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RESUMO 

Com a crescente demanda energética e preocupação mundial voltada para o 

desenvolvimento sustentável em busca de fontes de energia limpa e renovável, juntamente com 

avanço tecnológico, capacidade de processamento dos computadores, desenvolvimento e 

otimização em sistemas complexos de engenharia, este trabalho faz uso da simulação dinâmica 

e controle automático em malha fechada para um sistema de produção de biodiesel a partir de 

dados cinéticos encontrados na literatura da transesterificação e esterificação não catalítica da 

trioleína e do ácido oleico, respectivamente, a partir de etanol supercrítico. Apresentando a 

dinâmica do processo, envolvendo os equipamentos e acessórios para os controles de nível, 

pressão, vazão e temperatura, esse estudo apresenta recomendações quanto a implementação e 

manuseio dessas malhas de controle fechada, além de apresentar resultados e especificações 

necessárias de tal desenvolvimento. Os resultados de 945,41 kg h-1 de vazão mássica de saída 

de biodiesel e a produtividade acima de 11% para aumentos de 15% nas vazões de entrada do 

processo mostram o quão eficaz foi a nossa simulação. 

 

 

Palavras-chave: Simulação dinâmica, UniSim, Controle, Biodiesel, Etanol, Supercrítico  
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ABSTRACT 

With the increasing energy demand and the worldwide concern for sustainable 

development pursuiting clean and renewable energy sources along with technological 

advancement, computer processing capacity, development and optimization in complex 

engineering systems, this paper makes use of dynamic simulation and automatic closed loop 

control for a biodiesel production system from kinetic data found in the literature of the non-

catalytic transesterification and esterification of the triolein and the oleic acid, respectively, 

from supercritical ethanol. By presenting the process dynamic, involving equipment and 

accessories for level, pressure, flow and temperature controls, this study presents 

recommendations regarding implementation and handling of these closed control loops, in 

addition to presenting the necessary results and specifications of such development. The results 

of 945.41 kg h-1 for biodiesel mass flow and more than 11% productivity for 15% inlet process 

mass flow show how effective was our simulation. 

 

 

Key words: Dynamic simulation, UniSim, Control, Biodiesel, Ethanol, Supercritical 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1. Introdução 

As mudanças climáticas estão sendo colocadas como um dos principais desafios para a 

humanidade para os próximos séculos. A preocupação com o clima diz respeito ao aquecimento 

global, causado pelo excesso de emissão de CO2 na atmosfera, de onde grande parte deriva do 

modelo energético global, cuja principal matéria-prima são os recursos naturais não-renováveis 

(petróleo, em sua maioria). 

Países como os Estados Unidos se negam sequencialmente a assinar o Protocolo de 

Kyoto, que propõe para 2020 uma taxa de 20% do consumo global de energia a partir de 

recursos renováveis, com as justificativas principais dos impasses econômicos dos 

combustíveis renováveis e as mudanças sequenciais nos preços do petróleo, que interfeririam 

na economia em escala mundial (REUTERS, 2016). 

Apesar de todas as discussões e polêmicas do atual governo de Donald Trump, os 

americanos continuam sendo os maiores produtores de biocombustíveis no mundo, possuindo 

46% da produção mundial. O Brasil aparece em segundo com 24%, seguido da União Europeia 

(15%) e o resto do mundo (15%), percentuais estes cuja produção é em sua esmagadora maioria 

de etanol (REN21, 2016). 

Remando junto ao ideal de fontes renováveis, a Lei nº 13.263 determinou que seja 

vendido ao consumidor final um mínimo de 8% de biodiesel ao óleo diesel, aumentando esse 

valor em 9% em 2018 e chegando a 10% em 2019, estimulando aos poucos o uso de recursos 

renováveis, em forma de misturas (BRASIL, 2016). 

