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RESUMO 

 

 

A demanda energética mundial vem crescendo de maneira acelerada, tendo os 

combustíveis fósseis como principais fontes de energia. Entretanto, há um aumento na busca 

por matrizes de baixo impacto ambiental. Desse modo, como alternativa, surge a produção de 

biodiesel, uma energia limpa e renovável, que pode ser obtida através da transesterificação de 

triglicerídeos. Todavia, para cada 90 m3 de biodiesel, são gerados 10 m3 de glicerol como 

subproduto, resultando, assim, em um grande volume excedente desse composto, como também 

na desvalorização da indústria do biodiesel. Dessa forma, a fim de estimular o mercado de 

glicerol, bem como a rota do biodiesel, existem diversas estratégias sendo desenvolvidas. Uma 

delas é a produção de 1,2-propanodiol ou propilenoglicol, produto com aplicações nos setores 

alimentícios, de cosméticos, farmacêuticos, entre outros. Portanto, esse trabalho tem como 

objetivo desenvolver uma planta de produção de propilenoglicol, com pureza suficiente para 

ser empregado em indústrias farmacêuticas. Para isso, foi realizada a simulação através do 

Software ASPEN HYSYS® 2.2. Os dados foram obtidos a partir de análises experimentais da 

reação de hidrogenólise catalítica do glicerol, utilizando o catalisador 2.5Ru-2.5Cu/TiO2, 

desenvolvidas pelo Laboratório de Cinética e Catálise (RECAT) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Foram realizados diversos estudos, com a finalidade de se obter as melhores 

condições de operação da planta. Na simulação, uma corrente de 100 kmol/h contendo 95% em 

base molar de glicerol foi convertida em propilenoglicol, obtendo uma conversão de 53,4%. 

Por meio de um estudo de temperatura e pressão, foi possível alcançar uma maior eficiência 

dos equipamentos de separação, viabilizando, assim, o reciclo dos reagentes. Ao final da 

simulação, o propilenoglicol produzido atingiu o grau de purificação de 99,5% (p/p), conforme 

requerido para uso farmacêutico. 

 

Palavras-chave: Propilenoglicol, Glicerol, Biodiesel, Hidrogenólise, Simulação, Catálise, 

Indústria Farmacêutica 
 



ABSTRACT 

 

 

The global demand for energy has increased at an accelerated rate, having fossil fuels 

as the main sources of energy. However, the search for low environmental impact energy 

sources has been growing. Thus, the production of biodiesel emerges as a clean and renewable 

alternative, which can be obtained through the transesterification of triglycerides. However, for 

each 90 m³ biodiesel produced, 10 m³ of glycerol is generated as a by-product, resulting in a 

large excess volume of this compound, as well as the devaluation of the biodiesel industry. 

Therefore, in order to increase the glycerol market value, as well as the biodiesel production, 

several strategies are being developed. One of them is the production of 1,2-propanediol or 

propylene glycol, a product with applications in the food, cosmetics and pharmaceutical 

industries, among others. Accordingly, a simulation using ASPEN HYSYS® 2.2 Software was 

performed. The data were obtained from experimental analysis of the catalytic hydrogenolysis 

reaction of glycerol, using the 2.5Ru-2.5Cu / TiO2 catalyst, developed by the Kinetic and 

Catalysis Laboratory (RECAT) from the Universidade Federal Fluminense (UFF). Several 

studies were carried out in order to obtain the best operating conditions for the plant. In the 

simulation, a current of 100 kmol/h containing 95% molar base of glycerol was converted into 

propylene glycol, obtaining a conversion of 53.4%. Through a study of temperature and 

pressure, it was possible to achieve greater efficiency in the separation equipment, thus enabling 

the recycling of reagents. At the end of the simulation, the propylene glycol produced reached 

a purification level of 99.5% (w / w), as the specification required for pharmaceutical use. 

 

 

Keywords: Propylene Glycol, Glycerol, Biodiesel, Hydrogenolysis, Simulation, Catalysis, 

Pharmaceutical Industry



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 2.1 - Consumo final de energia por fonte em 2019 (EPE, 2019). ................................. 23 

Figura 2.2 - Consumo final de energia por fonte em 2029 (EPE, 2019). ................................. 23 

Figura 2.3 - Consumo final de biocombustíveis por fonte de matéria-prima no Brasil (EPE, 

2019). ................................................................................................................................ 24 

Figura 2.4 - Evolução do marco legal do biodiesel (EPE, 2020b). .......................................... 26 

Figura 2.5 - Séries históricas dos preços médios mensais do diesel (sem ICMS) e do biodiesel, 

de 2016 a 2019 (ANP, 2020d apud EPE, 2020b). ............................................................ 27 

Figura 2.6 - Participação relativa de matérias-primas para a produção de biodiesel em 2019 

(EPE, 2020b). ................................................................................................................... 28 

Figura 2.7 - Reação de transesterificação de um triglicerídeo. ................................................ 29 

Figura 2.8 - Processo de obtenção do biodiesel (BRASIL, 2005). ........................................... 30 

Figura 2.9 - Fórmula estrutural do glicerol. ............................................................................. 30 

Figura 2.10 - Mercados consumidores de glicerol e seus derivados. Adaptado de 

(BIODIESELBR, 2006b). ................................................................................................ 32 

Figura 2.11 - Exportação de glicerina bruta e glicerol (EPE, 2020b). ..................................... 34 

Figura 2.12 - Principais rotas de aproveitamento do glicerol. Adaptado de Len et al. (2018). 36 

Figura 2.13 - Fórmula estrutural do propilenogicol (NASCIMENTO et al., 2017). ................ 39 

Figura 3.1 - Design de processo de obtenção do propilenoglicol a partir do glicerol. ............. 43 

Figura 3.2 - Hidrogenólise do glicerol catalisado com 2,5Ru-2,5Cu/TiO2. Adaptado de Toledo 

et al. (2016). ...................................................................................................................... 53 

Figura 4.1 - Simulação de um processo de hidrogenólise de glicerol para obtenção de 

propilenoglicol. ................................................................................................................. 54 

Figura 4.2 - Corrente da entrada de glicerol no reator.............................................................. 55 

Figura 4.3 - Corrente de entrada do gás hidrogênio no reator. ................................................. 56 

Figura 4.4 - Reator da hidrogenólise catalítica com entradas e saídas. .................................... 56 

Figura 4.5 - Reações do reator de hidrogenólise. ..................................................................... 57 

Figura 4.6 - Vaso flash para separar o hidrogênio em excesso dos produtos. .......................... 60 

Figura 4.7 - Variação da vazão molar com a temperatura na corrente “H2 excesso”. .............. 61 

Figura 4.8 - Coluna de Destilação C-1. .................................................................................... 63 

Figura 4.9 - Perfil de composição das espécies chave, na fase vapor, ao longo da Coluna de 

Destilação C-1. ................................................................................................................. 64 



Figura 4.10 - Perfil de temperatura ao longo da Coluna de Destilação C-1. ............................ 64 

Figura 4.11 - Coluna de Destilação C-2. .................................................................................. 65 

Figura 4.12 - Perfil de temperatura ao longo da Coluna de Destilação C-2. ............................ 65 

Figura 4.13 - Perfil de composição das espécies chave, na fase líquida, ao longo da Coluna de 

Destilação C-2. ................................................................................................................. 67 

Figura 4.14 - Coluna de Destilação C-3. .................................................................................. 68 

Figura 4.15 - Perfil de temperatura ao longo da Coluna de Destilação C-3. ............................ 70 

Figura 4.16 - Perfil de composição das espécies chave, na fase líquida, ao longo da Coluna de 

Destilação C-3. ................................................................................................................. 70 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 2.1 - Indicadores de consumo final de energia no Brasil (EPE, 2019). ........................ 21 

Tabela 2.2 - Propriedades físico-químicas do glicerol. Adaptado de Beatriz et al. (2011). ..... 31 

Tabela 2.3 - Possíveis transformações do glicerol e suas aplicações. ...................................... 36 

Tabela 2.4 - Propriedades físico-químicas do propilenoglicol (NASCIMENTO et al., 2017). 39 

Tabela 2.5 - Desempenho do catalisador 2.5Ru-2.5Cu/TiO2 na reação de hidrogenólise do 

glicerol a baixas conversões (SALAZAR, 2014). ............................................................ 41 

Tabela 4.1 - Parâmetros do reator de hidrogenólise. ................................................................ 58 

Tabela 4.2 - Resultados obtidos através da simulação da reação de hidrogenólise.................. 59 

Tabela 4.3 - Temperaturas de ebulição dos componentes a 1 atm (TOLEDO; OLIVEIRA; 

SILVA, 2016). .................................................................................................................. 60 

Tabela 4.4 - Características da Coluna de Destilação C-1. ...................................................... 63 

Tabela 4.5 - Resultado obtido na torre shortcut para a Coluna de Destilação C-2. ................. 66 

Tabela 4.6 - Resultado otimizado da Coluna de Destilação C-2. ............................................. 67 

Tabela 4.7 - Resultado obtido na torre shortcut para a Coluna de Destilação C-3. ................. 69 

Tabela 4.8 - Resultado otimizado da Coluna de Destilação C-3. ............................................. 69 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

 

CSTR Continuous Stirred-Tank Reactor 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DHA 1,3-di-hidróxi-acetona 

GEE Gases de Efeito Estufa 

IEA International Energy Agency 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

PFR Plug Floe Reactor 

PMR Persistent Market Research 

PNPB Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

PPGs Propilenoglicóis 

RECAT Laboratório de Cinética e Catálise 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UNIQUAC Universal Quasi Chemical 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 19 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 21 

2.1. Energias Renováveis ...................................................................................................... 21 

2.2. Cenário Biodiesel vs. Diesel .......................................................................................... 24 

2.3. Produção do Biodiesel via Transesterificação ............................................................... 27 

2.4. Glicerol .......................................................................................................................... 30 

2.4.1. Características ..................................................................................................... 30 

2.4.2. Fontes de Obtenção Além do Biodiesel .............................................................. 31 

2.4.3. Aplicação ............................................................................................................. 32 

2.4.4. Mercado ............................................................................................................... 33 

2.4.5. Desvalorização do Glicerol ................................................................................. 34 

2.5. Principais Rotas de Aproveitamento do Glicerol .......................................................... 35 

2.6. Aplicação do Propilenoglicol ........................................................................................ 38 

2.7. Catalisadores e Princípios da Hidrogenólise Catalítica ................................................. 40 

2.8. Simulação ...................................................................................................................... 41 

3. METODOLOGIA ............................................................................................................... 43 

3.1. Proposta de Design ........................................................................................................ 43 

3.2. Equipamentos ................................................................................................................ 45 

3.2.1. Reator .................................................................................................................. 45 

3.2.2. Compressor.......................................................................................................... 46 

3.2.3. Bomba ................................................................................................................. 47 

3.2.4. Trocador de Calor................................................................................................ 47 

3.2.5. Shortcut ............................................................................................................... 48 

3.2.6. Torre de Destilação Flash ................................................................................... 51 



 

 

3.2.7. Torre de Destilação Fracionada........................................................................... 51 

3.3. Simulação do Processo .................................................................................................. 52 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 54 

4.1. Flowsheet do Processo ................................................................................................... 54 

4.2. Corrente de Alimentação do Reator .............................................................................. 55 

4.2.1. Corrente de Glicerol ............................................................................................ 55 

4.2.2. Corrente de Hidrogênio ....................................................................................... 56 

4.3. Reação de Hidrogenólise Catalítica ............................................................................... 56 

4.3.1. Parâmetros da Reação ......................................................................................... 57 

4.3.2. Parâmetros do Reator .......................................................................................... 58 

4.3.3. Resultados da Reação .......................................................................................... 59 

4.4. Separação ....................................................................................................................... 59 

4.4.1. Vaso Flash........................................................................................................... 60 

4.4.2. Colunas de Destilação ......................................................................................... 62 

4.4.2.1. Coluna de Destilação C-1 ................................................................................ 62 

4.4.2.2. Coluna de Destilação C-2 ................................................................................ 65 

4.4.2.3. Coluna de Destilação C-3 ................................................................................ 68 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 72 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 73 

7. APÊNDICES ....................................................................................................................... 80 

7.1. Detalhamento das Correntes do Processo Simulado ..................................................... 80 

 

 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 19 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A demanda energética mundial vem crescendo em um ritmo acelerado desde a década 

de 40. Os principais responsáveis por esse fenômeno foram o aumento populacional, bem como 

o industrial, que resultaram em um maior uso de eletrodomésticos e veículos de transporte. 

