previsão da construção de duas novas e o 

aumento na capacidade de geração de três pré-existentes. Com a finalização destas obras, o 

Brasil terá um acréscimo de 11,46% da sua capacidade de produção deste energético 

renovável. Vale evidenciar que, as usinas de biodiesel não são distribuídas igualmente pelo 

território nacional, com as regiões Centro-Oeste e Sul possuindo a maior quantidade de 

plantas e, consequentemente, as maiores capacidades autorizadas de produção, especificadas 

na Tabela 2.3 (ANP, 2018). 

Tabela 2.3 - Usinas e capacidades de produção autorizadas pela ANP por região 
 
 

Região UF Nº Usinas Capacidade (m3/d) 

 
 

Norte 

 

RO 

 
TO 

 

1 

 
2 

 

90,00 

 
881,00 

 
 

Nordeste 

BA 

 
CE 

2 

 
1 

1.403,42 

 
301,71 

 
GO 6 3.345,00 

Centro-Oeste MS 2 1.000,00 

 
MT 16 4.911,46 

 
MG 1 422,73 

Sudeste RJ 2 616,70 

 
SP 5 1.721,67 

  

PR 
 

3 
 

1.983,00 

Sul RS 9 6.533,33 

 
SC 1 510,00 

 

Fonte: Adaptado de (ANP, 2019) 
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2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO BIODIESEL 

 
Não obstante a matéria-prima utilizada para produzir o biodiesel, a escolha deste 

energético como opção renovável para substituir total ou parcialmente o óleo diesel de origem 

fóssil é baseada nas inúmeras vantagens ambientais e sociais constatadas por pesquisas 

científicas ao longo dos anos. 

A forma comumente adotada para produção do biodiesel é através da reação de 

transesterificação entre um óleo vegetal (obtido através de cultivos agrícolas) e um álcool de 

cadeia curta, como o metanol ou etanol (ambos podendo ser gerados a partir de biomassa). 

Assim, o biodiesel é classificado como renovável, biodegradável e atóxico, não possuindo 

enxofre ou aromáticos em sua composição (NGUYEN, 2012). 

Zhang et al. (2003) afirmam que o biodiesel possui um alto ponto de ignição 

(aproximadamente 150 ºC) que justifica sua menor volatilidade, além de propriedades 

lubrificantes. Dessa forma, este energético torna-se de seguro manuseio e transporte e 

proporciona lubrificação ao motor, auxiliando na vida útil do mesmo. 

Quando comparado com os derivados de petróleo, o biodiesel possui um perfil de 

emissão por combustão com índices inferiores de monóxido e dióxido de carbono, material 

particulado e hidrocarbonetos não queimados (ZHANG et al., 2003). Análises do ciclo  de 

vida (ACV) realizadas pelo Departamento de Energia dos EUA confirmaram tal fato, pois os 

volumes de dióxido de carbono emitidos pelo biodiesel mostraram-se 78,5% menores que os 

originados pela combustão do óleo diesel de origem fóssil (NGUYEN, 2012). 

Ramires (2014) afirma que o gás carbônico emitido pela combustão do biodiesel é 

neutralizado pelo carbono "capturado" através da fotossíntese realizada pelas culturas 

agrícolas utilizadas como insumo para geração do biocombustível. Contudo, a emissão de 

gases efeito estufa com alto poder calorífico, como óxido nitroso (cerca de 298 vezes superior 

a substância de referência CO2) e metano (cerca de 25 vezes superior a substância de 

referência CO2) devem ser avaliadas e monitoradas durante a etapa de produção da matéria 

prima de origem agrícola. 

A fim de minimizar ao máximo a emissão de CO2, Zhang et al. (2017) realizaram um 

estudo sobre o reaproveitamento do calor residual de uma planta típica de biodiesel, com foco 

no impacto ambiental e econômico da redução dos níveis gerados de CO2. Segundo o 

trabalho, com a utilização do calor residual da reação química para pré-aquecer a água de 

alimentação do trocador de calor, aumentou-se a eficiência energética global da instalação e, 

consequentemente, queda na emissão de gás carbônico. 
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Chen et al. (2018) realizaram ACV do biodiesel oriundo do óleo de soja nos EUA a 

fim de abordar os impactos que a mudança no uso de terras para o cultivo de matéria-prima 

vegetal trariam para produção deste biocombustível. Segundo os pesquisadores o biodiesel 

poderia diminuir em até 66-72% as emissões globais de gases do efeito estufa, além de 

alcançar uma redução de 80% no consumo de energia de origem fóssil. Entretanto, a pesquisa 

identificou como pontos críticos do processo de produção deste energético o uso induzido de 

terras para plantação de insumos, devido a problemática que um maior  desmatamento traria 

ao meio ambiente. 

No que tange as desvantagens do biodiesel, o alto custo de produção representa o 

principal entrave para sua viabilização. Sabe-se que uso de óleos comestíveis e de origem 

vegetal aumenta o custo de produção do biodiesel, uma vez que estas matérias-primas 

possuem valor de mercado superior ao dos combustíveis fósseis, pois competem para 

abastecerem o setor energético e alimentício (ZHANG, et al., 2003; NGUYENS, 2012). 

Além do fator econômico, estima-se que a crescente demanda por biocombustíveis de 

origem agrícola, como o biodiesel e o etanol, em conjunto com o exponencial aumento 

populacional, possa levar a uma crise alimentícia no futuro (SAJID et al., 2016; KHAN, et  

al., 2017; MAGALHÃES, 2010; SILVA, 2016). Outra desvantagem é o uso induzido de 

terras virgens para cultivo de matéria prima, fator que diminui o apelo ambiental do biodiesel. 

No caso brasileiro, o aumento das áreas desmatadas para geração de agroenergéticos pode 

afetar o território amazônico, do cerrado e do pantanal trazendo impactos ao ecossistema local 

e as comunidades que ali habitam (SANTANA, 2008). Dessa forma, é importante o incentivo 

a pesquisas sobre fontes alternativas para produção do biodiesel, como o óleo de cozinha 

usado, óleos não comestíveis e microalgas (ZHANG, et al., 2003; NGUYENS, 2012). 

2.4 MÁTERIAS-PRIMAS DO BIODIESEL 

 
Sabe-se que o biodiesel pode ser produzido a partir de três grupos de matérias-primas: 

óleos (comestíveis e não comestíveis), gorduras (bovina, de porco, de frango) e material 

residual (óleo de fritura, outros materiais graxos, etc.) (ALVARÃES, 2017). 

2.4.1 Definição de óleos e gorduras 

 
Os insumos adotados na geração do biodiesel enquadram-se na categoria de óleos ou 

gorduras, substâncias da classe dos lipídeos e com características hidrofóbicas, cuja principal 

diferença consiste no estado físico a temperatura ambiente. 
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Ambos são formados majoritariamente por ácidos graxos, compostos orgânicos 

lineares apresentados com as mais variadas quantidades de átomos de carbono, insaturações 

(ligações duplas em sua estrutura) e possíveis grupos funcionais (ALVARÃES, 2017). 

Diversos são os ácidos graxos de origem natural, sendo exemplos o ácido palmítico 

(C16:0), ácido esteárico (C18:0), ácido oléico (C18:1), ácido linoléico (C18:2) e ácido 

linolênico (C18:3), que em sua maioria estão presentes nos insumos utilizados para geração  

de biodiesel (GERPEN et al., 2004). Na natureza, os ácidos graxos encontram-se  livres ou  

em conjunto com substâncias químicas, gerando os fosfatídeos ou acilglicerídeos. Os 

fosfatídeos formam-se através da condensação de diferentes compostos químicos com o ácido 

fosfatídeo que, por sua vez, origina-se da junção de um poliol com uma molécula de ácido 

fosfórico e duas de ácido graxo (RAMOS et al, 2017). 

Segundo Santana (2008), os acilglicerídeos são considerados os principais 

componentes das matérias-primas do biodiesel. Formam-se através da combinação de ácidos 

graxos com glicerol e, dependendo do número de ácidos graxos envolvidos na reação pode 

ocorrer a geração de mono-, di- ou triglicerídeos. Assim, a quantidade de ácidos graxos livres, 

fosfatídeos e acilglicerídeos presentes em óleos e gorduras depende da origem e das rotas de 

produção/processamento destes insumos. Usualmente, os elementos glicerídeos representam 

cerca de 95% dos óleos "crus" e 98% da matéria prima após etapa de refinamento (RAMOS et 

al, 2017). 

Na Tabela 2.4, estão presentes alguns triglicerídeos gerados a partir de ácidos graxos 

comuns na composição de óleos adotados para geração de biodiesel. Ademais estão 

representadas as porcentagens que os triglicerídeos estão presentes em tais óleos. 

Tabela 2.4 - Porcentagem em massa dos triglicerídeos na composição de óleos utilizados na geração 

de biodiesel 

 

 

 

 

(C16H32O2) (C51H98O6) 
 

 

(C18H34O2) (C57H104O6) 
 

 

(C18H32O2) (C57H98O6) 
 

 

Fonte: Adaptado de (GERPEN et al., 2004; VENDRAMIN, 2010) 

Ác. Graxo Triglicerídeo Soja Palma Milho Canola Residual 

Palmítico Tripalmitina 
11,75 42,80 11,67 3,49 11,58 

Oléico Trioleína 
23,26 

 

40,50 
 

25,16 
 

64,40 
 

24,84 

Trilinoleína 
Linoléico 55,53 

 
10,10 

 
60,60 

 
22,30 

 
53,55 
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2.4.2 Matérias-primas mais utilizadas 

 
De acordo com Ramos et al. (2017), a composição dos ácidos graxos determinam as 

propriedades físico-químicas dos insumos utilizados para geração do biodiesel. Como o 

objetivo principal deste biocombustível é substituir o diesel de origem fóssil, é importante que 

o material renovável utilizado para sua produção possua características semelhantes a do óleo 

diesel, a fim de que se ajuste aos motores a diesel sem a obrigatoriedade de significativas 

alterações na tecnologia outrora utilizada com os derivados de petróleo. 

Outro fator primordial na escolha da matéria-prima para geração de biodiesel é a 

quantidade de óleo extraído, pois maiores valores resultam em menores custos na produção 

deste energético renovável. Ademais, elementos como economia, localização geográfica, 

clima e disponibilidade de obtenção e/ou cultivo de determinado insumo em uma região, 

também influenciam na opção da fonte energética para geração de biodiesel (RAMOS et al., 

2017). 

Atualmente o óleo de soja é o mais adotado no mundo, sendo principal insumo de 

países líderes na produção de biodiesel, como os EUA, apesar da reduzida razão de óleo de 

soja extraído por hectar cultivado (560 kg/ha) quando comparado a outras fontes de energia, 

como o óleo de palma (2000-8000 kg/ha) e o de pinhão- manso (1200-1500 kg/ha), por 

exemplo. Tal fato deve-se a seu cultivo em escala global e a capacidade de adaptar-se a 

diferentes climas (ALVARÃES, 2017). 

Contudo existem países com opções diferenciadas de matérias-primas. Nos países de 

clima tropical, como a Malásia, há a preferência pelo óleo de palma, já na Alemanha, o óleo  

de canola assume a posição de liderança. No Brasil, a grande extensão territorial somada à 

vasta quantidade de terras cultiváveis faz com que o país possua uma grande variedade de 

insumos agrícolas para geração do biodiesel (FERRARI, 2005). 

Dados de 2018 da ANP acerca das informações de mercado, evidenciam o óleo de soja 

como fonte de energia mais utilizada no país para produção de biodiesel, seguido do sebo 

bovino e de outros materiais graxos, definidos como uma "mistura de matérias-primas 

tradicionais em tanque e reprocessamento de subprodutos gerados na produção de biodiesel" 

(ANP, 2018). 

Nas Figuras 2.2 e 2.3 estão as porcentagens dos insumos utilizados no país para 

geração de biodiesel ao longo do ano de 2018. 
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Figura 2.2 - Principais matérias-primas utilizadas no Brasil em 2018 

 

 
* Mistura de matérias-primas tradicionais em tanque e reprocessamento de sub-produtos gerados na produção de biodiesel. 

** Gorduras de frango e porco, óleo de fritura, óleos de origem vegetal 

 
Fonte: Adaptado de (ANP, 2019) 

 
Figura 2.3 - Porcentagem das matérias-primas menos utilizadas no Brasil em 2018 

 

 
*Palma/Dendê, Algodão, Colza/Canola, Amendoim, Girassol, Mamona, Nabo-Forrageiro e Milho. 

 
Fonte: Adaptado de (ANP, 2019) 
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Não obstante à média nacional, cada região do país possui um clima favorável ao 

cultivo de determinada cultura e uma facilidade de obtenção e processamento de insumos de 

origens diferentes da agrícola (ANP, 2019). Na Figura 2.4 estão ilustrados os principais 

insumos adotados por região, no ano de 2018. 

Figura 2.4 - Matérias-primas utilizadas por região para produção de biodiesel em 2018 

 

 
*Foram consideradas matérias-primas com participação acima de 5% 

 
Fonte: Adaptado de (ANP, 2019) 

 
2.4.3 Outras matérias-primas em estudo 

 
2.4.3.1 Óleos não comestíveis 

 
Pesquisas sobre a viabilidade do óleo de cozinha usado como insumo para produção  

de biodiesel têm mostrado diversas vantagens, como o fato deste óleo proporcionar um menor 

uso de terras agrícolas e, consequentemente, uma redução no desmatamento e nos custos de 

produção do biodiesel. Outrossim, a adoção desta matéria-prima auxilia na gestão dos rejeitos 

urbanos (SAJID et al., 2016). 

Entretanto, deve-se destacar que a fritura do óleo ocasiona a formação de ácidos 

graxos livres e triglicerídeos polimerizados, além da obtenção de impurezas dependendo da 

natureza do alimento utilizado. 
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Assim, o biodiesel produzido terá sua qualidade e custo de produção intimamente 

relacionados à origem do óleo de cozinha, pois quanto maiores as quantidades de água e 

ácidos graxos livres, mais etapas de purificação serão necessárias para viabilizar a utilização 

desta matéria-prima e, como resultado, ocorrerá um encarecimento no preço do biodiesel 

(RAMOS et al., 2017). 

Pensando na conflitante questão entre demanda alimentícia e energética, Sajid et al. 

(2016) realizou estudos sobre a produção de biodiesel a partir de insumos não comestíveis 

como óleo de pinhão-manso e óleo de fritura usado. Os impactos ambientais de cada planta 

foram analizados e comparados por meio da avaliação sistemática dos ciclos de vida desses 

materiais. 

Segundo a pesquisa, o óleo de cozinha causa menores danos ao meio ambiente, devido 

a sua demanda inferior por matéria-prima. Além disso, este insumo possui obtenção imediata 

em relação ao pinhão manso, que exige espaço e tempo para ser colhido. Todavia, a etapa de 

pré tratamento necessária para viabilizar o óleo de fritura exige maiores quantidades de 

energia e produtos químicos. Desse modo, concluiu-se que o fator econômico deve ser 

decisivo para a tomada de decisão. 

2.4.3.2 Microalgas 

 
Microalgas são classificadas como seres unicelulares e, em sua maioria, de nutrição 

autotrófica e fotossintética, ou seja, utilizam a energia solar para fixar o carbono em 

compostos orgânicos, produzindo biomassa. São naturais de ecossistemas tanto aquáticos 

como terrestres e sua composição bioquímica dependente da espécie e condições de 

crescimento (SILVA, 2016; ALVARÃES, 2017). 

Estudos têm evidenciado o potencial das microalgas como insumos alternativos para 

geração do biodiesel, além de outros biocombustíveis como metano e biohidrogênio. Sabe-se 

que estes microrganismos não são competitivos com o cultivo de culturas comestíveis, além 

de serem de rápido crescimento em relação a outros insumos usados para a produção de 

biodiesel. Ao contrário do material oleaginoso de origem agrícola, pode-se dizer que as 

microalgas fornecem biomassa continuamente, pois tendem a dobrar sua quantidade em cerca 

de 24h (CHISTI, 2007; KHAN et al., 2017). 
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No que tange ao teor de óleo disponível nas microalgas, este pode atingir valores  

quase mil vezes superiores ao de insumos comumente adotados para produção de biodiesel. 