O Brasil teve uma leve queda em 2016 na produção de biodiesel devido à desaceleração 

econômica, produzindo 3,8 bilhões de litros (2% a menos que em 2015) (BIODIESELBR, 

2016) sendo assim o terceiro maior produtor do mundo. A principal matéria prima desse 

combustível no Brasil é a soja (77,9%), seguido de gordura bovina 15,8% e algodão 0,9% 

(PORTAL BRASIL, 2016). A Alemanha, segunda maior produtora, possui há muitos anos 

políticas de incentivo ao uso do biodiesel, tendo como matéria prima a colza: a B100 (biodiesel 
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100%) é comercializada em mais de 2000 postos de abastecimentos e é bastante difundida entre 

os alemães, sobretudo nos ônibus (Dinheiro Rural, 2016). 

A produção de biodiesel a partir de óleos vegetais (soja, canola ou dendê) baseia-se na 

reação de transesterificação do triglicerídeo com metanol e um catalisador (NaOH, por 

exemplo), produzindo glicerol e uma mistura de ésteres metílicos de ácido graxo, que serão 

posteriormente separados (VAN GERPEN, 2005). 

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

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

prever e analisar o comportamento de sistemas complexos ao longo do tempo. 

Além disso, considerando a importância desses vetores bioenergéticos no contexto 

brasileiro, o seguinte trabalho tem como objetivo a manipulação das malhas de controle para 

um sistema de produção de biodiesel, a fim de observar de forma quantitativa e qualitativa os 

resultados apresentados para uma determinada perturbação. Para tal feito foi utilizado o 

software UniSim® Design Suite R390.1, com o pacote dinâmico fornecido pela Instituição. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2. Revisão da Bibliografia 

2.1. Contexto geral 

O biodiesel é um combustível renovável obtido através da transesterificação dos 

triglicerídeos presentes na gordura animal ou em óleos vegetais, em sua maioria (VAN 

GERPEN, 2005). Estes dois constituem pouco mais de 80% da matéria-prima utilizada no 

Brasil para a produção de biodiesel, conforme mostra a Figura 1. 

Figura 1: Perfil de matérias-primas consumidas para produção de Biodiesel

 

(ANP, 2017a)  

 

Já a Figura 2 e a Tabela 1 refletem a desaceleração econômica que o país vivencia. Pode-

se notar o leve decréscimo de produção de 2016 em comparação a 2015 e a perspectiva de que 

2017 está a caminhar para outra queda sucessiva em comparação aos três primeiros meses do 

ano. 
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Figura 2: Evolução anual de produção, demanda e capacidade autorizada pela ANP 

 

(ANP, 2017b) 

Tabela 1: Produção de biodiesel (B100) – Janeiro / março 

Mês Produção em2016 

(mil m³) 

Produção em2017 

(mil m³) 

Variação no 

acumulado (%) 

Janeiro 271,388 255,361 -5,9 

Fevereiro 300,065 258,823 -10,0 

Março 323,158 334,506 -5,1 

(ANP, 2017b) 

Atualmente, a maior planta de biodiesel autorizada pela ANP em operação no Brasil se 

situa no estado de Mato Grosso, em Rondonópolis, com capacidade nominal de 1352 m³/dia. A 

segunda e terceira maiores plantas estão instaladas na região Sul do país: nos estados do Paraná 

e do Rio Grande do Sul, sendo autorizadas a produzir 1063 e 1050 m³/dia, respectivamente 

(ANP, 2017a). 

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

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

economia brasileira e promover o desenvolvimento econômico e sustentável do país (MME, 

2005). Como consequência destes incentivos, temos hoje a Lei nº 13.263 que criou metas para 

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

em 2019 (BRASIL, 2016). 
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A utilização do biodiesel na matriz energética brasileira mostrou ter vantagens no que 

se refere à emissão de gases poluentes já que, se comparado com o diesel de origem fóssil, o 

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

BARNWAL; SHARMA, 2005). Além desse fator, quando o biodiesel é obtido através da 

transesterificação de óleos vegetais, as plantas utilizadas no processo absorvem o gás carbônico 

liberado pela queima do combustível (RAMOS, 1999). O biodiesel também apresenta um 

desempenho menos nocivo em relação à contaminação em solos e, quanto à atividade 

microbiana aeróbica sobre esses combustíveis, enquanto cerca de 80% do biodiesel foi 

degradado totalmente este valor chegou a apenas 61% para o diesel (LAPINSKIENE et al., 

2006). 