Desse modo, levando em consideração o custo e a disponibilidade, os combustíveis não-

renováveis destacam-se, a nível global, como a fonte de energia mais utilizada para suprir os 

setores comerciais, industriais e residenciais (GNPW, 2020).  

A matriz energética não-renovável é representada pelo consumo de combustíveis 

fósseis, entre eles petróleo, gás natural e carvão mineral (EPE, 2020a). Entretanto, o cenário 

mundial está cada vez mais voltado para o desenvolvimento de fontes de energia limpa, devido 

às incertezas quanto ao fim das reservas petrolíferas, somada ao aumento exacerbado da 

emissão de gases de efeito estufa (GEE) (GALDINO et al., 2000). Sendo assim, a busca por 

processos sustentáveis promoveu maiores investimentos em matrizes renováveis, como é o caso 

da energia eólica, de biomassa e a solar. 

O uso de biocombustíveis proporciona um alto ganho ambiental para todo o planeta, 

portanto, estão se tornando, gradativamente, uma alternativa para a gasolina e o óleo diesel 

(EPE, 2019). Os combustíveis renováveis são fontes energéticas originadas de matérias 

orgânicas, dentre eles pode-se destacar o biodiesel. Este é produzido a partir de óleos vegetais 

ou gorduras animais, sendo assim, tem como tem como vantagem uma baixa emissão de 

poluentes se comparado ao diesel de petróleo (BIODIESELBR, 2006a). 

O método mais utilizado para a produção de biodiesel é a reação de transesterificação 

de um óleo vegetal com um álcool (metanol ou etanol), na presença de um catalisador. Contudo, 

além do biodiesel, essa reação também gera, como subproduto, 10%, em massa, de glicerina 

bruta (BIODIESELBR, 1999). O termo glicerina aplica-se aos produtos comerciais com pureza 

acima de 95% de glicerol, este, por sua vez, se refere ao componente químico puro 1,2,3-

propanotriol (MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009). 

O glicerol e seus derivados apresentam uma variedade de aplicações, principalmente 

nos setores alimentícios, farmacêuticos e de cosméticos (UMPIERRE; MACHADO, 2013). 

Todavia, o mercado não apresenta demandas suficientes, para suprir o grande volume de 

glicerol, que foi sendo gerado durante a expansão da indústria do biodiesel. Assim, seu preço 
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foi caindo rapidamente e, consequentemente, causou a desvalorização desse biocombustível 

(ADHIKARI et al., 2007). A fim de reverter esse cenário, é fundamental a ampliação de 

investimentos e pesquisas voltadas para o desenvolvimento de métodos capazes de transformar 

o glicerol em compostos mais lucrativos (UMPIERRE; MACHADO, 2013). 

Uma espécie de maior valor agregado, produzida a partir da reação de hidrogenólise 

catalítica do glicerol, é o 1,2-Propanodiol, também chamado de propilenoglicol. Esse produto 

pode ser utilizado em uma gama de aplicações nos setores alimentícios, de tintas, de tabaco, de 

cosméticos e farmacêuticos, sendo que para esse último, o grau mínimo de pureza exigido é de 

99,5%, em massa (NASCIMENTO et al., 2017). Pode-se concluir, então, que o propilenoglicol 

é uma rota alternativa importante para o aproveitamento do excesso de glicerol (SIMÃO; 

BENIGNO, 2017).  

Esse trabalho tem como objetivo a simulação de uma planta de produção de 

propilenoglicol, 99,5% (p/p), a partir da reação de hidrogenólise catalítica do glicerol. Serão 

empregadas condições reacionais obtidas experimentalmente por Salazar (2014) e, além disso, 

o software utilizado para realizar a modelagem do processo será o ASPEN HYSYS® 2.2. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Energias Renováveis 

No século XX, também descrito como o século do petróleo, a sociedade acostumou-

se a aproveitar o conforto provindo dessa matéria-prima não renovável, tanto pela utilização de 

combustíveis quanto pela aplicação de produtos químicos no dia a dia, tais como é o caso dos 

plásticos. Os materiais derivados do petróleo têm sido largamente empregados desde meados 

do século passado. Esses materiais substituíram a madeira, metais e até mesmo o concreto, 

dando início à petroquímica (MOTA, 2006). 

Na década atual, prevê-se redução gradual da intensidade energética, ou seja, a 

velocidade com que o Brasil consome energia ao longo dos anos tende a diminuir, conforme 

demonstrado na Tabela 2.1. Tanto pela incidência de ganhos de eficiência energética como pela 

mudança na participação dos setores no consumo de energia. Embora o consumo de energia per 

capita cresça a aproximadamente 2% no período decenal, o Brasil ainda estará longe de atingir, 

em 2029, o nível de consumo médio atualmente observado nos países desenvolvidos (EPE, 

2019). 

 

Tabela 2.1 - Indicadores de consumo final de energia no Brasil (EPE, 2019). 

Indicador 2019 2024 2029 

Consumo final de energia 

(106 tep) 
263 295 336 

Consumo final de energia per capita 

(tep/hab/ano) 
1,25 1,35 1,50 

Intensidade energética da economia 

(tep/10³R$ [2017]) 
0,064 0,062 0,061 

Elasticidade-renda do consumo de energia 

(período) 

0,82 

(2019-2024) 

0,88 

(2025-2029) 

0,85 

(2019-2029) 

 

Nossa sociedade enfrenta grandes desafios com relação à sustentabilidade, os quais 

podem ser debatidos sob variados aspectos. Desde os primórdios da existência humana, o 

homem extrai da natureza os recursos necessários para satisfazer suas necessidades ou realizar 
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suas atividades. Na grande maioria das vezes, considerou-se que a natureza é uma fonte de 

recursos infinita. Sendo assim, sempre foi ignorada a premissa de que não se deve consumir 

mais recursos do que a própria natureza é capaz de renovar. 

Visto isso, as discussões a respeito da sustentabilidade relacionada com a questão 

energética mundial tem crescido bastante (DUPONT; GRASSI; ROMITTI, 2015). Os países 

desenvolvidos estão unindo suas tecnologias energéticas para enfrentar o problema de 

esgotabilidade do petróleo e para enfrentar a questão global do aumento da concentração de 

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Além do aspecto ambiental, considera-se o caráter 

estratégico da utilização de fontes alternativas de energia, uma vez que grande parte das 

reservas mundiais de petróleo está localizada em regiões de conflitos políticos e étnicos de 

difícil solução a curto prazo (GALDINO et al., 2000).  

As energias renováveis têm como origem ciclos naturais de conversão da radiação 

solar, fonte primária de quase toda energia disponível na Terra. Sendo assim, são consideradas 

fontes praticamente inesgotáveis pois não alteram o balanço térmico do planeta. Além disso, 

são consideradas um conjunto de fontes de energia que podem ser chamadas de não-

convencionais, ou seja, aquelas não baseadas nos combustíveis fósseis e grandes hidroelétricas. 

Algumas das principais fontes que se englobam nesta categoria são a energia eólica, de 

biomassa e a solar (PACHECO, 2006). 

O objetivo de utilização dessas energias renováveis é, de forma efetiva, reduzir o 

impacto ao meio ambiente. O desenvolvimento tecnológico tem permitido que gradualmente 

elas possam ser aproveitadas como combustíveis alternativos, como por exemplo, álcool e 

biodiesel. Fontes de energia renovável podem, também, ser utilizadas na produção de calor e 

de eletricidade, como a energia eólica, solar, da biomassa, e de pequenas centrais hidrelétricas. 

Estas centrais são separadas das grandes hidrelétricas, com características renováveis, 

constituindo-se em fonte convencional de geração de eletricidade (PACHECO, 2006). 

Dentre as fontes de energias mais utilizadas no setor industrial do Brasil temos que, no 

consumo por fonte, há uma maior presença do bagaço de cana, da lixívia, da eletricidade, da 

lenha e dos derivados de petróleo conforme demonstrado na Figura 2.1. Isto acontece 

principalmente pela mudança na estrutura da indústria brasileira em que o bagaço e a lixívia 

são coprodutos das indústrias de açúcar e celulose, respectivamente. Enquanto o gás natural, 

carvão mineral e seus derivados têm redução de importância, a eletricidade ganha participação 

na metalurgia (EPE, 2019). 
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Figura 2.1 - Consumo final de energia por fonte em 2019 (EPE, 2019). 

 

A previsão da evolução na matriz de consumo de energia por fonte nos próximos 8 

(oito) anos mostra a manutenção da tendência de crescente eletrificação do Brasil, fonte que 

atinge um incremento médio anual de 3,8%. Os derivados da cana também mantêm sua 

importância ao longo do período, assim como os derivados de petróleo continuarão sendo a 

principal fonte de energia final, com um crescimento médio de 2,0% a.a, conforme apresentado 

na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Consumo final de energia por fonte em 2029 (EPE, 2019). 
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Entretanto, a Figura 2.2 também indica uma possível redução da participação do 

petróleo na matriz de consumo final. Estima-se que seja pela substituição de parcela de óleo 

diesel por biodiesel e parte da gasolina por etanol hidratado no setor de transportes. Além disso, 

a lenha e o carvão vegetal também possuem uma diminuição em benefício de outras fontes com 

melhores rendimentos (EPE, 2019). 

A respeito dos biocombustíveis, os que mais aumentam em relação à relevância no 

consumo final de energia dos próximos anos são o biodiesel (6,9% a.a.) e a lixívia (3,0% a.a.), 

conforme demonstrado na Figura 2.3. A demanda de biodiesel é impulsionada devido ao 

aumento de sua participação no óleo diesel B comercializado, que passa de 10,2% para 15,0%, 

entre 2019 e 2029. Enquanto o etanol cresce devido sua utilização como combustível em 

veículos leves (EPE, 2019). 

 

 

Figura 2.3 - Consumo final de biocombustíveis por fonte de matéria-prima no Brasil (EPE, 2019). 

 

2.2. Cenário Biodiesel vs. Diesel 

A demanda energética mundial vem crescendo ao longo dos anos, pois a necessidade 

devido aos hábitos da sociedade é cada vez maior (DUPONT; GRASSI; ROMITTI, 2015). Ao 

longo do século XX e XXI, o petróleo vem sendo largamente empregado como fonte energética 

(MOTA, 2006). Esse fato se deve não só pela sua grande disponibilidade no início, mas também 
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devido a sua alta densidade energética, o que viabiliza seu emprego nos setores agrícola, 

industrial e de transporte (SILVA; FREITAS, 2008). 

Apesar da sua versatilidade, combustíveis fósseis como o petróleo causam danos ao 

meio ambiente, em diversas etapas. Durante o seu uso, a combustão do produto acarreta a 

emissão de gases de efeito estufa e eventuais acidentes podem causar derramamentos no mar e 

no solo (IEA, 2005). Essa emissão de gases, principalmente de dióxido de carbono (CO2), afeta 

o clima global, o que gera o aquecimento da atmosfera e consequentemente causa mudança 

significativa no nível dos mares (MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009).  

Além disso, o consumo por vezes excede a produção, devido a um crescimento 

socioeconômico intenso, principalmente em países em desenvolvimento (MOTA; SILVA; 

GONÇALVES, 2009). Esse fator, aliado à concentração geográfica das jazidas de petróleo e o 

esgotamento das reservas de petróleo de fácil extração, vem causando a “crise do petróleo” 

(MOTA, SILVA et al., 2009; SILVA, FREITAS, 2008). Como a previsão é de um cenário de 

continuidade na crescente de preços e demanda, é de suma importância a necessidade de um 

combustível alternativo aos fósseis (BRASIL, 2005; GREENE; HOPSON; LI, 2006).  

Uma das alternativas para este dilema é o emprego de biocombustíveis. Por terem 

origem vegetal, eles são considerados renováveis, pois contribuem para o ciclo do carbono na 

atmosfera, uma vez que CO2 gerado em sua queima é reaproveitado pelas plantas utilizadas na 

sua produção. Ainda, não possuem enxofre em sua composição, de maneira que sua combustão 

não emite óxidos de enxofre (SOx), responsáveis por danos à qualidade do ar. Dessa forma, 

geram um impacto ambiental menor, pois reduzem relativamente às emissões de poluentes 

(MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009). 

O Brasil possui décadas de experiência na utilização de biocombustíveis, 

principalmente pela produção do etanol extraído da cana-de-açúcar. Essa demanda ocorreu 

devido ao Programa Pró-Álcool, iniciado em 1975, com o objetivo de reduzir a dependência 

das importações do petróleo (KOHLHEPP, 2010). Entretanto, a necessidade exclusiva de um 

único insumo e a inexistência de mercado externo foram as principais fraquezas da iniciativa, 

pois causava grandes oscilações de preço. Uma outra alternativa é a utilização de combustíveis 

à base de óleos vegetais, o biodiesel (SILVA; FREITAS, 2008). 