Tal fato deve-se à reduzida necessidade de área para crescimento destes microorganismos em 

relação às utilizadas para o cultivo de oleaginosas na agricultura. 

Na Tabela 2.5, evidencia-se a vertiginosa diferença entre as razões de volume de óleo 

extraído de diversas matérias-primas para geração de biodiesel, em relação ao mesmo espaço 

analisado (1 hectar). 

 

Tabela 2.5 - Comparação do rendimento de óleo de matérias oleaginosas e microalgas 

 

 

Matéria Prima Rendimento Óleo (L/ha) Microalga (a) Microalga (b) 

 

Óleo de Soja 
 

446 
 

307x inferior 
 

132x inferior 

Óleo de Canola 1190 115x inferior 49x inferior 

Óleo de Pinhão Manso 1892 72x inferior 31x inferior 

Óleo de Palma 5950 23x inferior 10x inferior 

Microalga (a)* 136.900 - - 

Microalga (b) ** 58.700 - - 

 

*(a): 70% de óleo em % de massa seca; **(b): 30% de óleo em % de massa seca 

 

Fonte: Adaptado de (CHISTI, 2007) 

 
São duas as principais formas de cultivo de microalgas: o sistema aberto e o fechado. 

O primeiro é usualmente composto por lagoas que permitem o livre crescimento destes seres 

vivos, porém a mão de obra humana pode ser utilizada no caso de necessidade de 

manipulação das características biológicas das microalgas. Ademais, o sistema aberto pode 

auxiliar no tratamento de águas residuais sem interferir no crescimento destes 

microrganismos. 

Atualmente, o sistema fechado é o mais adotado, uma  vez que os biorreatores 

permitem economia de energia e menores interferências de fatores ambientais, como queda na 

oferta de energia luminosa. Dessa forma, garante-se um maior controle na produção de 

biomassa e na quantidade da mesma (KHAN et al., 2017). 
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2.5 PRODUÇÃO DO BIODIESEL 

 
Sabe-se que o biodiesel é obtido a partir de óleos e gorduras de origem animal ou 

vegetal, constituídos por ácidos graxos livres ou combinados com compostos químicos, como 

o glicerol. Na Figura 2.5 está ilustrada a reação entre ácidos graxos livres e glicerol, dando 

origem ao ácido graxo combinado comumente conhecido como triglicerídeo. 

Figura 2.5 - Reação de esterificação com geração de triglicerídeos 
 

Fonte: Autor 

 
Dentre as rotas de produção de biodiesel pode-se citar a microemulsão, o 

craqueamento térmico (ou pirólise), a hidroesterificação, a esterificação e a transesterificação 

(FERRARI, 2005; MAGALHÃES, 2010). Acerca de microemulsão, Ma & Hanna (1999) a 

definem como dispersões coloidais compostas por microestruturas geradas a partir: 

 

 Mistura de dois componentes líquidos imiscíveis, como um material oleoso na 

presença de um solvente alcoólico, sendo normalmente utilizados o metanol ou etanol; 

 Um ou mais componentes constituídos por grupamentos hidrofílicos e hidrofóbicos e 

podendo ser iônicos ou não iônicos; 

 

Pesquisas acerca do uso do biodiesel gerado por microemulsão evidenciaram fatores 

que levaram este método ao desuso, tais como a presença de depósitos de carbono nos 

motores e a combustão incompleta do biocombustível oriundo deste processo. O 

craqueamento térmico (também conhecido como pirólise) consiste na quebra de ligações 

químicas a altas temperaturas (normalmente superiores a 450 °C) e na ausência de ar ou 

oxigênio, sendo o uso de catalisadores opcional. Estudos evidenciaram que este processo gera 

biocombustíveis com certo nível de acidez devido à presença de compostos oxigenados, além 

de elevados índices de cinzas e depósitos de carbono. 
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Ademais, este processo gera um produto com composição semelhante a dos 

energéticos fósseis e possui um custo de produção elevado, o que contribui para o desuso do 

craqueamento para geração de biodiesel (MA & HANNA, 1999; GOMES, 2009). 

Segundo Magalhães (2010), a hidroesterificação pode ser definida como um par de 

reações. Primeiramente o material oleoso e a água reagem dando origem a glicerol e ácido 

graxos. Em seguida ocorre uma esterificação entre os ácidos graxos e alcoóis de cadeia curta, 

produzindo biodiesel. Apesar de ser um método com a vantagem de gerar glicerol a parte do 

produto final, o custo atribuído à etapa inicial faz com que sua utilização seja reduzida. 

Vale ressaltar que a reação isolada de esterificação é adotada por algumas usinas de 

biodiesel. Neste processo empregam-se ácidos homogêneos como catalisadores, visto que o 

uso de bases como hidróxido de sódio (NaOH) podem reagir com os ácidos graxos livres 

presentes na matéria prima, dando origem a sabão e água. Para neutralizar a acidez  da 

corrente de biodiesel gerada, normalmente utilizam-se substâncias alcalinas fortes  

(NGUYEN, 2012; ALVARÃES, 2017). Na Figura 2.6 encontra-se o diagrama da geração de 

biodiesel por esterificação com catálise alcalina 

Figura 2.6 - Diagrama da geração de biodiesel por esterificação com catálise ácida 
 

Fonte: Adaptado de (NGUYEN, 2012) 

 
2.5.1 Reação de transesterificação 

 
De todas as opções para geração do biodiesel, a rota envolvendo a transesterificação é 

a mais utilizada. Neste processo, triglicerídeos presentes na matéria prima oleosa reagem com 

um álcool de cadeia curta na presença de um catalisador, dando origem a uma mistura de 

ésteres (biodiesel) e glicerol (GERPEN et al., 2004; FERRARI, 2005; SANTANA, 2008; 

MAGALHÃES, 2010), como está representado na Figura 2.7, onde R1, R2 e R3 representam 

diferentes grupamentos carbônicos. 
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Figura 2.7 - Reação global de transesterificação com catálise alcalina 
 

Fonte: Adaptado de (ALVARÃES, 2017) 

 
Observa-se que a razão molar de 3:1 é a estequiometricamente necessária para 

viabilização da transesterificação. Contudo, as plantas atuais adotam razões normalmente em 

torno de 6:1, a fim de garantir o deslocamento do equilíbrio reacional para a geração do 

biodiesel (ZHANG et al., 2003; GERPEN et al., 2004; NGUYEN, 2012). 

Cabe destacar que os alcoóis de baixo peso molecular e cadeia curta, como metanol 

(CH3OH) e etanol (C2H5OH), atuam como reagentes nos processos de transesterificação. O 

metanol é habitualmente escolhido devido a sua alta polaridade entre os grupamentos 

carbônico e hidroxila, facilitando a remoção dos ésteres presentes na molécula de 

triglicerídeo. Outrossim, este álcool necessita de temperaturas, tempos de reação e 

quantidades inferiores em relação ao etanol para efetuar a reação (ALVARÃES, 2017). 

O fato de o metanol ser produzido a partir de derivados do petróleo e apresentar 

características tóxicas o tornam não sustentável e, por isso, a rota etílica é a mais indicada  

para um combustível totalmente renovável e mais "limpo", visto que o etanol é gerado a partir 

da biomassa de cana e não agrega elevados riscos à saúde humana e ao ecossistema 

(FERRARI, 2005). Entretanto as desvantagens do etanol, como formação de azeótropos que 

dificultam a remoção do excesso de álcool ao longo do processo, fazem com que o metanol 

permaneça como principal escolha (RAMOS et al., 2017). 

Quanto aos catalisadores, estes podem ser alcalinos, ácidos ou enzimáticos, sendo os 

últimos ainda majoritariamente estudados em escala laboratorial e com elevados custos para 

implantação em escala industrial. A escolha do tipo de catalisador baseia-se em fatores como: 

 

 Taxa de conversão de ésteres; 

 Porcentagem em massa na corrente de alimentação; 

 Porcentagem de ácidos graxos livres e água presentes na matéria prima; 

 Geração de subprodutos indesejados; 
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 Custo energético; 

 Disponibilidade de obtenção do catalisador; 

 
As usinas de biodiesel costumam utilizar catalisadores alcalinos como hidróxido de 

sódio (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH), por apresentarem uma taxa de conversão 

superior à ácida e uma pequena porcentagem em massa necessária na alimentação do 

processo. Ademais, a catálise alcalina apresenta-se como a opção com menor tempo de reação 

e custo energético, além de maior facilidade na obtenção/produção do catalisador. 

É importante frisar que os ácidos graxos livres presentes no material oleoso podem 

reagir com a base originando produtos saponificados. Tais produtos podem ser separados do 

biodiesel através de lavagem com água que retira, além do sabão, o metanol em excesso e a 

glicerol, subproduto da reação de transesterificação. Portanto, torna-se conveniente o uso de 

catalisadores ácidos no caso de insumos com alto teor de ácidos graxos livres e de água 

(GERPEN et al., 2004; ALVARÃES, 2017). 

2.5.2 Cinética da reação de transesterificação 

 
Diversas são as pesquisas para determinação da cinética das reações de 

transesterificação entre óleos e alcoóis. De modo geral, para razões molares em torno de 6:1, 

assume-se uma cinética de segunda ordem que pode ser acompanhada de um mecanismo de 

desvio de quarta ordem (NOUREDDINI & ZHU, 1997 apud FREEDMAN et al., 1987). 

A transesterificação é composta por três etapas reversíveis representadas pelas 

Equações (2.1), (2.2) e (2.3). Na primeira reação o triglicerídeo (TG) reage com o álcool 

dando origem à uma molécula de diglicerídeo (DG) e éster (R1COOR). Na equação (2.2) o 

diglicerídeo previamente gerado entra em contato com o álcool e produz um monoglicerídeo 

(MG) e outra molécula de éster (R2COOR). Por fim, na terceira etapa há a formação do 

glicerol (GL) juntamente com o éster oriundo da última cadeia carbônica disponível 

(R3COOR). À mistura de ésteres formados (RCOOCH3), dá-se o nome de biodiesel 

(NOUREDDINI & ZHU, 1997; SANTANA, 2008). 

 

�1/�2 

TG + CH3OH ↔               DG + R1COOCH3 (2.1) 
 

�3/�4 

DG + CH3OH ↔               MG + R2COOCH3 (2.2) 
 

k5/k6 

MG + CH3OH ↔             GL + R3COOCH3 (2.3) 
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onde: k1  = constante de velocidade da reação direta 1 

k2 = constante de velocidade da reação inversa 2 

k3 = constante de velocidade da reação direta 3 

k4 = constante de velocidade da reação inversa 4 

k5 = constante de velocidade da reação direta 5 

k6 = constante de velocidade da reação inversa 6 

k7 = constante de velocidade da reação direta 7 

k8 = constante de velocidade da reação inversa 8 

Um fator de particular importância para a eficiência da transesterificação é o grau de 

mistura entre o álcool e os triglicerídeos presentes no material oleaginoso, pois ambos são 

imiscíveis e tendem a formar duas fases no reator. Normalmente uma mistura mecanizada é 

aplicada a fim de aumentar o contato entre os reagentes e proporcionar uma maior taxa de 

transferência de massa. 

Noureddini & Zhu (1997) realizaram um estudo acerca do efeito que variações, tanto 

na intensidade de agitação quanto na temperatura, exercem no comportamento cinético da 

transesterificação. Os pesquisadores utilizaram metanol e óleo de soja na razão molar de 6:1, 

além de hidróxido de sódio como catalisador alcalino. Dados cinéticos foram coletados em 

três números de Reynolds1 (NRe= 3100, 6200 e 12400) e cinco temperaturas (30, 40, 50, 60 e 

70 °C). 

De acordo com o sistema de equações diferenciais (2.4) à (2.9) os autores calcularam 

as taxas de geração e consumo de todos os componente presentes na reação, com [A] 

representando o álcool, [E] o éster, d[ ]/dt as variações de concentração molar ao longo do 

tempo e [ ] as concentrações molares. É importante frisar que, caso o mecanismo de desvio 

seja desconsiderado, as constantes de reação K7 e K8 se tornam nulas. 

 
�[��] 

= −�1[��][�] + �2[��][�] − �7[��][�]3 + �8[�][��]3 (2.4) 
�� 

 
 

 

Número de Reynolds: Definido como um número adimensional utilizado para determinação do regime de 

escoamento de um fluido sobre uma superfície. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
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�[��] 
= �1[��][�] − �2[��][�] − �3[��][�] + �4[��][�] (2.5) 

�� 

 
�[��] 

= �3[��][�] − �4[��][�] − �5[��][�] + �6[��][�] (2.6) 
�� 

 
�[�] 

= �1[��][�] − �2[��][�] + �3[��][�] − �4[��][�] (2.7) 
�� 

 

+ �5[��][�] − �6[��][�] + �7[��][�]3 − �8[��][�]3 

 
�[�] 

= − 
�[�] (2.8) 

�� �� 

 
�[��] 

= �5[��][�] − �6[��][�] + �7[��][�]3 − �8[��][�]3 (2.9) 
�� 

 

Com as porcentagens de conversão dos reagentes ao longo do tempo, foi possível 

evidenciar a existência de uma região de conversão lenta no início do processo, 

majoritariamente controlada pela transferência de massa e influenciada tanto pelo grau de 

agitação (Figura 2.8) quanto pela temperatura da mistura (Figura 2.9). 

Após a formação de uma única fase, a reação atinge uma região controlada pela 

cinética (rápida) e onde apenas a temperatura atua como variável. Finalmente, a reação atinge 

a fase de equilíbrio, mais lenta que a etapa anterior. 

Figura 2.8 - Intensidade de agitação da mistura na conversão dos reagentes a 50 °C 
 
 

 

Fonte: Adaptado de (NOUREDDINI & ZHU, 1997) 



26 
 

Figura 2.9 - Efeito da temperatura na conversão dos reagentes a NRe = 3100 
 
 

 
Fonte: Adaptado de (NOUREDDINI & ZHU, 1997) 

 

 

 

Figura 2.10 - Efeito da temperatura na conversão dos reagentes a NRe = 6200 
 
 

 

Fonte: Adaptado de (NOUREDDINI & ZHU, 1997) 
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A fim de averiguar a real cinética da transesterificação entre o óleo de soja e 

metanol, Noureddini & Zhu (1997) avaliaram dados experimentais primeiramente assumindo 

cinética de segunda ordem com presença de mecanismo de desvio de quarta ordem e, em 

seguida, analisaram os dados excluindo o mecanismo de desvio. As constantes de reação (k) 

resultantes dos ajustes de curva dos dois casos estão tabuladas na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 - Constantes de reação (k) para NRe = 6200 e T = 50 °C 
 
 

Constante Reação Tipo Com mecanismo Sem mecanismo 

k1 TG → DG Direta 0,049 0,050 

k2 DG → TG Inversa 0,102 0,110 

k3 DG → MG Direta 0,218 0,215 

k4 MG → DG Inversa 1,280 1,228 

k5 MG → GL Direta 0,239 0,242 

k6 GL → MG Inversa 0,007 0,007 

k7 TG → GL Direta 7,84 x 10-5
 - 

k8 GL → TG Inversa 1,58 x 10-5
 - 

 

Fonte: Adaptado de (NOUREDDINI & ZHU, 1997) 

 
Observa-se que os valores de k1 a k6 não se alteraram significativamente quando o 

mecanismo foi incluído, além dos valores para k7 e k8 serem inferiores em várias ordens de 

grandeza em relação a k1 a k6. Assim, pode-se seguramente aplicar uma cinética de segunda 

ordem para esta reação. 

Com o uso da Equação de Arrehenius (2.10) e dados experimentais acerca das 

constantes de velocidade, obtiveram-se os valores das energias de ativação das reações para 

diferentes números de Reynolds. A Tabela 2.7 apresenta as energias de ativação calculadas 

para NRe = 6200 e 12400. 
 