2.2. Tipos de matéria-prima 

O biodiesel pode ser produzido por meio de uma ampla gama de insumos, tais como os 

óleos vegetais e gordura animal, reaproveitando os resíduos da agropecuária (BORUGADDA; 

GOUD, 2012). Ambos os insumos produzem um biodiesel de qualidade, com pontos de fulgor1 

melhores que o diesel petroquímico. 

No entanto, o biodiesel de gordura animal possui maior ponto de entupimento de filtro 

a frio. Contorna-se esse problema misturando o biodiesel produzido por esta matéria-prima com 

o proveniente da soja (CUNHA, 2008). 

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

baseia nos óleos que são usados para alimentação, em função da alta disponibilidade (SILVA e 

BARRA, 2016).  

A Tabela 2 ilustra algumas das opções de matéria-prima e as relaciona com seu teor de 

óleo. A soja é a melhor opção para a produção do biocombustível, não só pela disponibilidade 

mas também pelo baixo custo. O girassol e a canola são produzidos com pouca expressividade, 

enquanto a elevada viscosidade é o desafio da produção via óleo de mamona. A perenidade do 

cultivo de dendê o prejudica nessa comparação ao passo que o amendoim perde espaço devido 

a inviabilidade econômica. (OZORIO, 2011). 

 

 

                                                           
1

 Ponto de fulgor – menor temperatura na qual é obtida uma mistura inflamável entre o óleo e o ar (COSTA NETO et al., 2000).   
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Tabela 2: Percentual de óleo em diferentes tipos de matéria-prima 

Matéria-prima Percentual de óleo (%) 

Dendê 20 

Semente de Algodão 13 a 32 

Soja 18 

Amendoim 50 

Mamona 47 

Canola 38 

(OZORIO, 2011) 

2.3. Reações de produção de biodiesel 

2.3.1. Transesterificação 

A transesterificação é um processo pelo o qual um triglicerídeo reage com um álcool 

com auxílio de catalisador ou não para gerar mono-alquil ésteres (biodiesel), e glicerol. 

(DABDOUB et al., 2009; ZHANG et al., 2003). A trioleína é o triglicerídeo mais utilizado para 

representação de óleos vegetais nos processos de simulação encontrados na literatura 

(TORRES, 2015; WEST et al., 2008). A Figura 3 apresenta a reação da trioleína com o etanol, 

que será estudada mais adiante neste trabalho. 

Figura 3: Reação de transesterificação da trioleína com etanol 

 

(SILVA e TORRES, 2016) 

2.3.2. Esterificação 

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

carboxílicos e álcool, produzindo também a água como produto (SOLOMONS, 2015). O ácido 

oleico é o reagente utilizado quando se trata de reações desta classe para produção de biodiesel 

(TORRES, 2015; WEST et al., 2008; ZHANG et al., 2003). 
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2.4. Processos de produção 

2.4.1. Via catálise básica 

Este é o tipo mais utilizado de produção de biodiesel em escala comercial. Este se passa 

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

de potássio. É operado em pressão atmosférica e utiliza condições brandas de temperatura. A 

razão molar álcool/óleo empregada é de 6:1, dobrando assim a razão estequiométrica com 

relação ao álcool. A desvantagem do processo é a forte intolerância à presença de ácidos graxos 

livres e água que consomem o catalisador por meio de reações de saponificação (STOJKOVIĆ 

et al., 2014; WEST et al., 2008). 

2.4.2. Via catálise ácida 

Tal processo utiliza catalisadores ácidos de fase homogênea, tais como ácido sulfúrico 

e ácido fluorídrico. A tolerância aos ácidos graxos livres é o maior atrativo, evitando-se assim 

reações de saponificação e ainda, além da estimulação do uso de óleo vegetal residual, 

reduzindo o custo do processo. A razão molar álcool/óleo desse processo varia de 30:1 a 50:1. 

As principais desvantagens do processo são os riscos de corrosão e contaminação, não sendo 

interessante para aplicação em nível industrial, além do problema no que tange à questão 

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

condições brandas (SU; GUO, 2014; WEST et al., 2008; ZHANG et al., 2003). 