O biodiesel tem como uma das principais vantagens a menor emissão de gases 

poluentes (SILVA; FREITAS, 2008). De acordo com a análise feita por Barnwal e Sharma 
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(2005), a emissão oriunda das combustões de biodiesel e de óleo diesel de petróleo, obteve 

resultados favoráveis para o biocombustível. Foi concluído que o SO2 é totalmente eliminado, 

a fuligem diminui em 60%, o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos reduziram em 50%, 

os hidrocarbonetos poliaromáticos diminuíram em mais de 70% e os gases aromáticos em 15%. 

Em 2005 o governo brasileiro iniciou o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), que determina a adição de biodiesel ao óleo diesel derivado do petróleo 

(SILVA; FREITAS, 2008). Desde o início do programa PNPB até dezembro de 2019 foram 

produzidos aproximadamente 40,6 bilhões de litros por indústrias brasileiras (ANP, 2020b apud 

EPE, 2020b). Até 2023 os percentuais de mistura ao diesel fóssil irão variar, de acordo com a 

legislação em vigor. Devido ao aumento gradativo da percentagem de biodiesel no óleo fóssil, 

sua demanda será catalisada, saltando de 10,2%, em média, em 2019, para 15,0%, em 2023 

(Figura 2.4) (EPE, 2019). 

 

 

Figura 2.4 - Evolução do marco legal do biodiesel (EPE, 2020b). 

 

De acordo com Silva e Freitas (2008): “A eficiência energética do biodiesel depende 

de fatores como gasto energético na produção e o teor de óleo dos grãos utilizados”. Já do ponto 

de vista econômico, é possível analisar pela Figura 2.5 que em 2017 o preço médio de venda 

do biodiesel e do diesel de óleo fóssil se aproximaram, o que aconteceu novamente em 2018. 

Nos primeiros 6 meses de 2019 o preço do biodiesel ficou inferior ao do diesel fóssil (ANP, 

2020d apud EPE, 2020b). 
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Sob o aspecto econômico, o custo de biodiesel tem sido um obstáculo ao longo dos 

anos (ZHANG, 2003). Em 2017, houve uma aproximação entre os preços médios de venda do 

biodiesel e o diesel fóssil, que se perpetuou por 2018. Nos primeiros 6 meses de 2019 isso 

aconteceu novamente, quando o custo do biodiesel chegou a ser inferior ao diesel (ANP, 2020d 

apud EPE, 2020b). 

 

 

Figura 2.5 - Séries históricas dos preços médios mensais do diesel (sem ICMS) e do biodiesel, de 

2016 a 2019 (ANP, 2020d apud EPE, 2020b). 

 

2.3. Produção do Biodiesel via Transesterificação 

 O biodiesel é o combustível biodegradável, composto por ésteres monoalquílicos de 

cadeia longa derivados de ácidos graxos, que são produzidos a partir de fontes renováveis, como 

óleos vegetais ou gordura animal (MEHER, SAGAR et al., 2006; SILVA, FREITAS, 2008). 

As longas cadeias de hidrocarbonetos alifáticos que compõem essas gorduras e óleos são 

equivalentes aos longos hidrocarbonetos encontrados no petróleo que são usados para produzir 

o óleo diesel (BUCK; MUHLEN, 2006). 
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 Existem diversas opções de plantas oleosas das quais o biodiesel pode ser produzido, 

como: colza, girassol, soja, mamona e palmeira-de-dendê (KOHLHEPP, 2010). A matéria-

prima é escolhida de acordo com a disponibilidade de cada região ou país, e, de acordo com a 

International Energy Agency (IEA, 2005), ela corresponde a 80% do custo de produção. 

Qualquer fonte de ácido graxo pode ser usada para produzir o biodiesel, mas a maioria dos 

artigos científicos toma a soja como principal (PINTO et al., 2005; UMPIERRE; MACHADO, 

2013). No Brasil o óleo de soja se destaca como insumo mais importante na produção do 

biodiesel, seguido do sebo bovino, conforme demonstrado abaixo na Figura 2.6, extraída do 

documento “Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis 2019” (EPE, 2020b). 

 

  

Figura 2.6 - Participação relativa de matérias-primas para a produção de biodiesel em 2019 (EPE, 

2020b). 

 

O biodiesel pode ser obtido através de diferentes processos, como craqueamento, 

esterificação ou transesterificação, sendo este último o método incentivado pelo governo 

brasileiro (SILVA; FREITAS, 2008). A transesterificação consiste na reação química de 

triglicerídeos, triésteres derivado da glicerina, com álcoois (metanol ou etanol) na presença de 

um catalisador (ácido, básico ou enzimático) (MOTA, SILVA et al., 2009; SILVA, FREITAS, 

2008). 

Hidróxido de sódio e potássio são comumente usados como catalisadores básicos 

industriais, uma vez que são relativamente baratos, assim como muito ativos (MA; HANNA, 

1999). Entretanto, a utilização desse catalisador gera reações indesejadas que não só reduzem 

o rendimento da produção de biodiesel, mas também dificultam as etapas de separação e 

purificação, que são a saponificação de triglicerídeos e a neutralização do ácido graxo livre 
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(PINTO et al., 2005). Para reduzir a ocorrência desse tipo de problema, geralmente é aplicado 

um pré-tratamento ácido (FJERBAEK; CHRISTENSEN; NORDDAHL, 2009). 

 

 

Figura 2.7 - Reação de transesterificação de um triglicerídeo. 

 

A transesterificação, representada na Figura 2.7, acima, resulta na substituição do 

grupo éster do óleo pelo grupo etanol ou metanol, formando três moléculas de ésteres metílicos 

ou etílicos dos ácidos graxos, que constituem o biodiesel, e gerando uma molécula de glicerol 

ou glicerina (MOTA, SILVA et al., 2009; SILVA, FREITAS, 2008).  

O biodiesel, fase leve, é então separado da glicerina bruta, fase pesada, por decantação, 

caso seja um processo em batelada ou por centrifugação, em um processo contínuo (PINTO et 

al., 2005). O fluxograma do processo de obtenção do biodiesel está representado na Figura 2.8. 

Nessa reação para cada tonelada de triglicerídeos processada, são produzidos pelo menos 

100 kg de glicerol. 
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Figura 2.8 - Processo de obtenção do biodiesel (BRASIL, 2005). 

 

2.4.  Glicerol 

2.4.1. Características 

 O glicerol ou 1,2,3-propanotriol, segundo a IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry), é um composto orgânico pertencente à função álcool e derivado de fontes 

naturais ou petroquímicas. É um líquido à temperatura ambiente (25°C), incolor, higroscópico, 

inodoro, com gosto adocicado e muito viscoso (BEATRIZ; ARAÚJO; LIMA, 2011). 

 

 

Figura 2.9 - Fórmula estrutural do glicerol. 

 



CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 31 

 

Através de sua estrutura (Figura 2.9), observa-se que uma molécula de glicerol pode 

realizar até seis ligações de hidrogênio. A presença de três grupos hidroxila é responsável por 

sua solubilidade em água, sua natureza higroscópica e alta reatividade química, influenciando 

diretamente suas propriedades físicas, como pode ser visto na Tabela 2.2 (BEATRIZ; 

ARAÚJO; LIMA, 2011; UMPIERRE; MACHADO, 2013). 

 

Tabela 2.2 - Propriedades físico-químicas do glicerol. Adaptado de Beatriz et al. (2011). 

Propriedades Valores 

Fórmula Química C3H8O3 

Massa Molecular 92,09 g/mol 

Densidade (20°C) 1,261 g/cm3 

Viscosidade (20°C) 1,5 Pa·s 

Ponto de Fusão 18,2°C 

Ponto de Ebulição 290°C 

Ponto de Fulgor 160°C 

Tensão Superficial 64,00 mN/m 

 

Na cadeia produtiva do biodiesel, o termo glicerol se refere ao componente químico 

puro 1,2,3-propanotriol, enquanto a glicerina aplica-se aos produtos comerciais com pureza 

acima de 95% de glicerol, podendo variar em cor, odor, impurezas e concentração (MOTA; 

SILVA; GONÇALVES, 2009). Outro nome comumente encontrado é o da glicerina loira, a 

qual é obtida através de tratamento com ácido, seguido de remoção dos ácidos graxos. Ela 

contém cerca de 80% de glicerol, além de água, metanol e sais dissolvidos (MOTA; SILVA; 

GONÇALVES, 2009). 

 

2.4.2. Fontes de Obtenção Além do Biodiesel 

O glicerol pode ser gerado através de óleos vegetais e animais e isolado por meio da 

reação de saponificação com hidróxido de sódio ou potássio (MOTA; SILVA; GONÇALVES, 

2009). Todo esse composto era proveniente da indústria do sabão, até 1949 (BIODIESELBR, 

2012). A partir desse ano, o glicerol também passou a ser produzido pela síntese do propeno 

(MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009). 
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Outras vias significativas de produção, ocorrem por meio do álcool alílico, por via 

fermentativa, e através de hidrogenação de carboidratos (BEATRIZ; ARAÚJO; LIMA, 2011). 

 

2.4.3. Aplicação 

Os principais mercados consumidores de glicerol e seus derivados são os setores 

alimentícios, farmacêuticos e de cosméticos, conforme a Figura 2.10 (UMPIERRE; 

MACHADO, 2013). 

O glicerol é uma substância que apresenta uma série de usos industriais 

(BIODIESELBR, 2008). Devido a sua característica de não toxicidade, ele é utilizado em 

cosméticos para o desenvolvimento de pastas de dente, cremes de pele, desodorantes, batons e 

maquiagens. No setor farmacêutico, está presente na composição de cápsulas, anestésicos, 

xaropes, antibióticos e antissépticos (BIODIESELBR, 2006b). 

 Outro mercado que se beneficia do uso de glicerol é a indústria alimentícia, em que é 

utilizado para conservar bebidas e alimentos. Também pode ser empregado no processamento 

de tabaco, no aumento da flexibilidade das fibras têxteis, como lubrificante de máquinas e na 

síntese de moléculas de alto valor agregado como o propanodiol, na produção de plásticos 

(BIODIESELBR, 2006b).  

 

 

Figura 2.10 - Mercados consumidores de glicerol e seus derivados. Adaptado de (BIODIESELBR, 

2006b). 
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2.4.4. Mercado 

A glicerina bruta, que corresponde a, aproximadamente, 10% em massa de 

biocombustível produzido, possui uma concentração variável, devido a presença de impurezas. 

Por esse motivo, ela é menos valorizada comercialmente do que a refinada, sendo assim, as 

indústrias aumentaram seus investimentos em equipamentos e métodos de purificação. Apesar 

disso, o excedente de glicerina não foi, a princípio, bem recebido pelo mercado. Em 2005, seu 

preço chegou a R$ 3,00 o quilo, enquanto em 2008 se tornou R$ 1,60 e R$ 1,70 (PALHA; 

SILVA, 2016).  

A criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, o qual determina a 

adição desse biocombustível ao diesel fóssil, foi um grande incentivo ao crescimento industrial 

do biodiesel, mas por outro lado, também impulsionou o aumento dos estoques de glicerina 

bruta. Assim, devido a introdução do B3, em 2008, a produção de glicerina no mercado nacional 

foi de cerca de 100 mil toneladas por ano. Em 2010, houve a atualização da mistura obrigatória 

de biodiesel para 5% (B5), o que resultou na geração de 250 mil toneladas de glicerina a cada 

ano (MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009). Com o passar dos anos, o volume de glicerina foi 

se tornando cada vez maior, no ano de 2018, foram produzidos 440,6 mil m³ de glicerina, o que 

corresponde a 17,6% a mais do que em 2017 (ANP, 2019). 

Por ser tornar mais valorizado em termos econômicos, a exportação do glicerol vem 

crescendo desde 2013, tendo a China como seu maior comprador, somando 90,3% do total. 

Como pode ser observado na Figura 2.11, 2019 foi o ano de maior exportação do glicerol, 

totalizando 123 mil toneladas. Em contrapartida, a receita que em 2018 era de 59,9 teve uma 

queda para 54,8 milhões de dólares em 2019. Essa retração teve como causa, a redução das 

cotações internacionais do produto (EPE, 2020b). 