�(�) = �� . 
� 

−( 
��

.�) 
� (2.10) 
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Tabela 2.7 - Energias de ativação (cal/mol) para NRe = 6200 e 12400 

 

Reação Tipo NRe = 6200 NRe = 12400 

1 TG → DG Direta 13,145 13,600 

2 DG → TG Inversa 9,932 9,783 

3 DG → MG Direta 19,860 18,769 

4 MG → DG Inversa 14,639 11,177 

5 MG → GL Direta 6,421 5,182 

6 GL → MG Inversa 9,588 9,873 

7 TG → GL Direta 42,493 37,551 

8 GL → TG Inversa 34,159 30,833 
 

*ko = constante; R = 1,99 cal/mol.K; Valores calculados para T = 50 °C 

 

Fonte: Adaptado de (NOUREDDINI & ZHU, 1997) 

 

Os valores superiores para as energias de ativação nas reações diretas (1) e (3) 

sugerem que, ao longo faixa investigada, elevadas temperaturas favorecem o equilíbrio no 

sentido de formação da mistura de ésteres e glicerol. 

Diferentemente da etapa (5)-(6), cujo aumento de temperatura deverá levar a formação 

de monoglicerídeos. Entretanto, uma análise da reação global mostrou que a energia de 

ativação da etapa direta é superior à inversa, evidenciando que maiores temperaturas 

auxiliariam a geração do biodiesel. 

2.6 SIMULAÇÃO DE PROCESSOS 

 
Os crescentes avanços tecnológicos, em especial no âmbito industrial, tem elevado a 

necessidade de processos cada vez mais eficientes e integrados. Neste contexto, a simulação 

de processos surgiu como uma ferramenta extremamente útil, uma vez que auxilia no 

desenvolvimento de plantas industriais de forma rápida e com reduzido custo, além de 

considerar múltiplos objetivos, através da aplicação de modelos matemáticos (SANTANA, 

2008). 
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Mangili & Souza (2016) afirmam que: 

[...] as simulações computacionais passaram a ser identificadas como um dos pilares 

da engenharia de processos. Isto se deve à utilização de seus resultados, que 

promovem a otimização de processos conhecidos, sintonia de malhas de controle, 

desenvolvimento de novas estratégias de controle, análises de risco e custo, análise 

de estabilidade, dimensionamento de equipamentos, estimativa de parâmetros, 

reconciliação de dados, treinamento de operadores, bem como na diminuição da 

necessidade de realização de experimentos práticos e diversas outras atividades. 

(p.38) 

Contudo, alguns critérios precisam ser definidos para o estudo e a elaboração de 

projetos através da simulação de processos. Primeiramente deve-se definir a questão problema 

do projeto, o objetivo principal e as hipóteses teóricas, possibilitando a escolha dos modelos 

matemáticos e operações unitárias a serem aplicadas. Depois, equaciona-se o projeto visando 

a obtenção de resultados coerentes quando comparados com dados reais obtidos 

experimentalmente ou através de processos industriais já existentes (ALVARÃES, 2017). 

Atualmente, há uma  grande variedade de softwares de simulação de processos 

presentes no mercado, como o ASPEN-PLUS, PRO-II, HYSYS, EMSO etc. Estes podem ser 

divididos em dois grandes grupos: modulares sequenciais e simultâneos. Os primeiros são 

usualmente adotados para resolução de problemas em estado estacionário e são assim 

chamados pois realizam a modelagem do projeto através de códigos fechados e calculam 

sequencialmente cada unidade de operação. Já os simuladores simultâneos possuem a 

capacidade de resolver as equações de todo o processo ao mesmo tempo (ALVARÃES,  

2017). 

2.6.1 Simulador UniSim Design® 

 
Esta dissertação adotou o software modular sequencial UniSim Design R390® da 

Honeywell Ltd. devido a sua aplicabilidade em processos de estado estacionário e facilidade 

de obtenção e manuseio. 

O UniSim Design R390® simula processos tanto em estado estacionário - caso desta 

dissertação - quanto dinâmico. Com o auxílio deste software é possível a elaboração  de 

plantas com os mais diversos níveis de complexidade, pois sua biblioteca inclui uma extensa 

gama de equipamentos e componentes químicos habitualmente utilizados na indústria, além 

dos principais pacotes termodinâmicos adotados engenharia de processos. 
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Outrossim, ressalta-se a possibilidade da análise gráfica dos resultados obtidos através 

da ferramenta Case Study e a capacidade de otimizar as plantas industriais com o uso da 

ferramenta Optimazer (HONEYWELL, 2019). 

 
2.6.1.1 Criação de moléculas hipotéticas no UniSim®

 

 
O uso da ferramenta HypoManager permite a adição de componentes não presentes 

na biblioteca do software, através da inserção de dados termofísicos base e críticos como: 

massa molar (MM), densidade (d), temperatura normal de ebulição (Tb), temperatura crítica 

(Tc), pressão crítica (Pc), volume crítico (Vc) e fator acêntrico (ω). 

A temperatura normal de ebulição pode ser definida como o ponto em que a pressão  

de vapor de uma substância se torna igual a pressão atmosférica de 1 atm é conhecido como 

temperatura normal de ebulição (Tb). 

As propriedades físico-químicas críticas (Tc, Pc, Vc) são de grande importância para 

componentes puros. Contudo, a determinação experimental é difícil, principalmente para 

móleculas grandes como os triglicerídeos, devido ao risco de degradação química em 

temperaturas elevadas (POLING et al., 2001; GLISIC & SKALA, 2009). 

Silva (2016) define o fator acêntrico (ω) como: "um número conceitual [...] associado 

com a esfericidade do campo de força da molécula (POLING et al., 2001). Este fator está, 

portanto, também ligado à polaridade da molécula, quanto maior o valor maior a polaridade". 

Vale ressaltar que o HypoManager consegue estimar as propriedades dos componentes 

hipotéticos apenas com a adição dos dados base (MM, d, Tb). Entretanto, o uso de 

informações precisas proporcionam resultados mais próximos à realidade. Normalmente são 

fornecidos valores experimentais ao simulador, porém o alto custo e empecilhos operacionais 

dificultam a obtenção de tais dados para os óleos utilizados como matéria prima do biodiesel 

(POLING et al., 2001; VENDRAMIN, 2010; SILVA, 2016). 

Dessa maneira, adotam-se métodos preditivos, como os de contribuição de grupos, 

para o cálculo de dados físico-químicos. Tais modelos tem como conceito básico a 

dependência entre as forças intermoleculares, que determinam as constantes de interesse, com 

os tipos de ligações atômicas que formam as moléculas. Pode-se determinar as contribuições 

através da natureza dos átomos, da forma de interação entre dois átomos ou, ainda, pelas 

ligações entre pequenos grupos atômicos (POLING et al., 2001). 
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As contribuições utilizadas por um método preditivo são usualmente obtidas por ajuste 

de dados. Iniciando-se com análises experimentais de hidrocarbonetos saturados e seguindo 

para adicão sequencial de formas mais complexas de ligações, anéis, heteroátomos e 

ressonâncias. Tais contribuições tendem assumir que os compostos químicos podem ser 

avaliados independentemente de seus arranjos ou vizinhanças. Em casos que tal tratamento 

compromete a precisão do cálculo preditivo, correções para efeitos específicos de múltiplos 

grupos, de ressonância ou conformacionais podem ser incluídos (POLING et al., 2001). 

Poling et al. (2001) compararam os métodos de Joback & Reid (1987), Constantinou  

& Gani (1994); Wilson & Jasperson (1996); Marrero & Pardillo (1999) para o cálculo das 

propriedades críticas (Tc, Pc, Vc). Os autores concluíram que, havendo disponibilidade de 

dados experimentais acerca das temperaturas normais de ebulição (Tb), o método de MP 

(1999) apresenta maior eficácia para a estimativa da temperatura crítica (Tc). Entretanto, caso 

não haja disponibilidade de tais dados, o método de CG (1994) se mostra mais preciso para 

moléculas com grande número de carbonos, como os triglicerídeos. 

No que tange a escolha do método para obtenção da pressão crítica (Pc), este depende 

da presença de valores experimentais para Tc, pois a ausência de tais dados faz com que a 

decisão seja baseada mais na facilidade de uso do que na precisão e confiabilidade. Já para o 

volume crítico (Vc), todos os modelos analisados se mostraram amplamente aplicáveis e 

capazes de descrever praticamente todas as substâncias estudadas. 

Poling et al. (2001) afirmam que o fator acêntrico (ω) apresenta elevada sensibilidade 

a infomações de entrada contendo erros, porém existem duas principais formas para estimá-lo. 

A técnica mais precisa e comumente utilizada consiste em obter (ou estimar) as temperaturas  

e pressões críticas (Tc e Pc), além de usar dados experimentais de temperatura de ebulição (Tb) 

em correlações como a de Pitzer (1955). Contudo, não sendo possível o uso de dados 

experimentais, pode-se calcular diretamente (ω) por métodos de contribuição de 

grupos/ligações/átomos, como o de Constantinou & Gani (1995), caracterizado por ser  o 

único capaz de estimar ω para uma ampla gama de moléculas. 

Glisic & Skala (2009) estimaram parâmetros para trioleína, dioleína, monoleína  e 

metil oleato (biodiesel) como temperatura normal de ebulição (Tb), propriedades críticas (Tc, 

Pc e Vc) e o fator acêntrico (ω). Os autores compararam os dados calculados pelo método de 

Constantinou & Gani (1994) com os presentes na biblioteca do Aspen e DIPRR - Data 

Compilation of Pure Compound Properties, como pode ser observado na Tabela 2.8. 
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Tabela 2.8 - Propriedades termofísicas presentes em Glisic & Skala (2009) 
 
 

Propriedade Método Trioleína Dioleína Monoleína Biodiesel 

Tb (K) CG (1994) 827,40 765,03 674,82 595,93 

 
Dados 834,65/1120,00* 920,00 714,00 617,00 

Tc (K) CG (1994) 977,88 920,20 835,06 721,02 

 
Dados 998,00/1640,00* 900,00/1125,00 885,00 764,00 

Pc (bar) CG (1994) 3,34 5,05 10,56 11,03 

 
Dados 3,34/4,70 7,92 12,40 12,80 

Vc (m
3/kmol) CG (1994) 3,25 2,83 1,25 1,11 

 
Dados 3,25/3.09* 2,25/2,15* 1,25/1,21* 1,06 

ω CG (1994) 1,9782 1,7632 1,5324 1,0494 

 
Dados 1,9782 2,5810 0,9918 1,0494 

 

* Dados do DIPPR quando diferentes do Aspen 

 

Fonte: GLISIC & SKALA (2009) 

 
Vendramin (2010) calculou as propriedades críticas das moléculas de trioleína (TO) e 

trilinoleína (TL) através do método de Ambrose (1980). Tal modelo necessita de informações 

acerca da massa molar (MM) e dados experimentais da temperatura normal de ebulição (Tb). 

O fator acêntrico também foi calculado pela regra de Edmister (1958), dependente de valores 

pré-calculados para Tc e Pc e dados experimentais de Tb. Na Tabela 2.9 estão todos os dados 

calculados por Vendramin (2010), sendo MM e Tb retirados da literatura: 

Tabela 2.9 - Propriedades termofísicas obtidas por Vendramin (2010) 
 
 

Composto MM(g/mol) Tb (K) Tc (K) Pc (bar) Vc (cm3/mol) ω 

Trioleína (TO) 885,43 510,15 867,16 4,82 3127,4 1,711 

Trilinoleína (TL) 879,38 798,3 886,6 5,07 3007,4 1,710 
 

Fonte: VENDRAMIN, (2010) 
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Arvelos (2013) realizou estudos comparativos entre os métodos preditivos de Ambrose 

(1980); JR (1987); CG (1994); MP (1999) - previamente explicitados - e MG (2001) para o 

cálculo da temperatura normal de ebulição (Tb) e propriedades termofísicas críticas (Tc, Pc e 

Vc). A autora visou obter a melhor estimação das propriedades termofísicas da trioleína (TO)  

e trilinoleína (TL) e definir qual modelo é o mais eficiente neste processo. Para isto, validou  

as estimativas obtidas pelos métodos preditivos através da regressão de dados experimentais 

de densidade (d) - num intervalo de temperatura de 283/373K - e pressão de saturação (Psat) - 

num intervalo de temperatura de 313/512K - e da correlação destes valores com a equação de 

estado de Peng-Robinson. Na Tabela 2.10 estão presentes os dados calculados e os dados base 

utilizados para validação e escolha do modelo de contribuição de grupos mais eficiente. 

 

Tabela 2.10 - Propriedades termofísicas obtidas por Arvelos (2013) 
 
 

 

Métodos 
Tb (K) Tc (K) Pc (bar) Vc (cm3/mol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tb obtido em GRABOSKI & MCCORMICK, 1998; Tc e Pb são valores regredidos a partir de dados 

experimentais de Psat e densidade. 

Fonte: ARVELOS (2013) 

 
Os métodos de CG (1994) e MG (2001) se mostraram com menores desvios para o 

cálculo da temperatura normal de ebulição (Tb). No que tange às propriedades críticas, a 

temperatura (Tc) e pressão (Pc) foram melhor estimadas pelo modelo de MG (2001). 

Entretanto, todos os métodos apresentaram aproximadamente o mesmo desvio para os 

volumes críticos (Vc), tornando-os igualmente viáveis. 

TO TL TO TL TO TL TO TL 

 

Ambrose (1980) - - 915,98 918,89 4,82 5,07 3127,40 3007,40 

JR (1987) 1690,26 1702,74 4019,30 3665,24 2,36 2,50 3239,50 3179,50 

CG (1994) 827,40 827,38 977,88 978,82 3,34 3,39 3249,61 3201,28 

MP (1999) 1135,12 1138,55 - - - - - - 

MG (2001) 849,66 851,58 1035,11 1038,31 7,52 7,25 3265,62 3223,20 

Dados base* 689,40 - 1023,38 - 6,35 - - - 
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Semelhante pesquisa foi realizada por Silva (2016), que comparou dados 

experimentais obtidos na literatura para trioleína (TO) e trilinoleína (TL) com resultados 

obtidos pelos métodos de contribuição de grupos de Ambrose (1980), JR (1987), CG (1994) - 

previamente explicitados - e Lyndersen (1955). 

 

Tabela 2.11 - Propriedades termofísicas obtidas por Silva (2016) 
 
 

 

Métodos 
Tb (K) Tc (K) Pc (bar) Vc (cm3/mol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SILVA (2016) 

 
Tanto para a estimativa da temperatura normal de ebulição (Tb) quanto das 

propriedades críticas (Tc, Pc, Vc) a autora concluiu que o modelo de CG (1994) apresenta 

maior precisão. 

2.6.2 Otimização 

 
A otimização tem obtido amplo uso em plantas industriais - como a de produção de 

biodiesel - devido a quantidade de soluções e interações econômicas e de desempenho 

geralmente apresentadas por estes processos. Ademais, a obtenção de uma solução ideal 

traduz-se em economia para a indústria e permanência na competitividade do mercado. 

No UniSim Design Suite R390® a otimização é realizada através do uso da ferramenta 

Optimizer. Tal ferramenta calcula os valores de máximo e mínimo para a função objetivo 

definida para o processo através de algoritmos que utilizam as restrições e variáveis de 

decisão pré-determinadas (SOUZA & COSTA, 2018). 

A formulação básica do problema de otimização contínuo baseia-se em uma função 

objetivo, no modelo do processo e nas restrições, como pode ser observado nas Equações 

(2.11) - (2.13) (SECCHI, 2015). 

TO TL TO TL TO TL TO TL 

 

Lyndersen (1955) - - 1905,80 1692,30 5,80 5,70 3,20 3,16 

Ambrose (1980) - - 744,70 735,50 4,70 4,70 2,86 2,77 

JR (1987) 1680,60 1683,40 1640,40 1505,00 2,40 2,60 3,22 3,15 

CG (1994) 838,00 826,10 960,90 958,50 3,20 3,40 3,38 3,19 
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� = ��� �(�̇� ��������� ) (2.11) 

Sujeito às restrições: 
 

ℎ �(x, y) = 0; � = 1, … , �� (2.12) 

 

��(x, y) ≤ 0; � = 1, … , �� (2.13) 

 
Onde: 

 

����  ≤ �  ≤  ���� 

 
Nestas Equações f, ℎ �(�, �) � ��(�, �) referem-se a função objetivo, restrições de 

igualdade e restrições de desigualdade, respectivamente. Já xi , i = 1 ⋯ n são as variáveis de 

decisão e n é o número destas variáveis (SECCHI, 2015). 