2.4.3. Via catálise ácida heterogênea 

Como o nome já indica, são usados toda a gama de catalisadores ácidos sólidos (óxidos 

metálicos sulfatados, zeólitas, resinas de troca iônica sulfônicas, catalisadores carbonáceos 

sulfonatados, etc). Este processo tem como vantagem a tolerância aos ácidos graxos livres, 

redução de riscos de corrosão de equipamentos e contaminação do produto e a possibilidade de 

regeneração e reciclo do catalisador. A grande desvantagem encontrada é a desativação e 

contaminação, em função da adsorção de água e glicerol produzidos na superfície do 

catalisador. As altas temperaturas e pressões necessárias também são fatores que dificultam a 

utilização desse processo (SANI et al., 2014; SU; GUO, 2014). 

2.4.4. Via supercrítica 

Esse processo possui como vantagens principais a insensibilidade à presença de ácidos 

graxos livres e água, não precisando de pré-tratamentos nem ocasionando reações de 
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saponificação. Também não há a necessidade de catalisadores, já que o próprio álcool atua 

como “catalisador”, formando, nessas condições, fase única com o óleo, em função da drástica 

redução de polaridade do álcool. O etanol atinge a condição de fluido supercrítico em 243 °C e 

6,4 MPa. A grande desvantagem deste processo é a razão molar álcool/óleo, que pode variar de 

6:1 a 45:1. (ENCINAR et al. 1999 apud BARNWAL; SHARMA, 2005; TORRES, 2015). 

2.5. Simulações desenvolvidas para o processo 

Há a ocorrência na literatura de diversas plantas simuladas de produção de biodiesel. 

Abaixo, citamos algumas nas quais demos maior destaque, por abrangerem as diferentes vias 

de catálise de produção de biodiesel. Apesar de algumas das simulações desenvolvidas abaixo 

possuírem metanol como reagente, são imprescindíveis suas citações neste tópico, já que o 

princípio de reação do metanol e do etanol para produção são consideravelmente semelhantes. 

2.5.1. Zhang 

Em 2003, Zhang et al. desenvolveram quatro simulações para uma produção de 8000 

ton/ano de biodiesel usando tanto óleo de canola virgem quanto óleo residual, visando a 

utilização de óleo vegetal residual no processo contínuo de produção de biodiesel para reduzir 

os custos com insumo e averiguar a viabilidade desses processos na simulação. Assim, foi 

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

produção, via catálise básica e via catálise ácida. 

Para a transesterificação via catálise básica foi considerada uma razão molar álcool/óleo 

de 6:1 e temperatura no reator de 65-70 °C em 1 atm. Foi escolhido um simples reator de 

conversão com valor estabelecido de 95% para a transesterificação. Para separar o excesso de 

metanol e glicerol, foi adotada uma coluna de destilação, enquanto para purificação do biodiesel 

foi realizada uma extração utilizando água quente. Foi feita uma simulação para óleo de canola 

virgem e outra para óleo residual. 

As duas últimas simulações focaram na transesterificação via catálise ácida. Ambas 

utilizavam óleo residual como reagente, diferindo apenas no método de purificação do 

biodiesel. Em uma, foi testada a extração via hexano e na outra via água. A reação foi conduzida 

a 80 °C a uma pressão de 400 kPa e utilizando-se uma razão molar metanol/óleo de 50:1, 

estabelecendo-se um valor fixo de 97% de conversão no reator de conversão. Conforme 

explicitado nos itens 2.3.1 e 2.3.2, o biodiesel foi representado pelo metil-oleato enquanto a 

trioleína representou o óleo vegetal, componente este que teve de ser criado com o auxílio da 
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funcionalidade Hypo Manager. Tendo em vista a polaridade de componentes como metanol e 

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

interações não disponíveis foram estimados com recurso do próprio simulador. O estudo 

concluiu que o processo via catálise básica utilizando óleo virgem é o mais recomendado pela 

sua simplicidade e menor quantidade de equipamentos, tendo como desvantagem o custo do 

óleo virgem. 

2.5.2. West 

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

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

rota supercrítica. 