Em relação a glicerina bruta, a exportação total em 2019 foi de 283 mil toneladas, 

enquanto sua receita foi de 46,3 milhões de dólares. Essa baixa em relação ao ano anterior 

ocorreu devido a uma maior disponibilidade comercial desse produto, e como consequência, 

houve uma redução do seu preço internacional (EPE, 2020b). 
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Figura 2.11 - Exportação de glicerina bruta e glicerol (EPE, 2020b). 

 

Em agosto de 2020, as exportações mensais de glicerol, de acordo com dados do 

Ministério da Economia, atingiram 52,3 mil toneladas. Esse resultado está diretamente 

relacionado à demanda de 37,5 mil toneladas do produto por parte do mercado chinês, o que 

gerou cerca de US$ 8,5 milhões às contas externas brasileiras. Esse grande volume representa 

um marco no mercado nacional do glicerol (BIODIESELBR, 2020). 

Segundo a consultoria norte-americana Persistence Market Research (PMR), a partir 

de 2024, haverá um crescimento significativo no mercado global de glicerina, que passará a 

movimentar US$ 2,1 bilhões ao ano. O motivo desse aumento será a expansão da oferta, que 

ocorrerá devido a ampliação da indústria de biodiesel, que continuará substituindo o uso de 

combustíveis fósseis. Estima-se que até o final de 2024, sua rentabilidade seja de US$ 1,3 bilhão 

e a Ásia seja o maior mercado desse produto, movimentando US$ 920,6 milhões anuais 

(BIODIESELBR, 2017). 

 

2.4.5. Desvalorização do Glicerol 

O crescimento da indústria de biodiesel, como uma fonte potencial de energia limpa, 

resultou em uma excessiva produção de glicerol (ADHIKARI et al., 2007). Em 2012, as usinas 

de biodiesel, em uma proporção mundial, geraram 1,5 milhão de toneladas dessa substância 

(BIODIESELBR, 2012). Sendo assim, enquanto a formação desse subproduto, em larga escala, 

causou um aumento expressivo na oferta, os mercados atuais não apresentaram suficiente 
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demanda e capacidade de absorção (UMPIERRE; MACHADO, 2013). Portanto, o valor 

econômico dessa commodity foi sendo rebaixado (ADHIKARI et al., 2007). 

A glicerina acumulada pode provocar graves problemas ambientais se descartada de 

forma incorreta. A alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO), bem como a liberação de 

substâncias tóxicas, como a acroleína, dificultam o descarte desse composto em aterros e sua 

incineração (SANTOS, 2009). Além disso, a estocagem dessa substância a longo prazo é 

limitada por conta do grande volume excedente e, também, pela alta taxa de degradação 

microbiana (UMPIERRE; MACHADO, 2013). 

Todos esses fatores contribuem para a desvalorização do glicerol, que está se tornado 

um produto cada vez mais abundante. Nesse contexto, a indústria do biodiesel é diretamente 

afetada, pois seus custos de produção não estão sendo compensados. Tendo isso em vista, é 

necessário o aprimoramento de tecnologias capazes de converter o glicerol em insumos e 

matérias primas que possam ser utilizadas em outros setores químicos, tornando o glicerol mais 

rentável. Consequentemente, haverá um maior desenvolvimento da produção de biodiesel, 

garantindo sua sustentabilidade ambiental e econômica (UMPIERRE; MACHADO, 2013). 

 

2.5. Principais Rotas de Aproveitamento do Glicerol 

A glicerina pode ser utilizada como reagente na produção de diversos compostos, a 

fim de aumentar sua valorização econômica. Existem diversos processos de conversão da 

glicerina em produtos economicamente viáveis explorados por diferentes estudos. Foram 

propostas variadas rotas pela literatura para valorizar o glicerol, como por exemplo, a 

fermentação, a conversão hidrotérmica, a oxidação seletiva, a hidrogenólise seletiva, 

desidratação e pirólise. Na Tabela 2.3 são descritas algumas das possíveis transformações do 

glicerol e alguns exemplos de aplicações. Mesmo que existam diversas rotas químicas para 

valorização do glicerol (Figura 2.12), o principal obstáculo é tecnológico, pois é necessário 

desenvolver tecnologias viáveis economicamente, à nível industrial (UMPIERRE; 

MACHADO, 2013). 
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Figura 2.12 - Principais rotas de aproveitamento do glicerol. Adaptado de Len et al. (2018). 

 

Tabela 2.3 - Possíveis transformações do glicerol e suas aplicações. 

Produto Exemplos de aplicação Principal modo de obtenção 

Propeno 

Sofre reação de polimerização para formar 

propileno, que é utilizado na fabricação de 

plástico (PEITER et al., 2016). 

Reação de hidrogenólise sobre 

catalisadores específicos 

(FADIGAS et al., 2009). 

Gás de síntese 

(CO e H2) 

Diversas aplicações industriais, p.ex. síntese do 

metanol (PEITER et al., 2016). 

Craqueamento com catalisador 

Pt CeO2/ZrO2 (SOARES, 

SIMONETTI et al., 2006). 

Cetais e 

acetais 

Aditivo para combustíveis (DELFORT et al., 

2003; DUBOIS; CHORNET; CANOS, 2008), 

Surfactantes (PIASECKI et al., 1997), 

flavorizantes (CLIMENT; VELTY; CORMA, 

2002) e solventes para uso em medicina. 

Condensação do glicerol com 

benzaldeído catalisada por 

sólidos ácidos, como a resina 

Am- berlyst-36, zeólita H-Beta 

e arila K-10 (DEUTSCH; 

MARTIN; LIESKE, 2007). 

1,3-di-hidróxi-

acetona 

(DHA) 

Utilizada em bronzeadores e na produção de 

polímeros (MOTA; SILVA; GONÇALVES, 

2009). 

Fermentação da glicerina com 

Gluconobacter oxydans 

(BAUER; HEKMAT, 2006; 

PONTES, 2012). 
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Produto Exemplos de aplicação Principal modo de obtenção 

Gliceraldeído 
Intermediário no metabolismo de carboidratos 

(MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009). 

Oxidação da glicerina sobre 

catalisadores de platina 

(GARCIA; BESSON; 

GALLEZOT, 1995). 

Ácido lático 

Aplicações em indústrias de alimentos, têxtil, de 

couro, cosmética, química e farmacêutica (HE 

et al., 2008). 

Oxidação catalítica com Au-

Pt/TiO2 (SHEN et al., 2010). 

Ácido 

glicérico 

Utilizado como metabólico de glicólise em 

organismos, e é também usado como matéria 

prima para a síntese de isômeros ópticos 

provenientes de aminoácidos, tais como L-

serina (DEMIREL-GÜLEN, LUCAS et al., 

2005; TERUYUKI, 1989 apud DEMIREL-

GÜLEN, LUCAS et al., 2005) 

Oxidação catalítica 

heterogênea, utilizando 

catalisadores de ouro e paládio 

(BIANCHI et al., 2005), com 

77% de seletividade (MOTA; 

SILVA; GONÇALVES, 2009). 

Ácido 

tartrônico 

Utilizado para eliminar o oxigênio do meio 

reacional (BIZOT et al. 1998 apud SILVA, 

2013). 

Oxidação catalítica 

heterogênea, utilizando 

catalisadores de Au-Pd/C com 

18% de seletividade (MOTA; 

SILVA; GONÇALVES, 2009). 

Ácido oxálico 

Utilizado no combate do ácaro varroa (Varroa 

destructor) causador da varrose, doença das 

abelhas (MURILHAS; CASACA, 2005). 

Oxidação catalítica 

heterogênea, utilizando 

catalisadores de Au/C, com 

10% de seletividade (MOTA; 

SILVA; GONÇALVES, 2009). 

1,2-

propanodiol 

Aplicação como anticongelante menos tóxico, 

solvente nas indústrias fotográficas, umectantes 

na indústria alimentícia, hidratante e 

transportador de óleos de fragrâncias em os 

campos cosmético e farmacêutico (JUNG; 

EUN-SIL CHOI; OH, 2008). 

Hidrogenólise catalítica com 

Cu-ZnO (BALARAJU et al., 

2008). 

1,3-

propanodiol 

Utilizado em produtos de higiene e cosméticos, 

na indústria de poliuretanos e também destinado 

a aplicações como descongelante e 

anticongelante, entre outras possíveis aplicações 

(DUPONT; GRASSI; ROMITTI, 2015). 

Cu, Pd, Ru suportados em ZnO, 

carvão ativo ou Al2O3 

(CHAMINAND et al., 2004). 
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Produto Exemplos de aplicação Principal modo de obtenção 

Ácido 

Fórmico 

Utilizado na indústria do couro e têxtil, como 

agente de tingimento, na indústria de pesticidas 

na produção do triadimefon, na indústria 

química como formamida ou dimetilformamida, 

antioxidante, na indústria médica na produção 

de aminoácidos t, cafeína, vitamina B1 e ainda 

na indústria da borracha com a coagulação do 

látex (TCHÊ QUÍMICA, 2006 apud PEITER et 

al., 2016). 

Quebra e oxidação da glicerina 

na presença de compostos de 

nióbio (BIODIESELBR, 2013). 

Éteres 
Aditivos para combustíveis e solventes (MOTA; 

SILVA; GONÇALVES, 2009). 

Reação com álcoois 

(ARREDONDO et al., 2007) 

ou com alcenos 

(KLEPÁČOVÁ et al., 2007), 

catalisada por ácidos. 

Glicerídeos 
Utilizado na produção do biodiesel (MOTA; 

SILVA; GONÇALVES, 2009). 

Esterificação com catalisador 

básico (RENNARD et al., 

2010). 

Acroleína 

Usada para formar o ácido acrílico 

(TALEBIAN-KIAKALAIEH; AMIN; 

HEZAVEH, 2014) que é empregado na 

produção de polímeros superabsorventes 

(PESTANA; MOTA, 2011). 

Desidratação do glicerol 

(MOTA; SILVA; 

GONÇALVES, 2009). 

Epicloridrina 

Aplicada para condensação com glicerol na 

fabricação de poliglicerol, para condensação 

com bisfenol-A na síntese de precursores para 

resinas epóxi, na purificação de água e no 

reforço de papel (BART; PALMERI; 

CAVALLARO, 2010). 

Etapa de hidrocloração do 

glicerol com HCl gasoso, com 

catalisador ácido hexanoico, e 

uma segunda etapa de 

desidrocloração da 1,3-

dicloridrina com NaOH (BELL 

et al., 2008). 

 

2.6. Aplicação do Propilenoglicol 

 O propilenoglicol (C3H8O2) ou 1,2-Propanodiol é um álcool alifático (FIUME et al., 

2012) e composto orgânico líquido, incolor, transparente, inodoro, límpido e miscível em água, 

álcoois, ésteres e cetona, cuja fórmula estrutural é representada na Figura 2.13 (NASCIMENTO 

et al., 2017). Algumas propriedades deste composto podem ser encontradas na Tabela 2.4. 
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Figura 2.13 - Fórmula estrutural do propilenogicol (NASCIMENTO et al., 2017). 

 

Tabela 2.4 - Propriedades físico-químicas do propilenoglicol (NASCIMENTO et al., 2017). 

Propriedades Valores 

Massa molar 76,09 g/mol 

Densidade 1,036 g/cm³ 

Ponto de fusão -59°C 

Ponto de ebulição 188,2°C 

Condutividade térmica 0,34 W/mK 

DCB 07455 

CAS 57-55-6 

 

O propilenoglicol geralmente é não tóxico e não cancerígeno. Logo, funciona com uso 

de solvente, como agentes condicionadores da pele (FIUME et al., 2012). Este composto possui 

características amplas, o que permite sua aplicação em diversas áreas, tais como a indústria de 

alimentos, de tintas, de tabaco, a indústria farmacêutica e de cosméticos (NASCIMENTO et 

al., 2017). Dessas, as três principais grandes áreas industriais são as de cosméticos, alimentos e 

farmacêuticos. Por ter essa variedade de aplicações, ele é uma alternativa comercial para o 

excesso de glicerina obtido na produção de biodiesel (SIMÃO; BENIGNO, 2017). 

 Algumas das aplicações (NASCIMENTO et al., 2017) mais comuns são:  

• Solvente para aromas na indústria de aromas, essências e fragrâncias; 

• Umectante para resinas naturais; 

• Solvente para preparações farmacêuticas contendo ingredientes solúveis em água; 

• Agente de acoplamento em formulações de filtros solares, xampus, cremes de 

barbear e outros produtos similares; 

• Um meio de transferência de calor para baixas temperaturas em equipamentos de 

refrigeração possuindo serpentinas de resfriamento em contato direto com 

alimentos ou bebidas; 

• Em solução aquosa, apresenta excelentes propriedades anticongelantes; 
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• Solvente para tintas de impressão; 

• Umectante em coco ralado. 