A função objetivo é uma das principais etapas da otimização de um processo, sendo 

formulada como uma especificação operacional (vazão mássica, vazão molar, temperatura, 

pressão, etc.) e/ou econômica (custo, rendimento, lucro, etc.). 

O modelo do processo corresponde ao grupo de restrições de igualdade (equações) e 

desigualdade (inequações) que definem o domínio das soluções viáveis para o problema de 

otimização. Tais restrições estão interligadas as variáveis de decisão e são normalmente 

representadas por limites pré-determinados ou pelas leis naturais que determinam o 

comportamento do sistema. 

Segundo Silva (2016), as variáveis de decisão: 

[...] devem ser ajustadas para maximizar ou minimizar a função objetivo, 

satisfazendo as restrições. Há vários possíveis valores de variáveis de decisão que 

satisfazem as restrições, conduzindo a uma região viável que é determinada por um 

subespaço destas variáveis. Em muitos problemas de engenharia, este subespaço 

pode ser caracterizado por um conjunto de variáveis de decisão que podem ser 

interpretadas como graus de liberdade no processo (p. 31). 

 

Em uma planta, qualquer variável definida como parâmetro de entrada pode ser usada 

como uma variável de decisão do problema de otimização. Essas variáveis incluem 

propriedades de fluxo (por exemplo, temperatura, pressão e fração molar), condições de 

operação unitária e propriedades termodinâmicas. As restrições definem o domínio de 

soluções aceitáveis para o problema de otimização. Em outras palavras, definem os intervalos 

nos quais s solução é viável. 
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® 

2.6.3 Trabalhos recentes na área de simulação da produção contínua de biodiesel 

 
Um levantamento acerca das pesquisas mais recentes da área de simulação da 

produção contínua de biodiesel (Tabela 2.12) evidenciou que poucos estudos têm focado na 

otimização de processos contínuos de produção de biodiesel. 

Tabela 2.12 - Pesquisas mais recentes na área de simulação sobre a produção de biodiesel 

 
 

Autores Simulador Processo 
Análise

 
Energética 

Análise 

Econômica 
Otimização 

 
 

West et al. 

(2008) 

Pokoo Aikins 

et al. (2010) 

Santana et 

al.(2010) 

Lee et al.(2011) 

Nguyens & 

Demirel (2013) 

Coronado et al. 

(2013) 

Coronado et al. 

(2014) 

Plate et al. 

(2014) 

 
Maceiras et al. 

(2016) 

Hysys® Catálise alcalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

alimentações 

Sim Sim Não 

 

Alvarães (2017) 
SimSci

 
PRO/II 

Catálise alcalina 

e enzimática 
Sim Não Sim 

 
 

 

Fonte: Autor 

 
Desse modo, destaca-se a importância do estudo realizado nesta dissertação, pois a 

utilização da ferramenta de otimização aliada a simulação de processos irá permitir a obtenção 

de múltiplas soluções para melhoria da planta de forma eficiente, em um curto espaço de 

tempo e com reduzido custo. 

 ou ácida contínua  

ICARUS®
 Catálise alcalina Sim Sim Não 

Hysys®
 

 

Catálise alcalina 
 

Sim 
 

Sim 
 

Não 

Hysys®
 Catálise alcalina Sim Sim Não 

Hysys®
 Catálise ácida Sim Sim Não 

Hysys®
 

 

Catálise alcalina 
 

Sim 
 

Sim 
 

Não 

Hysys®
 

 

Catálise alcalina 
 

Sim 
 

Sim 
 

Não 

IFSH  
Catálise alcalina 

ou ácida contínua 
Sim Não Não 

iQuimicaC 
Contínua e com 

AD®  diferentes 

 
Não 

 
Sim 

 
Não 
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2.7 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA (ACV) 

 
A análise do ciclo de vida (ACV) é uma ferramenta com crescente aplicabilidade em 

estudos ambientais, pois permite identificar e avaliar os impactos ao meio ambiente que um 

determinado processo ou produto pode gerar, através de análises quantitativas de toda a  

cadeia produtiva - conhecido como "do berço ao túmulo" (ALTAMIRANO, 2013; LUZ et al., 

2016). 

Sobre os benefícios da análise do ciclo de vida Luz et al. (2016) afirmam: 

 
Por envolver todo o ciclo de vida do produto, a ACV permite obter uma visão global 

do sistema do produto, proporcionando um melhor entendimento da interação 

existente entre a atividade industrial e o meio ambiente, auxiliando na tomada de 

decisão e no planejamento estratégico da organização. Podendo assim, ser utilizada, 

no processo de desenvolvimento de produto, visando a melhoria dos impactos 

causados pelos mesmos. (p.3) 

 

Vale ressaltar que, a ACV pode ter seu sistema limitado a determinadas regiões do 

processo de acordo com o tipo de avaliação desejada. A norma ABNT 14040 (2009) classifica 

os possíveis modelos de análise como: "do berço ao portão", "do berço ao túmulo" e "do 

portão ao portão". O primeiro refere-se apenas à etapa de obtenção das matérias primas, 

podendo ainda incluir algumas etapas de pré-fabricação. O método "do portão ao túmulo" é o 

tradicionalmente utilizado, englobando todas as etapas da cadeia produtiva. Finalmente, o 

último método é geograficamente delimitado, pois compreende todas as etapas produtivas que 

ocorrem em um determinado local, como uma indústria (ABNT, 2009; ESTEVES, 2016). 

2.7.1 Análise do Ciclo de Vida no Brasil 

 
No Brasil a ACV ainda não é muito utilizada, sendo o setor agrícola um dos pioneiros 

e com maior número de pesquisas sobre o tema. Assim, o biodiesel oriundo de insumos 

agrícolas, principalmente a soja, vem recebendo crescente visibilidade nos trabalhos sobre 

esta ferramenta. 

Pivotto et al. (2011) realizaram um estudo de ACV do biodiesel nacional produzido 

entre os anos de 2006 e 2009 visando a avaliar as emissões liberadas por este energético. Os 

pesquisadores concluíram que a substituição do óleo diesel fóssil por biodiesel reduz as 

emissões de CO2, quando comparados os dois processos produtivos, desde a obtenção da 

matéria prima até o consumidor final. Dessa maneira, quanto maior a quantidade de biodiesel 

misturado ao diesel, menor a liberação de gases estufa. 
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Altamirano (2013) realizou uma ACV do biodiesel oriundo da soja comparando o 

desempenho ambiental e energético das produções que utilizam etanol e metanol como 

matérias primas. O autor utilizou o método "do berço ao túmulo" e concluiu que o energético 

oriundo da rota metílica é o mais sustentável, principalmente devido as etapas de produção do 

álcool e ao consumo de energia e água ao longo do processo. 

Zortea (2015) realizou uma ACV do biodiesel de soja produzido no Rio Grande do 

Sul, visando verificar a sustentabilidade da produção local. Novamente utilizou-se o método 

"do berço ao túmulo" e concluiu-se que os impactos ambientais mais problemáticos foram os 

referentes à acidificação e que, de modo geral, o estado possui uma produção sustentável. 

Esteves (2016) estudou a região de Maracajú, no Mato Grosso do Sul, visando  

verificar se a utilização de diferentes tipos de sistemas de integração lavoura-pecuária (SILP) 

no ciclo de vida de geração de biodiesel de soja diminuiriam as emissões de gases estufa na 

etapa de agrícola de produção da soja. A pesquisa indicou que, em comparação ao cultivo 

tradicional, o uso de SILP melhorou os índices ambientais, pois os subprodutos gerados 

compensaram os impactos negativos do cultivo convencional, reduzindo o volume de gases 

estufa produzidos. 

 

2.7.2 Estruturação da Análise do Ciclo de Vida 

 
A utilização da análise do ciclo de vida envolve uma série de etapas pré-definidas 

segundo as normas vigentes, ilustradas na Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 - Fases da Análise do Ciclo de Vida 
 

 

Fonte: Adaptado (LUZ et al., 2016) 
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1º Definição de objetivo e escopo: 

 
Esta etapa é crucial para a correta utilização e eficácia da análise do ciclo de vida. O 

objetivo deve revelar as motivações para o estudo, bem como as intenções de uso e 

abrangência desejada. O escopo deve compreender as dimensões básicas: extensão (limites do 

sistema), largura (quantidade e tipo de subsistemas sob análise) e profundidade (nível de 

detalhamento) (ZORTEA, 2015). 

Ademais, nesta fase estabelecem-se as principais configurações do estudo como: 

unidades do sistema; fluxo de referência do sistema; fronteiras do sistema; procedimentos de 

alocação; requisitos dos dados; hipóteses de limitações etc. (ALTAMIRANO, 2013). 

2º Análise de inventário: 

 
Reúnem-se e quantificam-se os dados referentes ao processo e há a determinação dos 

cálculos necessários para avaliação de tais dados, próxima etapa a ser realizada (ESTEVES, 

2016; LUZ et al., 2016). 

3º Avaliação de impacto: 

 
Tem como objetivo analisar os dados previamente obtidos, no que tange os potenciais 

efeitos ao meio ambiente e a saúde humana, além de classificar os mesmos nas chamadas 

"categorias de impacto" (ALTAMIRANO, 2013; LUZ et al., 2016). 

Cada uma dessas categorias, particularmente os que envolvem emissões, incluem 

substâncias com diferentes efeitos no meio ambiente. Por exemplo, emissões de gás carbônico 

na atmosfera contribuem para o efeito estufa, porém não interferem na alteração de odor num 

eocssistema. Entretanto, alguns compostos possuem relevância para mais de uma categoria de 

impacto como os óxidos de nitrogênio (NOx) que, na atmosfera, afetam a toxicidade humana, 

a acidificação e a eutrofização (HEIJUNGS et al., 1992). 

Aquecimento Global (Global Warming Potencial - GWP): O efeito estufa é um processo 

natural que permite a manutenção de vida na Terra. Ocorre quando parte dos raios solares que 

diariamente incidem na superfície terrestre são absorvidos pelo planeta, permitindo o aumento 

de temperatura do mesmo. O calor gerado é parcialmente enviado ao espaço, porém é retido 

pelos gases de efeito estufa (GEE) presentes na atmosfera que bloqueiam comprimentos de 

onda maiores que o da luz solar (MMA, 2018). 
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Já o aquecimento global é o desequilíbrio do efeito estufa, devido a uma série de 

motivos enumerados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA (2018): 

(1) pela mudança na quantidade de energia que chega à superfície terrestre; (2) pela 

mudança na órbita da Terra ou do próprio Sol; (3) pela mudança na quantidade de 

energia que chega à superfície terrestre e é refletida de volta ao espaço, devido à 

presença de nuvens ou de partículas na atmosfera [...] (4) graças à alteração na 

quantidade de energia de maiores comprimentos de onda refletida de volta ao 

espaço, devido a mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. 

Gases de efeito estufa como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso 

(N2O) são os principais ocasionadores do aquecimento global, tendo seu crescimento 

intimamente ligado à ações antropológicas dos últimos séculos. O CO2 é emitido através da 

queima de combustíveis fósseis, desmatamentos e é o GEE encontrado em maior quantidade 

na atmosfera, sendo utilizado como referência para na classificação do potencial de 

aquecimento global (Global Warming Potencial - GWP) dos demais gases (MMA, 2018). 

O GWP é uma medida da contribuição potencial de uma substância para o efeito de 

estufa, ou seja, da capacidade de uma substância em reter calor na atmosfera. De forma geral, 

este indicador é obtido através da integral ao longo do tempo "T" da razão entre o aumento da 

absorção de radiação infravermelha devido a liberação de 1 kg de um gás de efeito de estufa 

"i" e o aumento da absorção de radiação infravermelho devido a mesma quantidade de 

emissão de dióxido de carbono (CML, 2001). 

 

��
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= ∫0 
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���2 
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�
� 

(2.14) 

 

onde: 

GWPi : Fator de caracterização representado em equivalentes de CO2 

t: Horizonte temporal 

ai: Absorção do calor de radiação por unidade de aumento de concentração de um gás de 

efeito estufa "i", em w.m-2.kg-1
 

ci(t): Concentração do gás de efeito estufa "i" num momento t após sua liberação, em kg.m-3 

aCO2 e cCO2(t): parâmetros correspondentes para o dióxido de carbono (CO2) 
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Após a determinação do GWPi é possível calcular o aquecimento global através da 

Equação 2.12 (HEIJUNGS et al., 1992): 

 

����������� ������ =  ∑� ���� ∙ �� (2.15) 

 

onde: 

mi: massa do gás de efeito estufa "i", em kg 

 
Formação de oxidantes fotoquímicos (Photochemical Ozone Creation Potential - POCP): 

O ozônio é um poluente secundário considerado o oxidante mais significativo. É gerado 

através de reações entre compostos orgânicos voláteis (COV´s) com óxidos de nitrogênio 

(NOx) e monóxido de carbono (CO) com óxidos de nitrogênio  (NOx), ambas devem ocorrer 

na presença de luz solar (ORLANDO, 2008). 

Todas essas substâncias advêm majoritariamente de origem antropológica. Os óxidos 

de nitrogênio (NOx) são gerados por reações de combustão, tanto veiculares como industriais. 

Já os compostos orgânicos voláteis (COV´s) são principalmente emitidos por veículos, 

enquanto o monóxido de carbono (CO) é produzido pela combustão incompleta de materiais 

contendo carbono (C), como energéticos de origem fóssil (ORLANDO, 2008). 

Visando quantificar a contribuição dos diferentes COV´s na formação do ozônio um 

protocolo da União Européia - UN desenvolveu um indicador do potencial precursor de 

ozônio fotoquímico o Photochemical Ozone Criation Potential - POCP (CML, 2001). 

 

���
�� 

= 
  ��/��  

��2�4 
/��2�4 

(2.16) 

 

onde: 

POCPi: Fator de caracterização representado em equivalentes de etileno (C2H4) 

ai e aC2H4: Alteração na concentração de O3 devido a uma alteração na emissão do COVi e da 

substância de referência (C2H4), respectivamente 

bi e bC2H4: Emissão integrada do COVi e da substância de referência (C2H4), respectivamente 

 
 

Após a determinação do POCPi é possível calcular a formação de oxidante  total 

através da Equação 14 (HEIJUNGS et al., 1992): 
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�����çã� �� �������� =  ∑� ����� ∙ �� (2.17) 

 

onde: 

mi: massa de COVi em kg 

 
 

Os fatores de caracterização usados por Heijungs et al. (1992) foram definidos por 

Derwent & Jenkin (1990) e atualizados em 1996, 1998 e 1999. Basearam-se no modelo da 

trajetória de transporte dos COV´s pela Europa por um período de 5 dias. 

Eutrofização (Nutrification Potencial - NP): A eutrofização ocorre quando há excesso de 

nutrientes no ecossistema, como nitrogênio (N) e fósforo (P), normalmente devido à ação 

antropológica. Tal fenônemo pode ocorrer tanto em ambientes aquáticos como no solo pois, 

em ambos os casos, resultará em mudanças geralmente indesejáveis nos números de espécies 

e uma redução na diversidade ecológica (ALTAMIRANO, 2013). 

No ecossitema aquático, por exemplo, a alteração na variedade de espécies é 

geralmente demonstrada pelo rápido crescimento de algas que, podem consumir mais 

oxigênio do que produzem, levando a uma queda na disponibilidade de oxigênio na água e 

consequente prejuízos à flora e fauna local (ALTAMIRANO, 2013). 

Novamente o cálculo do potencial de eutrofização de uma substância "i" 

(Nutrification Potencial - NPi) é similar ao das categorias previamente apresentadas, sendo 

definido como a razão entre a biomassa potencial em N equivalentes por quantidade de 

substância "i" emitida e a biomassa potencial em N equivalentes por quantidade emitida da 

substância de referência íon fosfato (PO4
-3) (HEIJUNGS et al., 1992). 