De forma geral, as quatro plantas apresentam uma mesma configuração 

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

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

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

segunda planta estabeleceram resultados e especificações semelhantes as explicitadas no item 

2.5.1. Na terceira planta foi simulada a rota catalítica ácida heterogênea, utilizando SnO em um 

reator multifásico à 1 atm e 60 ºC, com uma razão metanol/óleo de 4,5:1, atingindo uma 

conversão de 94% na reação. Já  na quarta planta, a produção pela via supercrítica consistiu em 

um reator CSTR operando a 350 ºC e a 20 MPa e uma razão metanol/óleo de 42:1, atingindo 

uma   conversão de 98%. O estudo econômico mostrou que a terceira planta foi a única 

economicamente viável, uma vez que o processo apresentava a menor demanda de álcool e os 

gastos com catalisador eram reduzidos. 

2.5.3. Lee 

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

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

via catálise básica, utilizando óleo vegetal virgem e residual, e a última empregando metanol 

em condições supercríticas. Os objetivos principais eram verificar a possibilidade de 

substituição do óleo virgem por causa do crescente aumento de preços e a capacidade do 

metanol supercrítico de contornar a ineficiência observada ao se trabalhar com óleo residual 

                                                           
2 NRTL – modelo para cálculo de coeficiente de atividade baseado na teoria da composição local (MATSOUKAS, 2016).  
3 UNIQUAC – modelo para cálculo de coeficiente de atividade baseado na combinação de termos residual (interações binárias) e 

combinatoriais (atrelado às diferenças de tamanho e forma das moléculas) (MATSOUKAS, 2016).   
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que causam reações de saponificação em outras vias  catalíticas. Foi utilizado o HYSYS Versão 

2006.5 para conduzir as simulações. Para o óleo residual, além da trioleína (94% p/p) foi 

considerado 6% p/p de ácido oleico (C18H34O2). As propriedades consideradas para a trioleína 

podem ser vistas na Tabela 3. 

Tabela 3: Propriedades da trioleína para processos de produção de biodiesel 

Propriedades da trioleína 

Densidade (kg/m³) 916,0 

Ponto de Ebulição (°C) 412,8 

Temperatura Crítica (°C) 588,8 

Pressão Crítica (kPa) 1203 

Volume Crítico (m³/kmol) 1,346 

 (Adaptado de LEE et al. 2011) 

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

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

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

com o modelo líquido-líquido UNIFAC-LLE4. 

As primeiras simulações tiveram especificações e resultados semelhantes ao item 2.5.1. 

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

temperatura de 350 °C e 19 MPa de pressão, com conversão de 96% de trioleína e razão molar 

metanol/óleo de 24:1. Para a recuperação do metanol primeiramente foi utilizado um vaso flash, 

reduzindo a pressão para 0,2 MPa, seguido de uma destilação de quatro estágios teóricos. A 

mistura de metil-oleato e glicerol resultante dessa destilação é separada por um decantador. 

Para a purificação do metil-oleato foi utilizada uma nova destilação, desta vez com sete estágios 

teóricos e pressão de 3,0 a 5,0 kPa, para evitar a degradação térmica do produto.  

Os pesquisadores chegaram a conclusão que o processo que utiliza metanol em 

condições supercríticas se tornou mais viável economicamente, enquanto que o processo via 

catálise básica usando óleo virgem não se mostrou lucrativo. 

                                                           
4 UNIFAC – método para determinação de parâmetros de interação binária baseado nos subgrupos presentes em uma determinada molécula, 

por exemplo CH3 e CH2 (MATSOUKAS, 2016).   
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2.5.4. Torres 

Em 2015,  Torres propôs simular o processo de produção de biodiesel utilizando etanol. 

Foram desenvolvidas três plantas de produção de biodiesel usando etanol em condições 

supercríticas. As duas primeiras utilizam óleo de canola virgem, enquanto a última utiliza óleo 

residual.  

Os processos foram simulados por meio do software Aspen HYSYS 

(HYprotechSYStem) PlantNetVer 3.2. O óleo de canola foi mais uma vez representado pela 

trioleína, enquanto o biodiesel foi representado pelo oleato de etila. O óleo residual foi 

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

pacote termodinâmico escolhido foi o UNIQUAC e a razão molar etanol/óleo empregada no 

processo foi de 40:1. A reação foi conduzida a uma temperatura constante de 350 °C e 20 MPa 

de pressão em um reator de conversão com valor estabelecido de 95% na reação de 

transesterificação. 