No período entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016, foram importados para o Brasil 

20.120 toneladas de propilenoglicol somando aproximadamente US$25.000.000,00 o que 

indica que o produto tem uma demanda importante para o mercado nacional (BRASIL, 2017). 

Industrialmente, a principal rota de produção do propilenoglicol é a partir do óxido de 

propileno que é um produto derivado do craqueamento do petróleo. A reação do propileno com 

o oxigênio forma o óxido de propileno, que reage com água gerando uma mistura de 

propilenoglicóis. Em seguida, essa mistura é destilada para a purificação desejada (PG, 2017). 

Atualmente grande parte do propilenoglicol no Brasil é importado com o objetivo de 

suprir a demanda do mercado interno devido a sua exigência de alta pureza para uso 

farmacêutico. A produção brasileira de propilenoglicol é uma alternativa economicamente 

atrativa para satisfazer a necessidade de uso do composto, diminuindo o alto custo com a 

importação (SIMÃO; BENIGNO, 2017). 

 

2.7. Catalisadores e Princípios da Hidrogenólise Catalítica 

 De forma geral, os catalisadores são materiais comumente utilizados em reações 

químicas com o objetivo de modificar sua velocidade sem serem consumidos no processo. A 

inserção do catalisador no sistema gera uma diminuição da energia de ativação com um 

consequente aumento na velocidade. Isso ocorre, pois, o caminho reacional com catalisador é 

energeticamente mais favorável (ZANIN, 2010). 

 Especificamente para a reação de hidrogenólise do glicerol, diversos catalisadores já 

foram testados. Entre eles estão os metais nobres como Pd, Ru, Rh, Pt e Re que foram 

empregados devido suas altas habilidades de ativação do hidrogênio e potencial formação de 

1,3-propanodiol (SALGADO, 2021). A atividade catalítica dos metais nobres costuma ser entre 

100 e 1000 vezes maior do que a dos metais comuns nas reações (ZANIN, 2010). Já os metais 

de transição como Cu, Ni e Co também costumam ser utilizados devido a sua alta resistência 

ao envenenamento catalítico, baixos custos e altas seletividades na formação de produto 1,2-

propanodiol (SALGADO, 2021). 
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O grupo de pesquisa do Laboratório de Cinética e Catálise (RECAT) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) vem trabalhado nos últimos anos com vários tipos de catalisadores 

diferentes para fazer a reação de hidrogenólise do glicerol. Entre eles estão o 2,5Ru-2,5Cu/TiO2, 

2,55Ru/TiO2 (SALAZAR, 2014), catalisadores de irídio suportados em γ-Al2O3, SiO2 e ZrO2 

(PAMPHILE-ADRIÁN et al., 2017), Ir/ZrO2 e Ir/γ-Al2O3 (PAMPHILE-ADRIÁN; FLOREZ-

RODRIGUEZ; PASSOS, 2016), catalisadores de Ru e Cu suportados em ZrO2 e WO3-ZrO2 

(SALGADO, 2021) e ainda catalisadores bimetálicos Pt-Fe suportados em Al2O3 (SOARES, 

PEREZ et al., 2016). 

Dentre todos os catalisadores analisados pelo grupo, que foram testados em relação à 

conversão e seletividade do 1,2-propanodiol, foi adotado para esse estudo o uso do catalisador 

2.5Ru-2.5Cu/TiO2. Na Tabela 2.5, abaixo, é possível conferir os resultados da seletividade dos 

produtos das reações a partir dos dados experimentais para este catalisador (SALAZAR, 2014). 

 

Tabela 2.5 - Desempenho do catalisador 2.5Ru-2.5Cu/TiO2 na reação de hidrogenólise do glicerol a 

baixas conversões (SALAZAR, 2014).  

Produto da reação Seletividade produtos líquidos (%) 

1,2-Propanodiol 90 

Etilenoglicol 6 

1,3-Propanodiol - 

Outros* 4 

*Outros: 1-propanol, 2-propanol, etanol, metanol, ácido lático e etilenoglicol 

 

 Os dados apresentados foram obtidos a partir do experimento em reator Parr 

Instruments de 100 mL de volume total com 12h de reação a 200°C e 24,7 atm. Além disso, 

obteve-se 62,5% de conversão para esta reação (SALAZAR, 2014).  

 

2.8. Simulação 

O interesse industrial em técnicas e pacotes computacionais para a modelagem e 

simulação de processos cresce muito, sendo influenciado por vários fatores e pela necessidade 

de uma melhor produção química. Inclui-se nestes fatores: análises de segurança e risco, 
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redução da concentração de emissões químicas e reprodutibilidade de produtos químicos de alta 

qualidade (SECCHI, 1995). 

A simulação apresenta como principais vantagens o baixo custo, a rapidez e a 

confiabilidade dos resultados que podem ser comprovados com os obtidos experimentalmente 

através do scale up de escalas laboratoriais para plantas piloto e reatores industriais (TOLEDO; 

OLIVEIRA; SILVA, 2016) 

Por este motivo, neste projeto foi realizado o scale up do experimento feito por Salazar 

(2014) no laboratório de Reatores, Cinética e Catálise localizado na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Dessa forma, foi possível observar o comportamento e a viabilidade do 

processo de hidrogenólise do glicerol e posterior separação do propilenoglicol em escala 

industrial. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Proposta de Design 

O presente trabalho irá utilizar o design de processo, proposto por um estudo da 

Universidade de Northwestern, como referência para a modelagem da simulação (DISABATO; 

HANRAHAN; MERKLE, 2014). A Figura 3.1 ilustra o processo de obtenção do 

propilenoglicol, a 99,7%, a partir da hidrogenólise do glicerol. O projeto descrito foi baseado 

na fabricação de propilenoglicol patenteado pela GTC Technology. 

 

 

Figura 3.1 - Design de processo de obtenção do propilenoglicol a partir do glicerol. 

 

A planta foi projetada em pequena escala, e tem como objetivo estimular o crescimento 

econômico da indústria de biodiesel, por meio do reaproveitamento do glicerol bruto. A 

instalação é dividida em dois subprocessos: o pré-tratamento do glicerol bruto e a hidrogenólise 

contínua do glicerol purificado. 

A primeira etapa consiste na purificação do glicerol bruto, que irá ocorrer em cinco 

fases, entretanto antes desses estágios terem início, a corrente passará por uma microfiltração. 
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Logo após esse tratamento, o glicerol é encaminhado para a fase 1, onde sofrerá uma evaporação 

a vácuo para a retirada de metanol e água. Na fase 2, as impurezas são convertidas em 

substâncias mais facilmente separáveis, por meio da saponificação. A seguir, a solução é 

resfriada e acidificada com ácido clorídrico, esse estágio configura a fase 3, e tem a função de 

converter mais impurezas. Na próxima etapa, fase 4, a carga é neutralizada, mediante a 

utilização de hidróxido de sódio e enviada a fase 5, que também consiste em uma evaporação a 

vácuo, para remoção de água. As etapas subsequentes incluem um tanque de sedimentação, que 

tem como finalidade a separação das fases líquidas, e a extração por meio de éter de petróleo e 

etanol desnaturado. 

Após passar por todos esses estágios, o glicerol já se encontra purificado e é 

encaminhado para o processo de hidrogenólise contínua. Será constatado que o pré-tratamento 

de purificação, pelo qual essa substância foi submetida, é essencial para que a eficiência do 

reator seja alcançada e o produto final apresente uma pureza elevada. 

A etapa seguinte corresponde à conversão contínua de glicerol a propilenoglicol. De 

acordo com o projeto proposto pela Universidade de Northwestern (DISABATO; 

HANRAHAN; MERKLE, 2014), o glicerol purificado anteriormente é encaminhado para uma 

bomba, que tem a função de aumentar a pressão do fluido. A seguir, o gás hidrogênio é 

introduzido em excesso, sendo assim, essas duas correntes irão se misturar formando a 

alimentação do reator. Todavia, antes da reação ocorrer, a corrente de entrada terá sua 

temperatura elevada, por meio de um trocador de calor. 

No próximo estágio do processo, ocorrerá a reação de hidrogenólise. A corrente de 

alimentação aquecida é encaminhada para o reator, já apresentando as condições operacionais 

de 190°C e 30 atm, exigidas no ambiente reacional. Assim, o reator de leito fixo é capaz de 

atingir 81,5% de conversão de glicerol com seletividade para propilenoglicol de 93%. 

O efluente que sai do reator deve ser resfriado antes de ter seus componentes 

separados. Essa etapa é fundamental para que o estágio de separação tenha uma maior eficácia. 

O efluente resfriado contém propilenoglicol, água, hidrogênio não reagido e glicerol, bem como 

produtos colaterais indesejados, como metanol, acetol e etilenoglicol. Então, para que o produto 

desejado possa ser obtido com alto grau de pureza, a corrente será submetida a um separador 

líquido-gás e três colunas de destilação em série. 
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A primeira unidade compreende um separador líquido-gás. Este receberá um fluxo 

multifásico que se dividirá em vapor, formado por hidrogênio não reagido e outros componentes 

residuais, e fase líquida. O fluxo de vapor é liberado na atmosfera, enquanto os produtos 

líquidos são enviados para três colunas de destilação em série. 

A coluna 1 separa água e álcoois, sendo estes, metanol e acetol, do glicerol não reagido, 

etilenoglicol e propilenoglicol. Utiliza 6 pratos, com a alimentação entrando no segundo prato 

a partir do topo e opera à pressão atmosférica. 

A segunda coluna de destilação separa o glicerol não reagido, dos produtos 

etilenoglicol e propilenoglicol. Estes saem pelo topo, são condensados e bombeados para a 

última etapa de separação. A coluna opera à pressão atmosférica e possui um total de 10 pratos, 

com alimentação entrando no quinto prato. 

A última coluna de destilação possui 16 pratos e alimentação no sexto prato a partir do 

topo. O propilenoglicol é retirado do topo da torre, com uma pureza de 99,7% em peso, 

enquanto o etilenoglicol irá sair pela corrente de fundo. A terceira coluna também opera à 

pressão atmosférica (DISABATO; HANRAHAN; MERKLE, 2014). 

 

3.2. Equipamentos  

3.2.1. Reator 

O reator é o equipamento onde ocorrem as reações químicas, no qual os reagentes são 

transformados em produtos (JÚNIOR, 2010). De acordo com Towler e Sinnot (2008), a 

classificação dos reatores varia de acordo com o modo de operação, com a fase contida nele, 

também pelo padrão de fluxo. Seguem exemplos de cada classificação: 

• Modo de fluxo: batelada e contínuo, ex.: CSTR e PFR; 

• Fase presente: reator homogêneo e heterogêneo; 

• Padrão de fluxo: tanque agitado, tubular, leito fixo e leito fluidizado. 

O reator PFR (Plug Flow Reactor) possui uma maior conversão por volume para 

grande parte dos processos contínuos, alto desempenho e pureza controlada, entretanto, tem 

como desvantagem a formação de gradientes de temperatura (PRATA, 2012). 
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O reator de leito fixo é frequentemente escolhido para catálise de reações gasosas. Ele 

é um reator tubular, recheado de partículas de catalisador sólido (JÚNIOR, 2010). Entre os 

reatores de catálise heterogênea, ele possui a vantagem de ter a mais alta conversão por massa 

de catalisador. No entanto, é possível ocorrer a formação de um canal preferencial de fluxo do 

fluido dentro do reator e possui dificuldade no controle da temperatura no leito catalítico 

(FOGLER, 2002). A equação de projeto de um reator heterogêneo de leito fixo é mostrada na 

equação (3.1). 

𝑑𝐹𝑎

𝑑𝑊
= 𝑟′𝑎 (3.1) 

 

Onde: 

𝐹𝑎: vazão molar do componente A; 

𝑊: massa de catalisador necessária para que ocorra a reação; 

𝑟′𝑎: velocidade da reação em termos de massa de catalisador. 