 

�� =  
  ʋ�/��  (2.18) 

� ʋ 
��4 

−3 /� 
��4

−3 

 

onde: 

NPi: Fator de caracterização representado em unidades de PO4
-3

 

ʋi e ʋPO4-3: biomassa potencial em N equivalentes do composto "i" e da substância de 

referência (PO4
-3), respectivamente 

Mi e MPO4-3: quantidade de substância "i" e da substância de referência (PO4
-3), 

respectivamente 



43 
 

Após a determinação do NPi é possível calcular a eutrofização através da Equação 

2.19 (HEIJUNGS et al., 1992):: 
 

���������çã� =  ∑� ��� ∙ �� (2.19) 

 

onde: 

mi: massa da substância "i", em kg 

 
 

Toxicidade Humana (Human Toxicity Potencial - HTP): Uma extensa gama de compostos 

químicos utilizados nas atividades antrópicas causam impactos negativos na saúde humana. 

Visando quantificar o potencial tóxico de uma substância, pesquisadores desenvolveram o 

uma grande variedade de métodos de caracterização, geralmente baseados nos seguintes 

aspectos (CML, 2001): 

 

1) Destino: O tempo de residência de um composto em um ecossistema depende dos 

mecanismos de degradação e/ou transporte do mesmo. 

2) Transferência: A fração de um composto transferida de um local para uma rota de 

exposição como ar, solo, água, etc. 

3) Exposição/Ingestão: A absorção de um composto por um ser vivo depende do padrão de 

alimentação, volume de água ingerida e ar inspirado. 

4) Efeito: A extensa gama de impactos negativos que um composto pode gerar em um ser 

vivo. 

Dentre os métodos de caracterização, a CML (2001) recomenda o uso do de 

Huijbregts (1999) representado pela Equação 2.17. 

 

����,���
�� 

= 
∑� ∑� ����,�����,�,� ∙��,� ∙�� 

∑� ∑� ���1,4 ��������������,��,�,� ∙�1,4 

�������������� ,� ∙�� 

(2.20) 

 

onde: 

HTPi, ecomp: Fator de caracterização (adimensional) 

Ns: A densidade populacional, numa escala "s 

PDIi, i, ecomp, r, s: A ingestão diária prevista através da rota de exposição "r" em escalas para a 

substância "i" emitida para o compartimento de emissões ecomp, em dia-1
 

Ei, r: Um "fator de efeito" que representa o impacto tóxico para os seres humanos da 

substância "i", onde a dose diária aceitável é através da via de exposição "r" (inalação ou 

ingestão), em dia 



44 
 

Dessa maneira, o resultado do indicador para a toxicidade humana para um horizonte 

de tempo específico pode ser calculado usando a Equação 2.21: 

 

���������� ������ (�): ∑� ∑����� �� ,����� ∙ ���� ,�����,� (2.21) 
 

onde: 

Toxicidade Humana (t): expressa em kg 

HTPi, ecomp, t: adimensional 

mi, ecomp: emissão de uma substância "i" para o compartimento ecomp, em kg 

 
Ecotoxicidade Aquática de Água Doce, Água Salgada e Terrestre (Freshwater aquatic 

ecotoxicity - FAETP; Marine aquatic ecotoxicity - MAETP; Terrestrial ecotoxicity - 

TETP): A ecotoxicidade é uma categoria de impacto semelhante a toxicidade humana. Para 

ambas o destino e o transporte dos compostos são os aspectos mais importantes a serem 

avaliados, já que substâncias tóxicas geralmente não permanecem no perímetro no qual são 

emitidas, tendendo a se espalhar para outros ecossistemas, podendo causar danos aos mesmos 

(CML, 2001). 

Dentre os métodos de caracterização desenvolvidos, a CML (2001) recomenda 

novamente o uso do de Huijbregts (1999). A Equação 2.22 representa o método para a água 

doce (FAETP), podendo se estender para os demais impactos de água salgada (MAETP) e 

terrestre (TETP), todos com a mesma substância de referência. 

 

������,���
�� 

=  
  ����,�����,����ℎ ����� ∙�� ,����ℎ �����  

���1,4 ���ℎ ����������� ,����ℎ �����,����ℎ ����� ∙�1,4 

���ℎ ����������� ,����ℎ ����� 

(2.22) 

 

onde: 

FAETPi,ecomp: Potencial de ecotoxicidade aquática de água doce a uma substância "i" emitido 

para o compartimento de emissões ecomp; 

PECi,ecomp,freshwater: Um "fator de destino" representando o transporte intermediário da 

substância "i" do compartimento de emissão ecomp para um compartimento final fcomp, no caso 

a água doce; 

Ei,freshwater: Um "fator de efeito" representando o efeito tóxico da exposição de um determinado 

ecossistema fcomp, no caso a água doce, a substância "i"; 

PEC1-4dichlorobenzene,freshwater e E1-4dichlorobenzene,freshwater: Fatores referentes a substância de 

referência 1,4 diclorobenzeno; 
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Dessa maneira, o resultado do indicador para a ecotoxicidade aquática de água doce 

pode ser calculado usando a Equação 2.23. Novamente esta equação estende-se aos impactos 

de água salgada (MAETP) e terrestre (TETP): 

 

������������� �� Á��� ���� = ∑� ������,����� ∙ �� ,����� (2.23) 

 

onde: 

Ecotoxicidade de Água Doce (ou salgada): Expressa em m3 de água. No caso da  

ecotoxicidade terrestre, a unidade passa a ser kg de solo. 

mi, ecomp: emissão de uma substância "i" para o compartimento ecomp, em kg 

4º Interpretação: 

Após a obtenção de todos os dados acerca do processo é possível realizar alterações 

que visem a melhoria do sistema do ponto de vista ambiental através da diminuição dos 

índices da análise do ciclo de vida. 

 

Com a revisão bibliográfica apresentada é possível observar que as pesquisas acerca  

da produção contínua de biodiesel tem obtido um desenvolvimento cada vez mais expressivo, 

inclusive na área de simulação de processos. Tais trabalhos visam viabilizar economicamente 

o biodiesel, além de reduzir ao máximo os impactos ambientais e consumo energético das 

plantas produtoras. 

Contudo, estudos que unam a área de simulação e otimização de processos com a 

metodologia da análise de ciclo de vida são raros e, até então, não realizados no país. Assim, 

essa dissertação aplicará uma rotina de otimização em uma planta de produção contínua de 

biodiesel visando a maximização da produção e pureza do biodiesel, a minimização de perdas 

e consumo de insumos no processo, além de traçar cenários ótimos sob o ponto de vista 

ambiental a partir da análise de ciclo de vida. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO ANALISADO 

 
O processo analisado foi o descrito por Zhang et al. (2003), referente a um sistema de 

produção contínua de biodiesel através da reação de transesterificação entre o óleo de canola 

virgem e o metanol, catalisada pelo hidróxido de sódio, um composto alcalino. Vale frisar 

que, a preferência pelo óleo de canola tem base na liderança deste insumo vegetal nas usinas 

de geração de biodiesel do Canadá, país onde o artigo foi desenvolvido e publicado. 

Na planta a trioleína (C57H104O6) representa o óleo vegetal e o metil oleato (C19H36O2) 

o biodiesel. Tais escolhas foram realizadas devido à elevada porcentagem de ácido oléico na 

composição do óleo de canola (LAWSON, 1995). Ademais, são utilizados ao longo do 

processo: hidróxido de sódio (NaOH), metanol (CH4O), glicerol (C3H8O3), água (H2O), ácido 

fosfórico (H3PO4) e fosfato de sódio (Na3PO4). As propriedades físico-químicas  básicas 

destes compostos estão presentes na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Propriedades básicas dos compostos utilizados para produção de biodiesel na planta 

proposta por Zhang et al. (2003) 

 

 

Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UniSim Design R390® 

Massa Molar Ponto de Densidade 

 (g/mol) Ebulição (°C) (kg/m3) 

Trioleína 885,43 846,90 915,00 

Metil Oleato (FAME) 296,49 343,85 876,87 

Hidróxido de Sódio 39,99 388,26 1782,31 

Metanol 32,04 64,65 795,72 

Glicerol 92,09 288,85 1260,78 

Água 18,01 100,00 997,99 

Ácido fosfórico 97,99 157,99 1885,00 

Fosfato de sódio 163,94 - 2536,00 
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Na Figura 3.1 está ilustrado o diagrama (PFD) da planta de geração contínua de 

biodiesel. 

Figura 3.1 - Diagrama (PFD) do processo de geração de biodiesel 

 

 
Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2003) 
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As correntes de alimentação são: 101 (composta por metanol "fresco" com vazão 

mássica de 117,2 kg/h e 3,66 kmol/h), 103 (composta por NaOH com vazão mássica de 10 

kg/h e 0,25 kmol/h) e 105 (composta por trioleína com vazão mássica de 1050 kg/h e 1,18 

kmol/h), todas as 25°C e 1 atm. 

A primeira parte do processo compreende a reação de transesterificação entre o óleo  

de canola e o metanol catalisada pelo NaOH. As correntes de 101 e 103 são pré-misturadas no 

mixer-100A e tem sua pressão elevada para 4 atm. Então, a corrente 101B e o reciclo de 

metanol são enviados a um novo mixer antes de entrar no reator 101 com uma vazão molar de 

7,55 kmol/h. Quanto ao óleo, este é pressurizado e aquecido (atingindo 4 atm e 60 °C) antes 

de ser encaminhado ao reator. 

A transesterificação ocorre em um reator de conversão fixa  estipulada em 95% e com 

a geração de metil-oleato (FAME) e do subproduto glicerol. Análises laboratoriais de Zhang 

et al. (2003) constataram que os intermediários diglicerol e monoglicerol são apenas 

observados na fase inicial da reação, devido a alta proporção de metanol e, dessa forma, não 

foram considerados na simulação. 

A fim de separar o metil-oleato e o glicerol do metanol não convertido, utiliza-se a 

coluna de destilação 201. A grande divergência entre os pontos de ebulição dos componentes 

(vide Tabela 3.1) facilita sua separação e permite o uso de apenas cinco pratos na T-201. 

Entretanto, a decomposição térmica do glicerol em temperaturas acima de 150 °C 

(GOODRUM, 2002) faz necessário o uso de uma torre de destilação a vácuo para garantir o 

controle térmico. 

Assim, a corrente de topo 201 sai rica em metanol (99,9% em fração mássica) e é 

reciclada para o início do processo, enquanto a corrente 202 é pressurizada e resfriada (2 atm  

e 63,5 °C) antes de seguir para um extrator líquido-líquido (T-301). Na Tabela 3.2 estão as 

especificações da T-201 do artigo. 

No extrator líquido-líquido (T-301) composto por quatro estágios, água a 25 °C e 2 

atm e na vazão de 11,0 kg/h, é utilizada como solvente. Tal escolha é justificada pelo fato de 

que o solvente usualmente adotado em operações de separação deve possuir reduzida 

solubilidade em relação ao co-solvente, como é o caso da relação entre a água e o metil oleato 

(ARAÚJO et al., 2017). Desta maneira, a corrente 301 sai rica em metil oleato (95,07% em 

fração mássica) à medida que glicerol (77,58%), água (6,81%) e compostos não reagidos 

(cerca de 15,61%) são retirados pela corrente 302 e seguem para o mixer-101. 
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Tabela 3.2 - Principais especificações da T-201 de Zhang et al. (2003) 
 
 

Especificações Artigo 

Razão de refluxo 2,00 

Número de pratos/ Alimentação 5/3 

Temp. condensador (°C) 28,20 

Temp. refervedor (°C) 122,34 

Vazão 201 (kg/h) 111,19 

Vazão 202 (kg/h) 1177,20 

Pressão coluna (KPa) 20/30 
 

Fonte: UniSim Design R390 

Com o objetivo de recuperar todo NaOH e glicerol ainda presentes na corrente 301, 

utiliza-se o separador X-301. Nesta operação a corrente de topo (301A), rica em biodiesel, 

segue para a coluna de destilação T-401 enquanto a corrente de fundo (301B) é encaminhada 

para o mixer-101. Na Tabela 3.3 estão as especificações da T-401 do artigo. 

Tabela 3.3 - Principais especificações da T- 401 de Zhang et al. (2003) 
 
 

Especificações Artigo 

Razão de refluxo 2,00 

Número de pratos/ Alimentação 4/2 

Temp. condensador (°C) 193,70 

Temp. refervedor (°C) 414,70 

Vazão 401A (kg/h) 7,82 

Vazão 401 (kg/h) 999,88 

Vazão 402 (kg/h) 52,50 

Pressão coluna (KPa) 10/20 
 

Fonte: UniSim Design R390 



50 
 

A torre de destilação T-401 visa à purificação do biodiesel, realizando a retirada da 

água, metanol e trioleína não convertidos. O risco de degradação do metil-oleato em 

temperatura superiores a 250 ºC (GOODRUM, 2002) faz com que a T-401 também seja a 

vácuo. Ademais, adota-se um condensador parcial no topo da coluna para favorecer a 

separação da água e metanol (401A) do biodiesel (401). 

Vale ressaltar que, Zhang et al. (2003) consideraram que a pequena vazão de óleo na 

corrente 402 não justificava um reciclo, mais adiante neste trabalho consideraremos esta 

otimização. 

Finalizando o processo, há a neutralização do NaOH e, para tal, a corrente 303 rica em 

hidróxido de sódio segue para um reator de conversão fixa onde H3PO4 é adicionado e a 

reação representada pela Equação 3.1 ocorre: 

3NaOH + H3PO4  → Na3PO4(s) + 3H2O (3.1) 

 
Na saída do reator encontra-se o separador X-302 cujo objetivo é retirar todo sólido 

formado. Zhang et al. (2003) afirmam que, caso se deseje obter um glicerol com elevada 

pureza, deve-se fazer uso de uma coluna de destilação a vácuo. Dessa forma, adicionou-se a 

T-501 com quatro estágios e um condensador total para retirada de metanol e água. Na Tabela 

3.4 estão presentes as especificações da T-501. 

 
Tabela 3.4 - Principais especificações da T- 501 proposta por este trabalho 

 
 

Especificações  

Razão de refluxo 2,00 

Número de pratos/ Alimentação 4/2 

Temp. condensador (°C) 56,20 

Temp. refervedor (°C) 112,00 

Vazão 501 (kg/h) 9,02 

Vazão 502 (kg/h) 113,29 

Pressão coluna (KPa) 40/50 
 

Fonte: UniSim Design R390 
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4. METODOLOGIA 

 
4.1 VALIDAÇÃO DO PRESENTE TRABALHO COM OS DADOS DE ZHANG ET 

AL. (2003) 

Zhang et al. (2003) desenvolveram o processo de produção contínua de biodiesel 

através do simulador HYSYS. Plant NetVers 2.1.3 da Hyprotech Ltd. Todavia, este trabalho 

adotou o simulador UniSim Design R390® da Honeywell Ltd., devido a facilidade de acesso a 

este software e sua similaridade em relação ao HYSYS. 

Alguns compostos puros adotados na pesquisa do artigo base - como a trioleína, o 

ácido fosfórico e o fosfato de sódio - não estão presentes na biblioteca do UniSim. O uso da 

ferramenta HypoManager permitiu a adição destes componentes ao processo, através da 

inserção dos seguintes dados termofísicos: massa molar (MM), densidade (d), temperatura 

normal de ebulição (Tb), temperatura crítica (Tc), pressão crítica (Pc), volume crítico (Vc) e 

fator acêntrico (ω). 

Zhang et al. (2003) fizeram uso da simplificação da ferramenta HypoManager e 

utilizaram apenas dados de base (MM, d, Tb) para trioleína e estimaram as demais 

propriedades através da opção Estimate Unknown Props. Foram adotados os valores contidos 

em Zhang (2002): peso molar de 884,00 g/mol; temperatura normal de ebulição 500,00 ° C e 

densidade de 900,00 kg/m3. O mesmo procedimento foi utilizado para a criação das moléculas 

de ácido fosfórico e o fosfato de sódio, porém os autores não especificaram os valores 

utilizados no artigo. Assim, este trabalho inseriu os dados base encontrados na literatura - 

Tabela 4.1 - e estimou os demais. 