 

3.2.2. Compressor 

Os compressores são equipamentos que tem como finalidade aumentar a pressão de 

um fluido em estado gasoso e assim, realizar seu transporte através de uma tubulação (JÚNIOR, 

2010). Eles podem ser compostos por pás rotativas ou por um cilindro com pistões com 

movimentação alternativa (TOWLER; SINNOTT, 2008). A partir da equação (3.2) é possível 

calcular a potência requerida por um compressor: 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶 =  
∆𝑃𝑐 ∙ 𝑄𝑐

𝜂𝑐
∙ 100 (3.2) 

 

Onde: 

∆𝑃𝑐: diferença de pressão no compressor; 

𝑄𝑐: vazão volumétrica do fluido que passa no compressor; 

𝜂𝑐: eficiência do compressor. 
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3.2.3. Bomba 

As bombas são equipamentos usados para deslocar líquido através de tubulações 

(JÚNIOR, 2010). As bombas podem ser classificadas como: dinâmicas, centrífugas, e de 

deslocamento positivo, como por exemplo, bombas de pistão e de diafragma (TOWLER; 

SINNOTT, 2008). A potência requerida pela bomba é calculada pela equação (3.3). 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵 =  
∆𝑃𝑏 ∙ 𝑄𝑏

𝜂𝑏
∙ 100 (3.3) 

 

Onde: 

∆𝑃𝑏: diferença de pressão na bomba; 

𝑄𝑏: vazão volumétrica do fluido que passa na bomba; 

𝜂𝑏: eficiência da bomba. 

 

3.2.4. Trocador de Calor 

O objetivo dos trocadores de calor é realizar a transferência de calor entre duas ou mais 

correntes em um processo químico. Esse equipamento é amplamente empregado em diversos 

tipos de indústria. Eles podem ser utilizados no aquecimento e resfriamento de ambientes, na 

produção de energia e na recuperação de calor para realizar integração energética de um 

processo químico (JÚNIOR, 2010).  

Existem diversos tipos de trocadores de calor, entre eles, os mais utilizados são os 

trocadores de tipo tubular, onde podemos destacar os de casco-e-tubos. Como se trata de um 

equipamento compacto, este modelo tem como vantagem trocar uma maior quantidade de calor 

em um volume relativamente pequeno (TOWLER; SINNOTT, 2008).  

Para determinar a quantidade de energia transferida em um trocador de calor com uma 

passagem no casco e n passagens nos tubos, com escoamento em contracorrente são utilizadas 

as equações (3.4), (3.5) e (3.6). 
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Δ𝑇𝑀𝐿 =  
(𝑇1 − 𝑡2)(𝑇2 − 𝑡1)

ln (
𝑇1 − 𝑡2

𝑇2 − 𝑡1
)

 (3.4) 

𝐹𝑇 =  
(√𝑅2 + 1) ∙ ln (

1 − 𝑆
1 − 𝑅 ∙ 𝑆)

(𝑅 − 1) ∙ ln [
2 − 𝑆 ∙ (𝑅 + 1 − √𝑅2 + 1)

2 − 𝑆 ∙ (𝑅 + 1 + √𝑅2 + 1)
]

 
(3.5) 

𝑄 =  𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐹𝑇 ∙ Δ𝑇𝑀𝐿 (3.6) 

 

Onde:  

𝑄: calor transferido por unidade de tempo; 

𝑈: coeficiente global de transferência de calor; 

𝐴: área de troca térmica; 

Δ𝑇𝑀𝐿: média logarítmica da diferença de temperatura; 

𝐹𝑇: fator de correção para a Δ𝑇𝑀𝐿; 

𝑇𝑖: temperatura de entrada (𝑖 = 1) e saída (𝑖 = 2) do fluido quente; 

𝑡𝑖: temperatura de entrada (𝑖 = 1) e saída (𝑖 = 2) do fluido frio; 

𝑅: calculado pela fórmula (𝑇1  − 𝑇2)/(𝑡2 − 𝑡1); 

𝑆: calculado pela fórmula (𝑡2 − 𝑡1)/(𝑇1 − 𝑡1). 

 

3.2.5. Shortcut 

Shortcut é uma ferramenta para determinar parâmetros importantes no 

dimensionamento de uma coluna de destilação (JÚNIOR, 2010). Os cálculos realizados nesta 

ferramenta são baseados nas correlações de Fenske, Underwood, Gilliland e Kirkbride. 

O número mínimo de estágios necessários para realizar a separação é determinado pela 

de Fenske, considerando refluxo total. A equação de Fenske é mostrada na equação (3.7). 
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𝑁𝑚𝑖𝑛 =  
ln (

𝑥𝐷,𝐿𝐾 ∙ 𝑥𝐵,𝐻𝐾

𝑥𝐵,𝐿𝐾 ∙ 𝑥𝐷,𝐻𝐾
)

ln 𝛼𝐿𝐾,𝐻𝐾
− 1 

(3.7) 

 

Onde: 

𝑁𝑚𝑖𝑛: número mínimo de estágios; 

𝑥𝐿𝐾: fração molar do componente leve, sendo “𝐷” no destilado e “𝐵” no produto de fundo; 

𝑥𝐻𝐾: fração molar do componente pesado, sendo “𝐷” no destilado e “𝐵” no produto de 

fundo; 

𝛼𝐿𝐾,𝐻𝐾: volatilidade relativa do componente leve em relação ao pesado. 

 

Após o cálculo do número mínimo de estágios, é determinada a razão de refluxo 

mínima, considerando número infinito de estágios através das equações de Underwood. A razão 

de refluxo de uma coluna de destilação deverá ser de 1,1 a 1,5 vezes a razão de refluxo mínima 

(SEADER; HENLEY, 2006). As equações de Underwood são mostradas nas equações (3.8) e 

(3.9). 

∑
𝛼𝑖,𝑚 ∙ 𝑥𝑖,𝐹

𝛼𝑖,𝑚 − 𝜃

𝑛𝑐

𝑖=1

=  1 − 𝑞 
(3.8) 

∑
𝛼𝑖,𝑚 ∙ 𝑥𝑖,𝐷

𝛼𝑖,𝑚 − 𝜃

𝑛𝑐

𝑖=1

=  1 + 𝑅𝑚𝑖𝑛 (3.9) 

 

Onde: 

𝛼𝑖,𝑚: volatilidade relativa do componente 𝑖 em relação ao componente 𝑚; 

𝑥𝑖,𝐷: fração molar do componente 𝑖 no topo no refluxo mínimo; 

𝑥𝑖,𝐹: fração molar do componente 𝑖 na alimentação; 

𝑅𝑚𝑖𝑛: razão de refluxo mínima; 

𝜃: raiz da equação; 

𝑞: calor para vaporizar 1 mol da alimentação dividido pelo calor latente molar da 

alimentação. 
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Em seguida, o número de estágios teóricos necessários para realizar a separação é 

determinado pela correlação de Gilliland, mostrada na equação (3.10). 

𝑁 − 𝑁𝑚𝑖𝑛

𝑁 + 1
= 0,75 ∙  [1 − (

𝑅 − 𝑅𝑚𝑖𝑛

𝑅 + 1
)

0,566

] (3.10) 

 

Onde 𝑁𝑚𝑖𝑛 e 𝑅𝑚𝑖𝑛 foram previamente definidos, e:  

𝑁: número de estágio teóricos; 

𝑅: razão de refluxo escolhida. 

 

Então o prato de alimentação é definido pela equação de Kirkbride, conforme a 

equação (3.11). 

log (
𝑁𝐷

𝑁𝐵
) = 0,206 ∙ log [(

𝐵

𝐷
) ∙ (

𝑥𝐻𝐾,𝐹

𝑥𝐿𝐾,𝐹
) ∙ (

𝑥𝐿𝐾,𝐵

𝑥𝐻𝐾,𝐷
)

2

]  (3.11) 

 

Onde: 

𝐵: fluxo molar do produto de fundo; 

𝐷: fluxo molar do destilado; 

𝑁𝐵: número de estágios de equilíbrio abaixo do prato de alimentação; 

𝑁𝐷: número de estágios de equilíbrio acima do prato alimentação; 

𝑥𝐿𝐾: fração molar do componente leve, sendo “𝐹” na alimentação e “𝐵” no produto de fundo; 

𝑥𝐻𝐾: fração molar do componente pesado, sendo “𝐹” na alimentação e “𝐵” no produto de 

fundo. 

 

A ferramenta Shortcut do HYSYS se baseia nesses cálculos, para utilizá-la na prática 

é necessário informar a quantidade do chave-leve no fundo e do chave-pesada no topo, e as 

pressões estimadas do condensador e do refervedor. Após esses inputs, será determinada a razão 

de refluxo mínima. A razão de refluxo 𝑅 é dada pelas relações heurísticas (PRATA, 2021): 
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𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑒𝑖𝑠(𝛼 < 1,2):  𝑅 = 1,1 ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠(2 < 𝛼 < 3):  𝑅 = 1,3 ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛  

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑓á𝑐𝑒𝑖𝑠(𝛼 > 3):  𝑅 = 1,5 ∙ 𝑅𝑚𝑖𝑛  

 

Onde o 𝛼 pode ser calculado através dos valores de 𝐾, constante de equilíbrio, obtidos 

através do próprio Software HYSYS, conforme equação (3.12). 

𝛼 =
𝐾𝐿𝐾

𝐾𝐻𝐾
  (3.12) 

 

3.2.6. Torre de Destilação Flash 

A torre de destilação flash ou vaso flash é um equipamento vertical onde ocorre uma 

destilação em um único estágio de equilíbrio (JÚNIOR, 2010). O cálculo do vaso flash é 

expresso pela equação (3.13). A corrente que entra na torre é parcialmente vaporizada, e a saída 

é dividida em vapor como produto de topo, composto majoritariamente pelo componente mais 

volátil, e um líquido como produto de fundo, rico no componente menos volátil (SEADER; 

HENLEY, 2006). 

∑
𝑍𝑖 ∙ 𝐾𝑖

1 + 𝑉 ∙ (𝐾𝑖 − 1)
= 1

𝑖

  (3.13) 

 

Onde: 

𝑍𝑖: fração molar do componente 𝑖 na corrente de alimentação do vaso flash; 

𝐾𝑖: razão de equilíbrio, calculado pela fórmula 𝑦𝑖/𝑥𝑖; 

𝑉: porcentagem molar de vapor no vaso flash; 

𝑦𝑖: fração molar do componente 𝑖 no vapor; 

𝑥𝑖: fração molar do componente 𝑖 no líquido. 

 

3.2.7. Torre de Destilação Fracionada 

O processo de separação por destilação é baseado na diferença de volatilidade dos 

constituintes. As torres de destilação podem ser classificadas em torres de pratos e de recheio 
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(JÚNIOR, 2010). Os tipos de pratos mais empregados são: perfurados, com borbulhadores e 

com válvulas. Os principais tipos de recheios são: recheios randômicos (anéis de Raschig; selas 

de Berl e anéis de Pall) e recheios estruturados (Grade Glitsch) (SEADER; HENLEY, 2006).  

De acordo com Peters et al. (2003), o aumento da razão de refluxo reduz inicialmente 

o custo do projeto da coluna, sendo necessários menos estágios para realizar a separação, 

entretanto, ocorre um aumento na carga térmica do refervedor. Além disso, no 

dimensionamento da coluna de destilação, a torre de recheio é favorecida em diâmetros menores 

que 60 cm e em pressões baixas. O diâmetro do recheio não deve exceder 1/8 do diâmetro da 

torre de destilação. Também, a altura do recheio não pode ser superior a 6 m. 

 

3.3. Simulação do Processo 

Existem diversos simuladores de processo no mercado como o HYSYS® e ASPEN 

PLUS® (Aspen Tech), CHEMCAD® (Chemstations), DESIGN II® (WinSim) e 

PROVISION® (Simulation Sciences) (PETERS; TIMMERHAUS; WEST, 2003). O software 

optado na realização deste trabalho foi o HYSYS 2.2® da empresa AspenTech, que é um 

provedor líder de soluções de gerenciamento de desempenho de ativos corporativos, 

monitoramento e otimização. O objetivo do software é ajudar as organizações a melhorar os 

processos de engenharia e manutenção ao reduzir o tempo de inatividade, maximizar a 

segurança e aumentar a eficiência operacional (ASPENTECH, 2016). 

Para realizar a simulação, é necessário escolher o pacote termodinâmico a ser utilizado 

no simulador de processo com o objetivo de predizer todas as propriedades termodinâmicas das 

espécies (PETERS; TIMMERHAUS; WEST, 2003). 

Na simulação do processo de hidrogenólise do glicerol e posterior separação do 

propilenoglicol será utilizado o pacote termodinâmico UNIQUAC (Universal Quasi Chemical), 

por representar bem sistemas contendo moléculas de tamanhos e formas diferentes e misturas 

contendo água, aminas, nitrilas, álcoois, aldeídos, hidrocarbonetos e hidrocarbonetos 

halogenados.  

Este pacote também apresenta boa aplicação para sistemas de equilíbrio líquido-

líquido, líquido-vapor, e líquido-líquido-vapor por ter elevada precisão em grande faixa de 

misturas não eletrolíticas que possuem dois parâmetros binários ajustáveis. O UNIQUAC 
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também possui sofisticado grau de detalhamento dentre os modelos de atividade disponíveis 

(ASPENTECH, 2016). 

A simulação se iniciará com a inserção de uma corrente de hidrogênio puro e uma 

corrente de glicerol com 95%, em base molar, de pureza em um reator de conversão onde o 

principal produto é o propilenoglicol. Essa reação de conversão irá ocorrer através da 

hidrogenólise catalítica. Para o catalisador, será adotado o 2,5Ru-2,5Cu/TiO2 devido sua boa 

conversão e alta seletividade do produto de valor agregado, conforme observado no trabalho de 

Salazar (2014). Na Figura 3.2, podemos encontrar a principal reação do processo. 

 

  

Figura 3.2 - Hidrogenólise do glicerol catalisado com 2,5Ru-2,5Cu/TiO2. Adaptado de Toledo et al. 

(2016). 

 

Assim como o catalisador, a temperatura e pressão das correntes de entrada e saída do 

reator, também serão baseados no trabalho de Salazar (2014). A partir da corrente de saída do 

reator, será adotado um sistema de separação com uso de um flash e três colunas de destilação, 

com o objetivo de obter uma corrente de propilenoglicol com pureza de no mínimo 99,5%, em 

base mássica, conforme demandado pelas indústrias farmacêuticas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Flowsheet do Processo 

O processo de hidrogenólise do glicerol para obtenção de propilenoglicol, conforme 

Figura 4.1, tem início no reator de hidrogenólise. Nele são inseridas duas correntes: “Ent. 

Glicerol” e “Ent. H2”. Após ocorrida a reação, as duas correntes de produto, “S1*” e “S2*” são 

inseridas no misturador (MIX-2) para se tornar a “Corrente reacional”. 

Como a temperatura e pressão da saída do reator são muito altas para ser inserida 

diretamente no flash, a “Corrente reacional” passa por dois resfriadores e duas válvulas. O 

resfriador (C.AGR) trabalha com água de refrigeração, enquanto o “C.REF” atua com um 

líquido de refrigeração. Isso ocorre, pois, a saída do segundo resfriador está a uma temperatura 

menor do que a água atinge naturalmente, o que consumiria mais energia do processo. 

 

 

Figura 4.1 - Simulação de um processo de hidrogenólise de glicerol para obtenção de propilenoglicol. 
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Após atingir a temperatura e pressão desejada, a corrente “Ent. Flash” segue para o 

processo de separação, onde é inicialmente inserida no flash. O hidrogênio não reagido sai pelo 

topo do “V-Flash” na corrente “H2 excesso”. Esse hidrogênio é, então, reinserido no reator 

através de um processo de reciclo com compressores multiestágios. 

Já a corrente “Fundo flash” segue para continuação do processo de separação passando 

por três colunas de destilação. A coluna C-1 tem como objetivo principal retirar a água dos 

produtos. A coluna C-2 busca separar o glicerol não reagido, que em seguida é reinserido no 

reator através de um reciclo, do etilenoglicol e propilenoglicol. Por último, a coluna C-3 separa 

o produto desejado, propilenoglicol, do etilenoglicol e das impurezas remanescentes. O 

detalhamento de todas as correntes do processo encontra-se no apêndice 0. 

 

4.2. Corrente de Alimentação do Reator 

4.2.1. Corrente de Glicerol 

De acordo com patente concedida à Petrobras (RABELLO et al., 2013), o processo de 

purificação do glicerol oriundo da produção de biodiesel alcança resultados em pureza de 90 a 

99,9%(p/p), o que corresponde a 63,8 a 99,5% em base molar. Sendo assim, a composição 

escolhida para a simulação foi de 95% de glicerol em base molar na corrente de entrada 

“Glicerol purificado”. As condições de temperatura e pressão foram de 200°C e 24,7 atm, de 

acordo com os experimentos feitos por Salazar (2014). A vazão molar dessa corrente foi de 

78,95 kmol/h, que se une a um reciclo de glicerol de 21,05 kmol/h, proveniente da segunda 

coluna de destilação, totalizando os 100 kmol/h utilizados no experimento de Salazar (2014). 

As correntes estão representadas na Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2 - Corrente da entrada de glicerol no reator. 
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4.2.2. Corrente de Hidrogênio 

De acordo com Simão e Benigno (2017), a corrente de hidrogênio empregada em 

excesso garante um meio reacional de pressões elevadas e elimina a necessidade de 

fornecimento de altas pressões para o processamento da reação de hidrogenólise. Dessa 

maneira, o reator foi alimentado com a corrente “Ent. H2”, totalizando 200 kmol/h, utilizando 

a proporção 1:2 de Glicerol/H2, representado na Figura 4.3. Essa corrente é formada por uma 

corrente contendo gás hidrogênio puro, com vazão molar de 127,4 kmol/h e reciclo do oriundo 

da separação feita pelo vaso Flash, com vazão molar de 72,6 kmol/h e composição em base 

molar de 99,7%. Ambos possuem as condições reacionais de 200°C e 24,7 atm empregadas por 

Salazar (2014). 

 

 

Figura 4.3 - Corrente de entrada do gás hidrogênio no reator. 

 

4.3. Reação de Hidrogenólise Catalítica 

As correntes de entrada do glicerol e do gás hidrogênio entram no “Reator 

hidrogenólise”, conforme Figura 4.4, que tem como objetivo realizar a reação de hidrogenólise 

catalítica do glicerol. 

 

 

Figura 4.4 - Reator da hidrogenólise catalítica com entradas e saídas. 
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4.3.1. Parâmetros da Reação 

De acordo com a Tabela 2.5, nos resultados obtidos por Salazar (2014), foi alcançada 

uma conversão de 62,5% na reação, com seletividade de 90%, 6% e 4% para propilenoglicol, 

etilenoglicol e outros, respectivamente. A partir da consideração de que a porcentagem de 4% 

fosse composta somente de propanol, foram definidas as seguintes reações para a simulação, 

de acordo com a Figura 4.5.  

 

 

Figura 4.5 - Reações do reator de hidrogenólise. 

 

A partir dessas reações, foi realizado o cálculo de conversão para cada reação, 

considerando uma vazão de entrada de 100 kmol/h, contendo 95% de glicerol em base molar, 

e base de cálculo de 1h: 

I) Propilenoglicol  

95 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 ∙  
62,5

100
∙

90

100
= 53,44% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 

II) Etilenoglicol 

95 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 ∙  
62,5

100
∙

6

100
= 3,56% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 

III) Propanol 

95 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 ∙  
62,5

100
∙

4

100
= 2,38% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 
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 As reações foram adicionadas ao ambiente de simulação, onde a fase escolhida 

foi “Overall” devido aos diferentes pontos de ebulição dos reagentes e produtos, o que faz com 

que a reação aconteça em duas fases. A reação do propilenoglicol foi definida como a principal, 

a reação do etilenoglicol, como paralela 1 e do propanol como paralela 2.  

 

4.3.2. Parâmetros do Reator 

O reator escolhido para o presente trabalho foi o reator de conversão, que tem como 

objetivo simular a performance de um reator contínuo de leito fixo, devido a disponibilidade de 

dados de Salazar (2014) dizerem a respeito da taxa de conversão e seletividade. No 

dimensionamento do reator, foram utilizados ΔP de 68,95 kPa e volume de 0,7 m3 (JÚNIOR, 

2010). Os demais parâmetros de dimensionamento foram calculados pelo software e estão 

descritos na Tabela 4.1. Além disso, devido ao fato de a reação ser exotérmica, a corrente de 

energia do reator teve como objetivo promover o resfriamento, para controle de temperatura.  

 

Tabela 4.1 - Parâmetros do reator de hidrogenólise. 

Parâmetros Valor 

Volume Reator (m3) 0,7* 

Cálculo de nível Cilindro vertical 

Diâmetro do Reator (m) 0,8407 

Altura do Reator (m) 1.261 

Nível de líquido (%) 50 

ΔP Alimentação (kPa) 68,95* 

Pressão do Reator (kPa) 2498 

Energia da corrente de resfriamento (kJ/h) 4,154·106 

Obs.: Os valores com (*) foram fornecidos. 

 

As condições reacionais foram setadas de acordo com os experimentos desenvolvidos 

por Salazar (2014), onde as temperaturas e pressões das correntes de entrada foram setadas para 
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alcançar a condição reacional desejada de 200°C e 24,7 atm. Na saída do reator foi colocado 

um misturador com o objetivo de simular a saída de um PFR.  

 

4.3.3. Resultados da Reação 

O glicerol foi convertido em propilenoglicol, obtendo uma conversão de 53,4%, os 

resultados da reação, da “Corrente reacional”, seguem na Tabela 4.2, onde foi obtida uma vazão 

molar de 51,3 kmol/h de propilenoglicol. Além disso, o que restou não reagido dos reagentes 

foi recuperado através da separação e reciclado para o reator.  

 

Tabela 4.2 - Resultados obtidos através da simulação da reação de hidrogenólise. 

Resultados da reação 

Componentes Fração Molar Vazão Molar (kmol/h) 

Hidrogênio 0,48 144,8 

H2O 0,19 57,5 

Propilenoglicol 0,17 51,3 

1-Propanol 0,00 1,0 

Etilenoglicol 0,01 1,6 

Glicerol 0,14 42,1 

Metanol 0,01 1,6 

 

4.4. Separação 

A separação dos componentes utilizados na simulação ocorre a partir da diferença de 

temperatura de ebulição entre eles. Na Tabela 4.3 é possível observar, em ordem crescente, a 

relação dessas temperaturas na pressão de 1 atm. 
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Tabela 4.3 - Temperaturas de ebulição dos componentes a 1 atm (TOLEDO; OLIVEIRA; SILVA, 

2016). 

Componente Temperatura de Ebulição (°C) 

Hidrogênio -252,2 

Metanol 64,6 

1-Propanol 97,2 

Água 100,0 

Propilenoglicol 187,4 

Etilenoglicol 197,2 

Glicerol 288,9 

 

Para realizar a separação do produto da reação, a fim de se obter 99,5% (p/p) de 

propilenoglicol ao final do processo, foram necessários um flash e três colunas de destilação. 

 

4.4.1. Vaso Flash 

Após ocorrida a reação, a corrente de produto do reator segue para o vaso flash (V-

Flash), Figura 4.6, com o objetivo de retirar o H2 não reagido. Em seguida, essa mesma corrente 

de hidrogênio, é reinserida no reator através de um reciclo. Porém, antes é necessário resfriar a 

corrente pois, uma redução na temperatura aumenta a eficiência da separação, de acordo com 

Disabato et al. (2014). Além disso, foi realizada uma redução da pressão, na qual a pressão final 

foi de 1 atm, a fim de diminuir o custo do equipamento. 

 

 

Figura 4.6 - Vaso flash para separar o hidrogênio em excesso dos produtos. 
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Para analisar a temperatura ideal da corrente “Ent. Flash”, foi feito uma variação de 

200°C, temperatura da corrente reacional, até 0°C na corrente “Fundo flash”. Essa análise tem 

como objetivo identificar a temperatura em que se tem a maior quantidade de propilenoglicol 

possível, conforme demonstrado na Figura 4.7 

 

 

Figura 4.7 - Variação da vazão molar com a temperatura na corrente “H2 excesso”. 

 

 Através do gráfico acima, é possível perceber que quanto mais próximo de 0°C, 

melhor é a separação, pois, a curva da vazão molar de H2 praticamente se sobrepõe à curva da 

vazão molar total. Entretanto, utilizando 0°C, a corrente de entrada do flash fica negativa, o que 

causa congelamento da água e prejudica o processo. 

 Sendo assim, para este trabalho, optou-se por utilizar uma temperatura de 5°C. Do 

primeiro para o segundo resfriador, reduziu a pressão de 200°C para 40°C, e do segundo 

resfriador para corrente de entrada, reduziu-se de 40°C para 5°C. Por fim, obteve-se uma vazão 

molar de H2 de 144,84 kmol/h com uma fração molar de 0,997 em relação a corrente total. 

Como a corrente de hidrogênio sai praticamente pura, foi possível realizar um reciclo. 

Metade da corrente de H2 em excesso é destinada para o reciclo e a outra metade pode ser 

comercializada após um processo de purificação. A corrente “Purga H2” é então encaminhada 

para compressores multiestágios.  
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Esses compressores são utilizados com o objetivo de reduzir a temperatura de descarga 

do compressor. A heurística recomendada é de utilizar a mesma razão de compressão em cada 

estágio. Para descobrir a quantidade de estágios necessários foi utilizada a equação (4.1), abaixo 

(LUYBEN, 2011): 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 = (
𝑃𝑁

𝑃1
)

1
𝑁
 (4.1) 

 

Onde, 

𝑁: número de estágios; 

𝑃1: pressão inicial a montante; 

𝑃𝑁: pressão final a jusante. 