 

Tabela 4.1 - Massa molar e densidades do H3PO4 e Na3PO4 

 

 

Composto Fórmula MM (g/mol) d (kg/m3) Tb (°C) 

Ácido Fosfórico H3PO4 97,99 1885,00 158,00 

Fosfato de Sódio Na3PO4 163,94 2536,00 - 

 

Fonte: VENDRAMIN et al., (2009); ARVELOS (2013) 

 
Devido as características altamente polares do metanol e glicerol e, seguindo o 

processo descrito por Zhang et al. (2003), o pacote termodinâmico NRTL Extended foi 

escolhido para prever os coeficientes de atividade dos componentes na fase líquida. 
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Os parâmetros binários de pares como metanol/metil-oleato, glicerol/metil-oleato e 

ácido sulfúrico com qualquer outro componente, foram estimados usando o módulo de 

equilíbrio líquido-líquido UNIFAC, enquanto o par metanol/trioleína teve seu coeficiente de 

atividade estimado pela ferramenta immiscible do UniSim. 

Com o uso do software Excel® da Microsoft, foram construídas tabelas comparativas 

para validação do processo simulado pelo presente trabalho com os dados fornecidos por 

Zhang et al.(2003). Observou-se divergência nos dados após a passagem da mistura reacional 

pelo extrator líquido-líquido (T-301) indicativo de que este equipamento não estava separando 

adequadamente o biodiesel gerado e o óleo de soja não convertido dos demais componentes. 

O fato do artigo não fornecer os valores de todas as correntes do processo e nem as 

especificações de todos os equipamento, somado ao uso de um software diferente pode ter 

ocasionado um acúmulo de erros que levaram a um funcionamento inadequado do extrator 

líquido-líquido (T-301). 

Desse modo, visando recuperar todo biodiesel e trilinoleína ainda presentes na mistura 

inseriu-se o separador X-201 na saída inferior do extrator líquido-líquido (T-301). A corrente 

superior do separador (301-C) rica em biodiesel e óleo de soja segue para o separador X-301 

e, posteriormente para a coluna de destilação T-401, como indicado na Figura 4.1. 

Figura 4.1 - Inserção do separador X-201 na saída inferior do extrator líquido-líquido (T-301) 
 

 

 

 

 

Fonte:Autor 
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4.2 ALTERAÇÃO DO ÓLEO DE CANOLA PARA O ÓLEO DE SOJA: DA 

TRIOLEÍNA PARA TRILINOLEÍNA 

O óleo de canola é o principal insumo vegetal adotado nas usinas de geração de 

biodiesel do Canadá, país onde o artigo de Zhang et al. (2003) foi desenvolvido e publicado. 

Entretanto, tal matéria prima não representa a realidade da produção brasileira de biodiesel, 

liderada pelo óleo de soja há muitos anos. 

Como pode ser observado na Tabela 4.2, apesar da trioleína ter participação 

significativa na composição do óleo de soja, a trilinoleína representa mais da metade dos 

triglicerídeos encontrados neste insumo agrícola. 

Tabela 4.2 - Composição (%) de triglicerídeos dos óleos de soja e canola 

 
 

Fórmula Triglicerídeo Soja Canola 

 

C51H98O6 

 

Tripalmitina 
 

11,75 
 

3,49 

C57H115O6 Triestearina 3,15 0,85 

C57H104O6 Trioleína 23,26 64,40 

C57H98O6 Trilinoleína 55,53 22,30 

C57H92O6 Trilinolenina 6,31 8,23 

 

Fonte: Adaptado de GERPEN et al. (2004); VENDRAMIN (2010); ARVELOS (2013) 

 
Visando tornar o processo de produção de biodiesel mais próximo a realidade 

nacional, alterou-se a molécula de trioleína (C57H104O6) - outrora representante do óleo 

utilizado como reagente na transesterificação - para trilinoleína (C57H98O6). 

Consequentemente, o biodiesel gerado passou a ser composto por metil linoleato (C19H34O2). 

A trilinoleína (TL) não está presente na biblioteca do UniSim, logo usou-se a 

ferramenta HypoManager para criação desta molécula. Pesquisou-se na literatura os valores  

da massa molar (879,38 g/mol) e densidade (950,00 kg/m3). 
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Sabe-se que a adoção de dados termofísicos precisos proporcionam resultados mais 

próximos a realidade para simulação. Através da revisão bibliográfica previamente 

apresentada, pôde-se construir a Tabela 4.3 comparando diversos métodos preditivos 

utilizados para o cálculo de propriedades base e críticas, além do fator acêntrico. 

 

Tabela 4.3 - Comparação dos métodos preditivos recomendados pela literatura para o cálculos dos 

dados necessários para a criação de uma molécula hipotética no UniSim. 

 

 

 
Dados 

Poling Vendramin Glisic & Arvelos Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 
Seguindo a recomendação de grande parte dos trabalhos analisados, adotou-se o 

método de Constantinou & Gani (1994) para o cálculo da temperatura de ebulição normal 

(Tb); temperatura crítica (Tc); pressão crítica (Pc) e volume crítico (Vc). 

A Equação 4.1 representa a forma geral deste modelo, onde F é a função desejada; Nk  

e Mj são os números de grupos de primeira ordem do tipo "k" e o número de grupos de 

segunda ordem do tipo "j", respectivamente; F1k e F2j são as contribuições para o grupo de 

primeira ordem "1k" e a contribuição para o grupo de segunda ordem "2j", respectivamente. 

 

� = (∑� �� ∙ �1�) + �(∑� �� ∙ �2�) (4.1) 

 
O método de Constantinou & Gani (1994) possui maior precisão pois considera 

contribuições de segunda ordem, permitindo a diferenciação de moléculas com peculiaridades 

como: estruturas de ressonância, isômeros, grupamentos químicos idênticos etc. 

 et al. (2001) (2010) Skala (2009) (2013) (2016) 

Tb - Experimental CG (1994) CG ou MG CG (1994) 

Tc CG (1994) Ambrose (1980) CG (1994) MG (2001) CG (1994) 

Pc Todos Ambrose (1980) CG (1994) MG (2001) CG (1994) 

Vc Todos Ambrose (1980) CG (1994) Todos CG (1994) 

Ω CG (1995) Edmister (1958) CG (1995) - - 
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Como pode ser observado na Figura 4.2, não existem tais propriedades na molécula de 

trilinoleína, logo adota-se W=0. Alterando a função genérica F para cada uma das 

propriedades desejadas, se obtém as Equações (4.2) - (4.5): 

�� = 204.359 ∙ ln(∑ �� ∙ ���) (4.2) 

 
�� = 181.28 ∙ ln(∑ �� ∙ ���) (4.3) 

 
�� = (∑ �� ∙ ��� + 0.10022)−2 + 1.3705 (4.4) 

 
�� = − 0.00435 + (∑ �� ∙ ���) (4.5) 

 
Figura 4.2 - Molécula de trilinoleína 

 

 
Fonte: Autor 

 
Na Tabela 4.4 encontram-se valores tabelados pelo método de CG (1994) para os 

grupamentos químicos da trilinoleína. Utilizando as Equações (4.2) - (4.5) em conjunto com 

os dados da Tabela 4.4 obteve-se Tb igual a 827,94 K, Tc igual a 976,8 K, Pc igual a 3,37 bar e 

Vc igual a 3.21m3/kmol. 

Vale ressaltar que, pequenos desvios em relação a Arvelos (2013), Silva (2016) e esta 

dissertação provavelmente derivam de aproximações das casas decimais que carregam 

alterações ao longo do processo de cálculo. 
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Tabela 4.4 - Dados tabelados de CG (1994) para os grupamentos químicos da trilinoleína 
 
 

Grupo Tbk (K) Tck (K) Pck (bar) Vck (m3/kmol) Nk 

-CH3 0,8894 1,6781 0,0199 0,0750 3 

>CH2- 0,9225 3,4920 0,0106 0,0558 36 

>CH- 0,6033 4,0330 0,0013 0,0315 1 

-CH=CH- 1,8433 7,3691 0,0179 0,0954 6 

-COO-CH2 3,3953 13,8116 0,0218 0,1365 2 

-COO- 3,1459 11,6057 0,0138 0,1056 1 

 

Fonte: (POLING et al., 2001) 

 
No que tange o fator acêntrico (ω), adotou-se o método de Constantinou & Gani 

(1995) - Equação 4.6 - devido a falta de valores experimentais tanto para a temperatura de 

ebulição quanto para as propriedades termofísicas críticas. 

 

(    
1   

) 

� = 0,4085 ∙ [ln(∑� �� ∙ �1� + � ∙ ∑� �� ∙ �2� + 1,1507)] 0,5050
 

 

(4.6) 

 

Contudo W=0: 

 

(    
1   

) 

� = 0,4085 ∙ [ln(∑� �� ∙ �1� )] 0,5050 (4.7) 

 

Na Tabela 4.5 encontram-se os valores tabelados pelo método de CG (1995) para os 

grupamentos químicos da trilinoleína. Utilizando a Equação (4.7) em conjunto com os dados 

da Tabela 4.5 obteve-se um fator acêntrico (ω) para trilinoleína igual a 2,020. 

Ademais, manteve-se o pacote termodinâmico NRTL Extended para predição dos 

coeficientes de atividade dos componentes na fase líquida e o módulo de equilíbrio líquido- 

líquido UNIFAC para estimativa dos parâmetros binários, exceto o par metanol/trilinoleína 

que teve seu coeficiente de atividade estimado pela ferramenta immiscible do UniSim. 
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Tabela 4.5 - Dados tabelados de CG (1995) para os grupamentos químicos da trioleína 

 

Grupo ω1k 
 

 

-CH3 0,296 
 

>CH2- 0,147 

 
>CH- -0,071 

 
-CH=CH- 0,252 

 
-COO-CH2 0,765 

 
-COO- 0,526 

 

 

Fonte: (POLING et al., 2001) 

 
É importante ressaltar que o UniSim consegue estimar apenas as propriedades 

termofísicas da molécula de trilinoleína. Contudo, características físico-químicas do óleo de 

canola como viscosidade, índice de acidez, número de cetano, ponto de fulgor, saponificação, 

etc. não são calculadas pelo software e, dessa forma, não foram consideradas no processo de 

produção de biodiesel simulado nesta dissertação. 

Por fim, o software Excel® da Microsoft foi adotado para construção de tabelas 

comparativas entre os processos envolvendo os óleos de soja e canola, visando observar se a 

produtividade da planta havia sofrido grandes alterações e se o biodiesel produzido 

continuava com elevada pureza. 

4.3 ALTERAÇÃO DO REATOR DE CONVERSÃO FIXA (R-101) 

 
Noureddini & Zhu (1997) estudaram o comportamento cinético da reação de 

transesterificação entre o óleo de soja e o metanol, utilizando hidróxido de sódio como 

catalisador alcalino. Com a ferramenta de análise de dados Anova, presente no Excel®, 

realizou-se a regressão linear dos dados referentes a conversão dos reagentes para diferentes 

temperaturas, fixados tempo de reação e grau de agitação (número de Reynolds) da mistura. A 

Figura 4.3 representa a curva obtida experimentalmente e a Figura 4.4 a curva após o uso da 

regressão linear. 
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Dessa forma, retirou-se a conversão fixa de 95,00% previamente utilizada visando 

tornar o processo mais realista e adicionou-se a Equação (4.8) fornecida pela regressão linear 

ao reator (R-101). 

 

� = (0,82) ∙ � − (186,00) (4.8) 

 

 

 
Figura 4.3 - Dados experimentais de conversão para diferentes temperaturas presentes em Noureddini 

& Zhu (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 4.4 - Curva da regressão linear dos dados presentes em Noureddini & Zhu (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor 
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4.4 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 

 
Realizou-se a análise do ciclo de vida com o objetivo de identificar os  pontos 

críticos do processo, segundo viés ambiental. Há certa escassez de  dados  públicos  

detalhados acerca do cultivo de soja no Brasil, especialmente no que se refere a quantidade e 

tipo dos fertilizantes e/ou pesticidas utilizados, emissão de gases de efeito estufa, dentre 

outros índices. Ademais, a obtenção de informações da produção nacional de óleo de soja 

também não é de livre acesso. 

Os limites do sistema estabelecidos para a ACV incluiram as atividades de cultivo da 

soja, recuperação do óleo de soja e produção do biodiesel. Para cada uma destas etapas foram 

considerados apenas os compostos com valores de referência não nulos nas categorias de 

impacto presentes na Tabela 4.6 - Relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate - IPCC) de 2013 e no banco de dados do 

Departament of Industrial Ecology da Leinden University (CML) atualizado em 2016. 

 

Tabela 4.6 - Valores de referência para os compostos analisados no ciclo de vida 
 
 

Composto GWP HTP FAETP MAETP TETP POCP EP 

Fertilizante Nitrogenado (N) - - - - - - 0,42 

 
Fertilizante Fosfatado (P2O5) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,34 

Herbicida (Glifosfato) - 0,01 0,92 0,00 0,10 - - 

Inseticida (Clorpirifós) 

 
Gás Natural (CH4) e 

Gás de Aterro (CH4 + CO2) 

Metanol (CH3OH) 

Ácido Fosfórico (H3PO4) 

 
 

Fonte: IPCC (2013); CML (2016) 

- 14,45 355,77 0,14 16,69 - - 

 

28 

 

- - - - 0,01 

 

- 

 

- 

 

- - - - 0,14 

 

- 

 
- 

 
- - - - - 

 
0,97 
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Após realização de pesquisa na literatura adotou-se o trabalho de Chen et al. (2018) 

como referência, cuja pesquisa baseia-se na execução de simulações para desenvolvimento da 

análise do ciclo de vida (ACV) da produção de biodiesel oriundo tanto da soja quanto de 

outras matérias-primas dos EUA. 

 

4.4.1 Considerações preliminares para Análise do Ciclo de Vida 

 
Ao analisar os valores contidos em Chen et al. (2018) contidos na Tabela 4.7 

observou-se a necessidade da conversão das unidades de alguns compostos para que 

assumissem o formato único de kilograma de substância por kilograma de referência (soja, 

óleo de soja e/ou biodiesel). 

Tabela 4.7 - Valores de Chen et al. (2018) adotados na ACV desta dissertação 

Item Composto Unidade Ano (2015) 
 

 

Fertilizante Nitrogenado N g/kg soja 2,00 

 

Fertilizante Fosfatado P2O5 g/kg soja 7,90 

Herbicida* US EPA (2012)        Glifosfato       g/kg soja 0,80 

Inseticida* US EPA (2012)      Chlorpyrifos     g/kg soja 0,20 

Item Composto Unidade Ano (2010) 
 

 

Gás Natural CH4 MJ/kg óleo 4,10 
 

Gás de aterro CH4 MJ/kg óleo 0,04 
 

 

Fonte: USDA-NASS (2015); Omni Tech Report (2010); NOPA (2008); NBB (2016) 

 
Para tal, os compostos que apresentavam a unidade de grama de substância por 

kilograma de referência (soja, óleo de soja e/ou biodiesel) foram a multiplicados pelo fator 

mil. O metano (principal composto presente no gás natural e cerca de 50% da composição do 

gás de aterro) estavam presentes nas unidades de megajoule de substância por kilograma de 

óleo de soja e kilojoule de substância por kilograma de biodiesel, sendo necessário o seguinte 

cálculo para conversão: 

E
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a 

2
) 
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1º) Converter o poder calorífico superior (PCS) de (kcal/m³) para (MJ/m³) ou (KJ/m³) 

2º) Obter a densidade da substância (kg/m³) 

3º) Divisão entre a densidade e PCS obtendo (kg/MJ) ou (kg/kJ) 

 
4º) Multiplicar o valor obtido no passo 3 pelo valor fornecido pelo artigo, obtendo (kg 

substância/kg óleo soja) ou (kg substância/kg biodiesel) 

Os dados da simulação foram adotados para a etapa de produção do biodiesel. Através 

da Equação 4.9 foi realizada a conversão das unidades dos compostos para kilograma de 

substância por kilograma de biodiesel. 

 

�������� ������çã� =  
���ã� �� ������� �� 

�����â���� 
���ã� �� ��������� 
��������� 

(4.9) 

 

É importante ressaltar que o gás natural não está presente na simulação, logo fez-se 

uso da Equação 4.10 para obter um valor proporcional ao utilizado pela planta de produção de 

biodiesel a partir do óleo de soja reproduzida no artigo de Chen et al (2018). 

 

(����� �á� ������� ������) ∙ (����� 
Ó��� 

������çã�) 
 

�á� 
������� = 

  ���������  (4.10) 

(����� 
Ó���

 
��������� 

������) 

 

Finalmente, visando à comparação dos valores obtidos em todas as etapas da ACV, 

realizou-se a normalização dos compostos utilizados no cultivo da soja e produção do óleo de 

soja para kilograma de substância por kilograma de biodiesel. 

Etapa 1) Cultivo da soja: 

 
A Equação 4.11 permite o cálculo da vazão de soja necessária para a produção dos 

1050,00 kg/h de óleo de soja utilizados na simulação. 

���ã� �� ���� = (���ã� ������� �� ó��� �� ����) ∙ (���� ���� ���� 1 �� �� ó��� �� ���� 

������� ������) (4.11) A Equação 4.12 realiza a normalização das unidades da etapa 

1: 

�������� ����� 1 = 
(����� �� ������) ∙(���ã� 

�� ����) 
(���ã� ��������� �� 
���������) 

(4.12) 
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Etapa 2) Produção do óleo de soja: 

 
A Equação 4.13 permite realizar a normalização das unidades da etapa 2: 

 

�������� ����� 2 = 
(����� �� ������) ∙(���ã� �� �������  

ó��� �� ����) 
(���ã� ��������� �� ���������) 

(4.13) 

 

 

 

4.4.2 Cálculos da Análise do Ciclo de Vida 

 
O cálculo da análise do ciclo de vida consistiu na multiplicação entre o valor da 

categoria de impacto para uma determinada substância (kg de referência) e o valor do 

composto que será analisado (kg substância/ kg biodiesel) como especificado na Equação 

4.14: 

 

��� = ��������� �� ������� ∙ �������� (4.14) 

 
Após a obtenção dos resultados pôde-se identificar os pontos críticos do processo 

segundo o viés ambiental. Dessa maneira, foi realizada a otimização do processo de produção 

contínua de biodiesel visando a maximização da vazão de produto gerado, mantendo a 

elevada pureza, além da minimização dos danos ao meio ambiente. 

4.6 OTIMIZAÇÃO 

 
A otimização da planta de produção contínua de biodiesel foi realizada através do uso 

da ferramenta Optimizer do software UniSim Design Suite R390® da Honeywell. Adotou-se o 

método sequencial Complex (BOX, 1965), que auxilia na obtenção de um máximo de uma 

função geral não linear de várias variáveis dentro de uma região restrita. 

A formulação básica do problema encontra-se nas Equações 4.15 - 4.17. 

 

� = ��� �(�̇ ��������� ) (4.15) 

Sujeito às restrições: 
 

ℎ �(�, �) = 0; � = 1, … , �� (4.16) 

 

��(�, �) ≤ 0; � = 1, … , �� (4.17) 

 

onde: 

 

����  ≤ �  ≤  ���� 



63 
 

A máxima vazão de biodiesel ����(�̇� )Biodiesel foi adotada como função objetivo, os 

modelo das equações de balanço de massa e energia do UniSim como restrições de igualdade 

hj (x,y) e a menor relação possível entre o hidróxido de sódio e óleo de soja como restrição de 

desigualdade gj (x,y). 

É importante frisar que a escolha da restrição de desigualdade baseia-se no fato de  

que, quanto menor a relação entre o NaOH e o óleo de soja, menor a quantidade de ácido 

fosfórico necessário para neutralizar o NaOH no reator R-201 e, consequentemente, ocorre 

queda no valor da categoria de impacto eutrofização (EP) na etapa de biodiesel. 

No que tange as variáveis de restrição, estas são representadas por xn e possuem  

limites máximos e mínimos. As variáveis de restrição adotadas foram: a temperatura da 

corrente de saída (106) reator de transesterificação (R-101), a temperatura de fundo da torre 

de destilação (T-201), a vazão mássica de água no extrator líquido-líquido (T-301) e a vazão 

mássica da corrente de entrada (103) de NaOH no mixer 100-A. Os  limites adotados para 

estas variáveis estão na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Valores dos limites máximos e mínimos adotados para as variáveis de restrição 

 

 

Descrição da Variável Mínimo Máximo 

106 Temperatura (ºC) 60,00 73,00 

T-201 Temperatura de Fundo (ºC) 120,00 140,00 

Água Vazão Mássica (kg/h) 5,00 12,00 

103 (NaOH) Vazão Mássica (kg/h) 5,00 10,00 

 
Fonte: Autor 
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4.6 SOFTWARES E HARDWARES 

 
Nesta dissertação foi utilizado o software UNISIM® Design Suite R390 da Honeywell 

e os softwares Word®, Excel® e Paint® da Microsoft. 

Para a na simulação e otimização do processo contínuo de produção de biodiesel a 

partir do óleo de soja foi adotado o simulador de processos em estado estacionário UniSim 

Design Suite R390®. 

A configuração do Hardware utilizado nesse trabalho segue conforme descrito: 

 Sistema Operacional: Windows® 7 

 Processador: Intel® Core™ i5; 

 Disco rígido: 1 TB, 5400 rpm (convencional); 

 Memória: 6 GB e 1333 MHz SDRAM DDR3 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
5.1 VALIDAÇÃO DA SIMULAÇÃO COM OS DADOS DE ZHANG ET AL. (2003) 

 

Como pode ser observado na Tabela 5.1 os resultados obtidos pela simulação 

(indicados pelo asterisco) foram bem próximos aos obtidos por Zhang et al. (2003). 

 

Tabela 5.1 - Dados da simulação (após a inserção do X-201) e os do artigo de Zhang et al.(2003) 
 

Corrente 101 101* 102 102* 103 103* 

Temperatura ºC 25,00 25,00 26,70 26,68 25,00 25,00 

Pressão (KPa) 100,00 100,00 400,00 400,00 100,00 100,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 3,66 3,66 7,13 7,55 0,25 0,25 

Vazão Mássica (kg/h) 117,20 117,20 238,39 243,84 10,00 10,00 

Fração mássica       

Trioleína (Óleo) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 1,000 1,000 0,956 0,959 0,000 0,000 

NaOH 0,000 0,000 0,044 0,041 1,000 1,000 

Glicerol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

H2O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

M-Oleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Corrente 105B 105B* 106 106* 201 201* 

Temperatura ºC 60,00 60,00 60,00 60,00 28,20 28,20 

Pressão (KPa) 400,00 400,00 400,00 400,00 20,00 20,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 1,19 1,19 8,51 8,73 3,47 3,66 

Vazão Mássica (kg/h) 1050,00 1050,00 1288,40 1293,84 111,19 117,27 

Fração mássica       

Trioleína (Óleo) 1,000 1,000 0,041 0,041 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,000 0,000 0,092 0,097 1,000 1,000 

NaOH 0,000 0,000 0,008 0,008 0,000 0,000 

Glicerol 0,000 0,000 0,081 0,080 0,000 0,000 

H2O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

M-Oleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,779 0,774 0,000 0,000 
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Corrente 202 202* 301A 301A* 305 305* 

Temperatura ºC 122,34 120,68 60,00 60,00 60,00 60,00 

Pressão (KPa) 30,00 30,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 5,04 5,07 3,60 3,56 2,04 2,13 

Vazão Mássica (kg/h) 1177,20 1176,57 1060,21 1058,26 122,31 123,90 

Fração mássica       

Trioleína (Óleo) 0,045 0,045 0,050 0,050 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,006 0,007 0,003 0,003 0,032 0,036 

NaOH 0,008 0,008 0,000 0,000 0,000 0,001 

Glicerol 0,088 0,088 0,000 0,000 0,850 0,839 

H2O 0,000 0,000 0,001 0,000 0,117 0,124 

M-Oleato (Biodiesel) 0,853 0,852 0,946 0,947 0,002 0,000 

Corrente 306 306* 401A 401A* 401 401* 

Temperatura ºC 60,00 60,00 193,70 193,70 193,70 193,70 

Pressão (KPa) 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 0,08 0,08 0,16 0,13 3,38 3,37 

Vazão Mássica (kg/h) 13,73 13,45 7,82 6,84 999,88 999,88 

Fração mássica       

Trioleína (Óleo) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Na3PO4 0,995 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,000 0,000 0,388 0,531 0,000 0,000 

NaOH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Glicerol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

H2O 0,000 0,000 0,107 0,003 0,003 0,000 

M-Oleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,504 0,467 0,997 0,999 
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Corrente 402 402* 501 501* 502 502* 

Temperatura ºC 414,70 414,78 56,20 46,68 112,00 112,05 

Pressão (KPa) 20,00 20,00 40,00 40,00 50,00 50,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 0,06 0,06 0,42 0,20 1,52 1,93 

Vazão Mássica (kg/h) 52,50 51,54 9,02 5,51 113,29 118,39 

Fração mássica       

Trioleína (Óleo) 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,000 0,000 0,363 0,796 0,000 0,000 

NaOH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Glicerol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,850 0,878 

H2O 0,000 0,000 0,637 0,204 0,150 0,121 

M-Oleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Fonte: Autor 

 
No que tange os dados das correntes materiais dos produto desejado - o biodiesel - é 

importante ressaltar que tanto a vazão mássica quanto a pureza (em base mássica) 

apresentaram erros relativos (ER %) com percentagens inferiores a 0,35%. Tais resultados 

indicam que, apesar das alterações realizadas na planta e da mudança de software, não houve 

alteração significativa que apresentasse empecilho para o prosseguimento do estudo. 

Os cálculos de erros percentuais foram realizados pela Equação 5.1 e os resultados 

obtidos estão na Tabela 5.2. 

 

���� �������� (%) = 
|  

�����������−�����������çã� |∗ 100 
����������� 

(5.2) 
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Tabela 5.2 - Erros percentuais relativos entre os resultados obtidos pela simulação e o artigo de 

referência de Zhang et al. (2003) para a corrente de biodiesel 

 

Corrente 401 401* ER (%) 

Temperatura ºC 193,70 193,70 0,00 

Pressão (KPa) 10,00 10,00 0,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 3,38 3,37 0,35 

Vazão Mássica (kg/h) 999,88 999,88 0,00 

 

Fonte: Autor 

 
5.2 VALORES OBTIDOS PELA SIMULAÇÃO APÓS A ALTERAÇÃO DO ÓLEO 

DE CANOLA PELO DE SOJA 

Como pode ser observado na Tabela 5.3, os resultados obtidos pela simulação com o 

óleo de soja (indicados pelo asterisco) foram bem próximos aos de Zhang et al. (2003) para o 

óleo de canola. Tal fato pode ser justificado pela semelhança estrutural entre as moléculas 

base dos óleos de soja (trilinoleína - C57H98O6) e canola (trioleína - C57H104O6) que diferem 

apenas pelo número de ligações duplas presentes na cadeia carbônica. 

 

Figura 5.1 - Estrutura molecular das moléculas de trioleína e trilinoleína 
 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 5.3 - Valores obtidos pela simulação - utilizando o óleo de soja - e por Zhang et al.(2003) - 

utilizando o óleo de canola. 

 

Corrente 101 101* 102 102* 103 103* 

Temperatura ºC 25,00 25,00 26,70 26,68 25,00 25,00 

Pressão (KPa) 100,00 100,00 400,00 400,00 100,00 100,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 3,66 3,66 7,13 7,55 0,25 0,25 

Vazão Mássica (kg/h) 117,20 117,20 238,39 243,84 10,00 10,00 

Fração mássica       

H3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 1,000 1,000 0,956 0,959 0,000 0,000 

Trilinoleína (Óleo) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

M-Linoleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Glicerol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NaOH 0,000 0,000 0,044 0,041 1,000 1,000 

H2O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
 

Corrente 105B 105B* 106 106* 201 201* 

Temperatura ºC 60,00 60,00 60,00 60,00 28,20 28,20 

Pressão (KPa) 400,00 400,00 400,00 400,00 20,00 20,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 1,19 1,19 8,51 8,74 3,47 3,65 

Vazão Mássica (kg/h) 1050,00 1050,00 1288,40 1293,80 111,19 117,02 

Fração mássica       

H3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,000 0,000 0,092 0,096 1,000 1,000 

Trilinoleína (Óleo) 1,000 1,000 0,041 0,041 0,000 0,000 

M-Linoleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,779 0,774 0,000 0,000 

Glicerol 0,000 0,000 0,081 0,081 0,000 0,000 

NaOH 0,000 0,000 0,008 0,008 0,000 0,000 

H2O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Corrente 202 202* 301A 301A* 305 305* 

Temperatura ºC 122,34 120,60 60,00 60,00 60,00 60,00 

Pressão (KPa) 30,00 30,00 110,00 110,00 110,00 110,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 5,04 5,09 3,60 3,57 2,04 2,13 

Vazão Mássica (kg/h) 1177,20 1176,79 1060,21 1058,01 122,31 124,37 

Fração mássica       

H3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,006 0,007 0,003 0,003 0,032 0,035 

Trilinoleína (Óleo) 0,045 0,045 0,050 0,050 0,000 0,000 

M-Linoleato (Biodiesel) 0,853 0,852 0,946 0,947 0,002 0,000 

Glicerol 0,088 0,089 0,000 0,000 0,850 0,840 

NaOH 0,008 0,008 0,000 0,000 0,000 0,001 

H2O 0,000 0,000 0,001 0,000 0,117 0,124 

 
 

Corrente 306 306* 401A 401A* 401 401* 

Temperatura ºC 60,00 60,00 193,70 193,70 193,70 193,70 

Pressão (KPa) 110,00 110,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 0,08 0,08 0,16 0,11 3,38 3,41 

Vazão Mássica (kg/h) 13,73 13,45 7,82 5,43 999,88 1010,12 

Fração mássica       

H3PO4 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,995 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,000 0,000 0,388 0,625 0,000 0,000 

Trilinoleína (Óleo) 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,010 

M-Linoleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,504 0,370 0,997 0,990 

Glicerol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NaOH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

H2O 0,000 0,000 0,107 0,003 0,003 0,000 
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Corrente 402 402* 501 501* 502 502* 

Temperatura ºC 414,70 411,72 56,20 46,02 112,00 111,40 

Pressão (KPa) 20,00 20,00 40,00 40,00 50,00 50,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 0,06 0,05 0,42 0,18 1,52 1,95 

Vazão Mássica (kg/h) 52,50 42,45 9,02 5,07 113,29 119,30 

Fração mássica       

H3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,000 0,000 0,363 0,839 0,000 0,001 

Trilinoleína (Óleo) 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

M-Linoleato (Biodiesel) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Glicerol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,850 0,876 

NaOH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

H2O 0,000 0,000 0,637 0,161 0,150 0,122 

 

Fonte: Autor 

 
5.3 INTRODUÇÃO DO REATOR DE CONVERSÃO FIXA BASEADO NO 

EXPERIMENTO DE NOUREDDINI & ZHU (1997) 

 

A Tabela 5.4 evidencia o decréscimo na eficiência do reator de transesterificação após 

a introdução da equação parametrizada baseada nos experimentos de Noureddini & Zhu 

(1997). Com a menor eficiência, houve consequente diminuição nas vazões molares e 

mássicas do biodiesel gerado, porém com pureza mantida na faixa de 99%. 

Tabela 5.4 - Resultados da alteração do reator de conversão fixa (R-101) 
 
 

Índices Antes Depois 

Taxa de conversão (%) 95,00 87,18 

Vazão mássica biodiesel (kg/h) 999,88 927, 09 

Vazão molar biodiesel (kg/h) 3,37 3.13 

Pureza Biodiesel 99,89 99,00 

 

Fonte: Autor 
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5.4 RESULTADOS OBTIDOS PARA ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 
 

Na Tabela 5.5 estão apresentados os valores obtidos para os compostos das etapas de 

cultivo de soja e produção de óleo de soja, extraídos do artigo de Chen et al. (2018), após a 

conversão inicial para kg substância por kg referência. 