 

Aplicando o conceito da heurística acima foi encontrado o valor total de 3 estágios. 

Após definido o número de estágios, a corrente “Reciclo H2 resf” é misturada, pelo MIX-3, a 

uma corrente de “Entrada H2”, contendo hidrogênio puro, e inserida no “Reator hidrogenólise”. 

Enquanto isso, a corrente “Fundo flash” segue para o processo de separação através das colunas 

de destilação. 

 

4.4.2. Colunas de Destilação 

4.4.2.1. Coluna de Destilação C-1 

A Coluna C-1 tem como função separar água e componentes leves (metanol e 1-

propanol) do glicerol não reagido e dos produtos etilenoglicol e propilenoglicol, como pode ser 

observado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Coluna de Destilação C-1. 

 

A água foi definida como componente chave-leve, ou seja, ela estará com uma baixa 

concentração no fundo da torre, enquanto o propilenoglicol foi determinado como o chave-

pesado, sendo assim, apresentará uma baixa concentração no topo da coluna. Também foi 

estabelecida que a fração molar de água, no topo da torre, fosse de 0,9999, esse dado garante 

que apenas vestígios de água fossem encontrados na corrente de fundo. 

O equipamento em questão foi projetado como uma coluna de esgotamento, pois foi 

observado que a água, ao ser retirada na fase vapor, poderia ser, posteriormente, reutilizada para 

aquecer a corrente de alimentação de glicerol. A coluna, que opera a pressão atmosférica, 

baseado em estudos anteriores (DISABATO; HANRAHAN; MERKLE, 2014), terá 0,915 m de 

diâmetro e 4,88 m de altura, de acordo com a ferramenta “Tray Sizing”, que fixa o 

distanciamento de 60,96 cm entre os pratos do tipo Sieve. Além disso, as demais especificações 

estão listadas na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 - Características da Coluna de Destilação C-1. 

Dados de Operação Valor 

Número de Pratos 8 

Estágio de Alimentação 1 

Temperatura do Refervedor (°C) 205,4 

 

O produto de topo é formado pelos componentes mais voláteis, desse modo, há uma 

grande concentração de água nessa região, como pode ser visto pela Figura 4.9. Ao longo da 

coluna, o perfil de temperatura vai aumentando, vide Figura 4.10, assim como a concentração 

dos compostos pesados. Portanto, serão depositados como produtos líquidos no fundo da torre. 
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Através do perfil de composição, pode-se notar que no oitavo prato, a fração mássica 

de propilenoglicol estava entre 0,9 e 1 e há somente resquícios de água. Sendo assim, este é o 

número de estágios ideal para a separação. 

 

 

Figura 4.9 - Perfil de composição das espécies chave, na fase vapor, ao longo da Coluna de Destilação 

C-1. 

 

 

Figura 4.10 - Perfil de temperatura ao longo da Coluna de Destilação C-1. 
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4.4.2.2. Coluna de Destilação C-2 

Nessa coluna, como pode ser visto na Figura 4.11, ocorre a separação do glicerol na 

corrente de fundo, enquanto o propilenoglicol e etilenoglicol são os produtos de topo. 

 

 

Figura 4.11 - Coluna de Destilação C-2. 

 

No ambiente de simulação, a corrente “Fundo C-1” será despressurizada por uma 

válvula (VLV-3) antes de entrar na torre de destilação, assim, sua pressão será reduzida para 

0,3 atm, o que configura operação a vácuo na Coluna C-2. Essa pressão foi determinada através 

da análise do perfil de temperatura do sistema, vide Figura 4.12. Neste, o estágio 1 representa 

o condensador, enquanto o estágio 10 é o refervedor. 

 

 

Figura 4.12 - Perfil de temperatura ao longo da Coluna de Destilação C-2. 
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 Pode ser observado que a temperatura vai aumentando ao longo da coluna até atingir, 

aproximadamente, 245°C, no último estágio, antes do refervedor. Como esse valor é muito alto, 

o fluido de aquecimento utilizado no refervedor deve ser vapor de alta pressão. Portanto, para 

manter uma diferença de, aproximadamente, 10°C entre a corrente de glicerol e o fluido de 

utilidade, como também para respeitar os limites de temperatura, a fim de evitar a degradação 

térmica do glicerol, a coluna deve operar a 0,3 atm. 

A estimativa inicial do dimensionamento básico da Coluna C-2 foi realizada através 

da ferramenta “Shortcut Distillation”. Logo após a introdução da corrente, a ser destilada, nessa 

torre, determinou-se o propilenoglicol como chave-leve, com fração molar de 0,0001 no fundo 

e o glicerol como componente chave-pesado, apresentando fração molar de 0,0001 no topo da 

torre. Outra especificação realizada foi a definição de 0,3 atm para as pressões do condensador 

e refervedor. A ferramenta shortcut forneceu como resultado os parâmetros listados na Tabela 

4.5. 

 

Tabela 4.5 - Resultado obtido na torre shortcut para a Coluna de Destilação C-2. 

Dados da shortcut Valor 

Razão Mínima de Refluxo 0,069 

Razão de Refluxo Especificada 0,103 

Número de Pratos  17 

Estágio Ideal de Alimentação 8 

Temperatura do Condensador (°C) 152,9 

Temperatura do Refervedor (°C) 247,4 

 

Ao utilizar esses dados para modelar a Coluna C-2, notou-se que esta poderia ser 

otimizada. Assim, ainda utilizando as frações molares determinadas anteriormente, e uma 

coluna de condensador total, pode-se projetar uma torre de separação com um menor número 

de estágios. Através do comando “Tray Sizing”, fixou-se a distância de 60,96 cm entre os pratos 

Sieve, a fim de calcular as dimensões dessa nova modelagem. Assim, a coluna terá 4,88 m de 

altura e 0,915 m de diâmetro. A seguir, na Tabela 4.6, estão listados os parâmetros obtidos. 
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Tabela 4.6 - Resultado otimizado da Coluna de Destilação C-2. 

Dados de Operação Valor 

Razão de Refluxo 0,215 

Número de Pratos 8 

Estágio Ideal de Alimentação 4 

Temperatura do Condensador (°C) 152,9 

Temperatura do Refervedor (°C) 247,3 

 

A coluna projetada resultou no perfil de composição observado na Figura 4.13. Através 

deste, pode-se notar a variação das frações mássicas dos componentes chave, em fase líquida. 

O glicerol foi retirado como produto de fundo no oitavo estágio, com uma pureza de 99,99% 

(p/p), confirmando assim, que 8 pratos fornecem uma separação eficiente. 

 

 

Figura 4.13 - Perfil de composição das espécies chave, na fase líquida, ao longo da Coluna de 

Destilação C-2. 

 

Enquanto a corrente “Etilenoglicol e propilenoglicol” avança para a próxima etapa da 

separação, o glicerol é retirado como produto de fundo da Coluna C-2 e segue para o reciclo. 

Essa corrente é encaminhada para o início da planta, mas antes disso, ela precisa ser 

pressurizada, através de uma bomba (B-2), e resfriada (C.AGR-6), para que possa apresentar 
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as condições operacionais de 24,7 atm e 200°C, exigidas no ambiente reacional. O reciclo, 

então, se unirá à corrente “Glicerol purificado”, por meio de um misturador (MIX-1) formando, 

assim, a corrente de alimentação do reator.  

 

4.4.2.3. Coluna de Destilação C-3 

Na Coluna C-3 ocorrerá a obtenção do produto de interesse com alta pureza. A Figura 

4.14 mostra o ambiente de simulação da torre em questão. Pode-se notar que o propilenoglicol 

será separado através da corrente de topo, enquanto o etilenoglicol e os resquícios, dos demais 

componentes, sairão pelo fundo da coluna. 

 

 

Figura 4.14 - Coluna de Destilação C-3. 

 

O produto de topo da Coluna C-2 (Etilenoglicol e propilenoglicol) é bombeado para a 

terceira torre de separação. Ao passar pela bomba (B-1), a corrente será pressurizada para 1 atm, 

conforme empregado em trabalhos anteriores (DISABATO; HANRAHAN; MERKLE, 2014). 

Dessa forma, a Coluna C-3 irá operar a pressão atmosférica.  

Utilizou-se novamente a ferramenta “Shortcut Distillation”, para uma primeira 

estimativa dos parâmetros da Coluna C-3. Nesta, foram considerados como componentes 

chave-leve e chave-pesado, o propilenoglicol e o etilenoglicol, respectivamente. A fração molar 

do propilenoglicol no fundo foi definida como 0,005, à medida que o etilenoglicol deve ter uma 

composição molar de 0,0095 no topo. Também foram especificadas as pressões no condensador 

e refervedor, que foram de 1 atm. A Tabela 4.7 mostra os resultados adquiridos.  
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Tabela 4.7 - Resultado obtido na torre shortcut para a Coluna de Destilação C-3. 

Dados da shortcut Valor 

Razão Mínima de Refluxo 2,166 

Razão de Refluxo Especificada 3,249 

Número de Pratos  69 

Estágio Ideal de Alimentação 10 

Temperatura do Condensador (°C) 187,7 

Temperatura do Refervedor (°C) 197,5 

 

Como pode ser observado, o número de pratos dessa coluna é muito superior em 

relação às anteriores. Essa informação já era esperada, devido à proximidade entre os pontos de 

ebulição dos compostos a serem separados. Entretanto, utilizando essas especificações, a 

composição da corrente de propilenoglicol seria de 99,2% (p/p), não se enquadrando no padrão 

exigido.  

Portanto, foi realizada uma otimização dessa coluna. As frações molares foram 

alteradas e passaram a ser 0,9940 de propilenoglicol no topo e 0,9600 de etilenoglicol no fundo. 

A coluna foi projetada com um condensador total e utilizando a ferramenta “Tray Sizing”, com 

um distanciamento de 60,96 cm entre os pratos do tipo Sieve, seu diâmetro será de 1,372 e terá 

uma altura de 28,04 m. Sendo assim, o número de estágios foi reduzido e a porcentagem mássica 

de propilenoglicol requerida foi encontrada. A seguir, na Tabela 4.8, estão listados os 

parâmetros obtidos. 

 

Tabela 4.8 - Resultado otimizado da Coluna de Destilação C-3. 

Dados de Operação Valor 

Razão de Refluxo 3,4 

Número de Pratos 46 

Estágio Ideal de Alimentação 19 

Temperatura do Condensador (°C) 187,6 

Temperatura do Refervedor (°C) 197,1 

 

As especificações apresentadas resultaram nos perfis de temperatura e composição 

ilustrados na Figura 4.15 e Figura 4.16, respectivamente. 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 70 

 

 

 

Figura 4.15 - Perfil de temperatura ao longo da Coluna de Destilação C-3. 

 

De acordo com a Figura 4.15, a temperatura no fundo da coluna é de 196,9°C. Dessa 

forma, o ponto de ebulição do etilenoglicol não é alcançado, sendo esse composto retirado pela 

corrente de fundo da coluna, com uma composição de 95,04% (p/p). 

 

 

Figura 4.16 - Perfil de composição das espécies chave, na fase líquida, ao longo da Coluna de 

Destilação C-3. 
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Através do perfil de composição, pode-se notar que 46 estágios foram suficientes para 

a fração mássica de propilenoglicol, na corrente de topo, atingir o grau de especificação mínimo 

de 99,5% (p/p), requerido pela indústria farmacêutica.
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5. CONCLUSÕES 

 

 

A partir deste trabalho foi possível concluir que a obtenção do propilenoglicol, com a pureza 

exigida da indústria farmacêutica de 99,5 % (p/p), com a hidrogenólise catalítica do glicerol é uma 

alternativa viável. Além disso, foi possível realizar a separação das substâncias de modo a 

reaproveitar as correntes de hidrogênio em excesso e glicerol em excesso como reciclo. Com isso, 

minimiza-se o custo com matéria-prima ao passo que se aproveita o calor da corrente para a integração 

energética do trocador de calor, tornando, assim, a planta mais econômica. 

Para trabalhos futuros sugere-se que a saída da água em fase vapor, utilizada nos resfriadores, 

seja utilizada para aquecer o glicerol. Garantindo, assim, uma maior eficiência energética na planta, 

tornando-a mais econômica. Além disso, pode ser feita a análise da viabilidade econômica da planta 

e a purificação e comercialização do hidrogênio e glicerol em excesso que não estão sendo utilizados 

para reciclo. 
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