 

Tabela 5.5 - Valores das etapas de cultivo de soja e produção de óleo de soja em (kg subs/kg ref) 

 

Item  Composto  Unidade Ano (2015) 

Fertilizante Nitrogenado     N kg/kg soja  0,0020 

Fertilizante Fosfatado    P2O5 kg/kg soja  0,0079 

Herbicida* US EPA (2012)   Glifosfato kg/kg soja  0,0008 

Inseticida* US EPA (2012) Chlorpyrifos kg/kg soja  0,0002 
 

Item Composto Unidade Ano (2010) 
 

Energia Hexano kg/kg óleo 

Gás Natural CH4 kg/kg óleo 0,0647 

Gás de aterro CH4 kg/kg óleo 0,0003 
 

 

Fonte: Autor 

 
Já na Tabela 5.6 estão apresentados os valores obtidos para a simulação da produção 

de biodiesel a partir de óleo de soja após a conversão para kg substância por kg biodiesel 

realizada através das Equações 4.9 e 4.10. 

 

Tabela 5.6 - Valores da simulação para produção de biodiesel em (kg subst/ kg biodiesel) 

 

Item  Composto  Unidade Ano (2016) 

Alimentação (Óleo de Soja) C57H104O6 kg/kg bio  1,1370 

Hidróxido de Sódio NaOH kg/kg bio  0,0108 

Ácido Fosfórico H3PO4 kg/kg bio  0,0087 

Metanol CH3OH kg/kg bio 0,1269 

Gás Natural CH4 kg/kg bio 0,0227 
 

 

Fonte: Autor 

 
Na Tabela 5.7 estão apresentados os valores obtidos para os compostos das etapas 1 e 

2 após a conversão para kg substância por kg biodiesel, realizada através das Equações 4.11 - 

4.13. 
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Tabela 5.7 - Valores dos compostos após a conversão para (kg subs/kg biodiesel) 

 

Item Composto Unidade Ano (2015) 
 

 

Fertilizante Nitrogenado N kg/kg bio 0,0105 

 

Fertilizante Fosfatado P2O5 kg/kg bio 0,0413 

Herbicida* US EPA (2012)  Glifosfato  kg/kg bio  0,0042 

Inseticida* US EPA (2012)     Chlorpyrifos      kg/kg bio          0,0010 

Item Composto Unidade Ano (2010) 
 

 

Gás Natural CH4 kg/kg bio 0,0736 

 

Gás de aterro CH4 kg/kg bio 0,0004 
 

 

Fonte: Autor 

 
Na Tabela 5.8 estão os valores obtidos para cada uma das categorias de impacto 

adotadas nesta dissertação. 

Tabela 5.8 - Valores obtidos para ACV da produção de biodiesel 

 

Categorias de Impacto (kg substância de referência/kg biodiesel)* 
 

GWP HTP FAETP MAETP TETP POCP EP 

Etapa 1 
-
 

 
Etapa 2 2,0618 

 
0,0151 

 
- 

 
0,3745 

 
- 

 
0,0002 

 
- 

 
0,0178 

 
- 

- 

 
0,0004 

 
0,0595 

 
- 

Etapa 3 0,6342 - - - - 0,0178 0,0084 

Total 2,6960 0,0151 0,3745 0,0002 0,0178 0,0218 0,0679 

* GWP (kg CO2 . kg subst/kg biodiesel); HTP/ FAETP/ MAETP/ TETP (kg 1,4 C6H4Cl2 . kg subst/kg 

biodiesel); POCP (kg C2H4 . kg subst/kg biodiesel); EP (kg PO4
-3. kg subst/kg biodiesel) 

 
Fonte: Autor 
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As categorias de impacto HTP (Toxicidade Humana), FAETP (Ecotoxicidade 

Aquática de Água Doce, MAETP (Ecotoxicidade Aquática de Água Salgada) e TETP 

(Ecotoxicidade Terrestre) apresentaram valores apenas na etapa 1 (cultivo de soja). Desse 

modo, não há modificação a ser realizada na planta simulada afim de diminuir diretamente 

estes índices. Contudo, através da otimização da etapa 3 - visando a maximização da vazão 

mássica de biodiesel - é possível reduzir a quantidade de óleo de soja não convertido e, 

consequentemente, reduzir o "desperdício" dos hectares de soja cultivada para produção deste 

insumo. Assim, pode-se obter uma redução indireta no uso indiscriminado de fertilizantes, 

herbicidas e inseticidas e, por conseguinte, das categorias de impacto HTP, FAETP, MAETP 

e TETP. 

A categoria de impacto POCP (Formação de oxidantes fotoquímicos) tem seu valor 

elevado no sistema em análise através do uso de gás de aterro, gás natural (etapas 2 e 3) e 

metanol (etapa 3). Entretanto, na simulação da produção de biodiesel tanto o gás de aterro 

quanto o gás natural não são incluídos, não podendo ser alterados para diminuição direta deste 

índice. No que tange o metanol utilizado na alimentação da planta, este se encontra na razão 

ótima com o óleo de soja para maior conversão da reação de transesterificação. Ademais, todo 

metanol não convertido é reciclado na saída da T-201, garantindo que este composto já esteja 

sendo usado da forma mais eco eficiente possível. 

O GWP (Aquecimento Global) é a categoria de impacto que apresenta valores mais 

significativos nas etapas 2 e 3. Novamente o gás de aterro e o gás natural são os compostos 

que influem de forma direta neste índice e, como não estão presentes na lista de componentes 

adotados na simulação da etapa 3, não podem ser modificados. 

O uso de fertilizantes no cultivo da soja e ácido fosfórico para neutralização do 

hidróxido de sódio utilizado como catalisador alcalino da reação de transesterificação, elevam 

os valores da categoria de impacto EP (Eutrofização) nas etapas 1 e 3, respectivamente. A 

realização da otimização do processo de geração de biodiesel contendo como função objetivo 

a maximização da vazão mássica de biodiesel e como restrição de desigualdade a menor 

relação possível entre o NaOH e o óleo de soja, possibilita uma diminuição no uso  do H3PO4 

e maior produção de biodiesel, levando a redução direta - na etapa 3 - e indireta - na etapa 1 - 

no índice de eutrofização. 
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5.5 RESULTADOS OBTIDOS PELA OTIMIZAÇÃO 

 
Com o uso das variáveis de decisão, limites operacionais e função objetivo descritos 

no capítulo anterior, realizou-se a otimização da planta de produção contínua de biodiesel a 

partir do óleo de soja baseada no processo descrito no artigo de Zhang et al. (2003). Nas 

Tabelas 5.9, 5.10 e 5.11 são apresentados os valores chave para verificação da eficiência da 

otimização. 

Tabela 5.9 - Mudança na reação de transesterificação após a otimização 
 
 

 

 

Índices 
Alteração da  

Otimização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 
Tabela 5.10 - Valores obtidos pela otimização 

 

 
Iterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

 conversão fixa  

Taxa de conversão R-101 (%) 87,18 97,84 

Vazão mássica biodiesel (kg/h) 927, 09 1040,94 

Pureza Biodiesel 99,00 98,99 

 

Função Temp. Temp. Vazão Água Vazão NaOH 

 Objetivo R- 101 (ºC) T-201 (ºC) (kg/h) (kg/h) 

11 1040,94 73,00 134,16 12,00 8,93 

10 1040,94 73,00 134,16 12,00 8,93 

9 1040,94 73,00 134,16 12,00 8,93 

8 1040,94 73,00 134,16 12,00 8,93 

7 1040,61 73,00 127,33 11,69 9,08 

6 1002,23 68,59 128,06 11,25 10,00 

5 994,14 67,68 125,15 12,00 9,34 

4 984,92 66,58 132,47 12,00 9,44 

3 961,06 63,90 122,34 11,00 10,00 

2 961,06 63,90 122,34 11,00 10,00 

1 961,06 63,90 122,34 11,00 10,00 
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Tabela 5.11 - Valores obtidos pela simulação (após a alteração do reator de conversão fixa) e após a 

otimização (indicados pelo asterisco) para as correntes de saída da T-401 

 

Corrente 401A 401A* 401 401* 402 402* 

Temperatura ºC 193,70 193,70 193,70 193,70 411,72 411,72 

Pressão (KPa) 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 

Vazão Molar (kgmol/h) 0,10 0,09 3,13 3,51 0,14 0,01 

Vazão Mássica (kg/h) 4,74 4,41 927,10 1040,80 125,36 12,30 

Fração mássica       

H3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Na3PO4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,624 0,624 0,000 0,000 0,000 0,000 

Trilinoleína (Óleo) 0,002 0,002 0,010 0,010 1,000 1,000 

M-Linoleato (Biodiesel) 0,371 0,370 0,990 0,990 0,000 0,000 

Glicerol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NaOH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

H2O 0,004 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Fonte: Autor 

 
Através da Tabela 5.9 torna-se evidente o aumento na eficiência reação de transesterificação, 

com a taxa da reação tendo um acréscimo de 10,66% após a otimização, conseguindo  inclusive 

superar a conversão ótima proposta de 95,00% por Zhang et al.(2003). 

A Tabela 5.10 evidencia um acréscimo de aproximadamente 80,00 kg/h na vazão de 

biodiesel produzido e redução de 1,06 kg/h na quantidade de NaOH necessário para catálise 

da reação de transesterificação, respeitando ambas função objetivo e restrição de 

desigualdade. Quanto as variáveis de decisão, vale ressaltar que a elevação da temperatura da 

corrente 106 até o limite máximo estabelecido (73,00 ºC), indicou a necessidade do aumento 

de temperatura do reator de transesterificação (R-101) que uma maior taxa de conversão fosse 

obtida. Tal fato era esperado, já que a equação parametrizada previamente introduzida no R- 

101 é linearmente dependente da temperatura. 

O aumento na taxa de conversão da reação de transesterificação fez com que o óleo de 

soja não convertido reduzisse de 125,36 kg/h para 12,30 kg/h, como pode ser observado na 

Tabela 5.11. Já a corrente da mistura de metanol e água (401A) praticamente manteve-se, 

devido ao reciclo de metanol não convertido na T-201 pré-existente. 
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5.5.1 Resultados obtidos para ACV após a otimização 

 
Nas Tabelas 5.12 e 5.13 estão os valores obtidos para cada uma das categorias de 

impacto a variação das mesmas após a otimização da planta de produção de biodiesel. 

 

Tabela 5.12 - Valores obtidos para ACV da produção de biodiesel após a otimização 

 

Categorias de Impacto (kg substância de referência/kg biodiesel)* 
 

 GWP HTP FAETP MAETP TETP POCP EP 

Etapa 1 - 0,0135 0,3336 0,0001 0,0158 - 0,0530 

Etapa 2 1,8363 - - - - 0,0004 - 

Etapa 3 0,5649 - - - - 0,0159 0,0075 

Total 2,4012 0,0135 0,3336 0,0001 0,0158 0,0163 0,0605 

* GWP (kg CO2 . kg subst/kg biodiesel); HTP/ FAETP/ MAETP/ TETP (kg 1,4 C6H4Cl2 . kg subst/kg 

biodiesel); POCP (kg C2H4 . kg subst/kg biodiesel); EP (kg PO4
-3. kg subst/kg biodiesel) 

 

Fonte: Autor 

 
Tabela 5.13 - Variação das categorias de impacto após a otimização 

 

Categorias de Impacto (Após - Antes) 
 
 

GWP HTP FAETP MAETP TETP POCP EP 

-0,2948 -0,0016 -0,0409 -0,0001 -0,002 -0,0055 -0,0074 

   
Fonte: Autor 

  

 
Constata-se que a otimização atingiu os objetivos previamente estabelecidos, pois 

além de possibilitar a maximização da produção de biodiesel ocasionou o decréscimo dos 

índices de ACV com a redução do valor da razão NaOH/Óleo de soja e aumento do valor da 

razão Biodiesel/Óleo de soja. Tal fato já era esperado, pois o aumento da vazão mássica de 

biodiesel produzido leva um consequente aumento no denominador das Equações 4.9 à 4.13 e 

queda na quantidade dos compostos utilizados no sistema adotado para análise do ciclo de 

vida. Consequente, todos os índices de ACV são reduzidos. 
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É importante ressaltar que os resultados da Tabela 5.12 consideram constante a 

quantidade de gás natural inserida na planta, assim como as vazões das matérias-primas 

adotadas. No entanto, sabe-se que a vazão de gás natural é proporcional à quantidade de 

energia utilizada pela planta e, desse modo, uma segunda análise foi realizada considerando a 

possível variabilidade do gás natural. Os resultados da quantidade de energia (em kW) são 

mostrados na Tabela 5.14. 

Tabela 5.14 – Energia utilizada pela planta antes e após a otimização 

 

Planta Energia (kW) 
 

 

Não otimizada 1777 

 

Otimizada 1774 
 

 

Fonte: Autor 

 
Tal análise constatou que a variação da quantidade de energia total utilizada na planta 

após a otimização é desprezível 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O processo de produção contínua de biodiesel a partir da transesterificação metílica do 

óleo de canola em catálise alcalina, simulado no software HYSYS por Zhang et al. (2003) foi 

adotado como base. Nesta dissertação, a simulação foi realizada no software UniSim. Tal fato 

somado a indisponibilidade dos dados de todas as correntes do processo, culminou na 

necessidade da inserção de um separador para que os resultados obtidos tivessem erros 

relativos inferiores a 0,35% em relação ao trabalho base. 

A fim de tornar o planta de biodiesel próxima à realidade nacional, realizou-se a 

mudança da matéria-prima - do óleo de canola para o óleo de soja - através do uso dos 

métodos preditivos de Constantinou & Gani (1994) e (1995). Tais métodos forneceram os 

dados termofísicos necessário para inserção da molécula da trilinoleína na simulação. A 

similaridade entre as moléculas dos dois óleos permitiu o uso do mesmo pacote 

termodinâmico (NRTL Extended) sem que houvesse perda na eficiência do processo, no que 

tange a vazão produzida de biodiesel. 

Outra modificação realizada por esta dissertação no processo de produção de biodiesel 

foi a alteração do reator de conversão fixa de 95,00% por uma equação parametrizada com a 

temperatura baseada em dados experimentais. Os resultados indicaram queda na taxa de 

conversão da reação de transesterificação para 87,18%. Esta redução na eficiência da reação 

era esperada, já que a taxa de 95,00% normalmente é teórica e inatingível por reatores 

operando em plantas reais. 

Com base na análise do ciclo de vida foi possível identificar como pontos críticos do 

processo: a alta vazão de óleo de soja não convertido e o uso de ácido fosfórico (H3PO4) para 

neutralização do hidróxido de sódio (NaOH). Dessa maneira, a otimização pôde ser planejada 

visando a maximização da produção de biodiesel e a redução de impactos ambientais (por 

meio da obtenção da menor relação possível entre o NaOH e o óleo de soja). 

Os resultados obtidos evidenciaram como a ferramenta de otimização permite a 

melhoria dos processos industriais, pois possibilitou um aumento de 12,27% na vazão de 

biodiesel gerado e de 90,18% no óleo de soja convertido na reação de transesterificação. 

Ademais, observou-se uma redução 1,06 kg/h na quantidade de NaOH necessário, levando a 

uma consequente redução na relação entre o NaOH e óleo de soja. 
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Por fim, o decréscimo de todos os valores das categorias de impacto da ACV em 

conjunto com a maximização da produção de biodiesel após a otimização indicaram que os 

objetivos estabelecidos por esta dissertação foram atingidos. 

 

6.2 SUGESTÕES 

 
Recomenda-se para trabalhos futuros o uso das ferramentas de análise de ciclo de vida 

e otimização em um sistema onde os dados de cultivo/ produção de óleo/ produção de 

biodiesel sejam obtidos a partir de plantas reais nacionais. Tal fato permitiria um estudo mais 

assertivo e eficiente para aplicação. 

Ademais, a realização da integração energética do processo permitiria uma melhor 

análise das categorias de impacto, já que a inserção da planta de utilidades na planta de 

geração de biodiesel forneceria dados acerca do uso do gás de aterro e gás natural. 

Outra sugestão seria o uso da ferramenta de análise de ciclo de vida em conjunto com  

a otimização em processos de produção contínua de biodiesel a partir de matérias-primas 

como microalgas e óleos não comestíveis. Desse modo, haveria o incentivo à redução das 

áreas de desmatamento para o cultivo de matérias-primas de origem vegetal. 

Finalmente, esta dissertação acredita ter agregado as áreas de processos de produção 

contínua de biodiesel, estudos de ciclo de vida e simulação computacional com foco em 

otimização. 
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