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

uma destilação atmosférica com 6 estágios teóricos, recuperando 99,99% do álcool. Uma 

segunda coluna de destilação foi utilizada para a etapa de purificação do biodiesel, este com 16 

estágios teóricos. 

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

anterior, reduzindo a taxa de refluxo e aumentando no número de estágios na primeira e segunda 

destilação para 7 e 18, respectivamente. 

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

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

de 95,6% no reator de conversão. Deve-se realizar a purga de 5% da massa após a destilação, 

devido ao acúmulo de água proveniente da reação de esterificação e que não é destilada 

apropriadamente por formar azeótropo com o etanol. A purificação do biodiesel é feita através 

de destilação. Os três processos se mostraram viáveis, sendo capazes de produzir biodiesel de 

alta qualidade a partir do etanol, insumo renovável e com menor toxicidade. 

2.6. Controle de processos 

Antes de abordar sobre os controladores envolvidos na simulação, se torna necessário 

definir a nomenclatura básica para o entendimento de controle de processos. Alguns termos 

são: 
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• Set point (SP): É o valor desejado para a variável controlada. É por meio desse valor e 

o valor da variável controlada medida no processo que são feitos os cálculos para as decisões 

do controlador; 

• Variável Controlada: É a variável que se deseja obter um valor desejado para o 

processo. É ela que deve possuir um desvio mínimo em relação ao set-point; 

• Variável Manipulada: É a variável na qual se atua para manter a variável controlada 

no valor desejado; 

• Atuador: Também chamado de elemento final de controle, é o instrumento que 

manipula a variável manipulada; 

• Controle Manual: Também conhecido como controle de malha aberta, não possui a 

ação do controlador, tendo a necessidade de um operador para tomar as decisões do que o 

atuador fará com a variável manipulada a fim de controlar a variável controlada; 

• Controle de Malha Fechada: Também é conhecido como controle feedback ou de 

realimentação, e possui o controlador que, por meio do erro entre a variável controlada medida 

no processo e o set-point envia o sinal para o atuador. Por não precisar de operador no atuador, 

o controle em malha-fechada é considerado mais seguro. 

O objetivo do controle é manter a variável controlada no valor desejado, por meio da 

manipulação do atuador na variável manipulada, tanto em malha aberta quanto em malha 

fechada (SMITH e CORRIPIO, 1985). 

2.6.1. Tipos de controladores 

Os controladores típicos de processos são baseados na forma de operação da variável 

erro. São elas: Ação Proporcional, Ação Integral e Ação Derivativa 

a) Controlador proporcional (P) 

O controlador P é o controlador cujo sinal de saída é calculado de forma proporcional 

em função do erro. O algoritmo do controlador P é apresentado na Equação (2.1): 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝑢0   (2.1) 

Onde: Kp: ganho do controlador (sensibilidade); 

u (t): sinal de saída (ação de controle proporcional); 
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e (t): erro 

Posteriormente, esse sinal será enviado a um atuador (válvula, por exemplo) e o colocará 

em um valor diferente do estado inicial (u0), onde tal ação (fechar ou abrir) dependerá da 

magnitude do erro encontrado. A medida de ganho representa o quanto o controlador irá 

comandar o atuador para uma mesma medida de erro, por isso este representa a sensibilidade. 

Logo, quanto maior o ganho, o controlador irá emitir mais ação em sinal para um valor de erro 

(CAMPOS e TEIXEIRA, 2006). 

Este tipo de controlador é utilizado quando se é admitido tolerar erros no estado 

estacionário (offset), isto é, quando há uma variação no SP, existe um desvio constante entre o 

seu valor e o valor de equilíbrio da variável controlada disponibilizada pelo controlador 

(SEBORG et al., 2010). A simplicidade do controlador proporcional é o seu maior atrativo, mas 

os altos offsets produzidos restringem sua aplicação a controle de nível, onde pequenos desvios 

do set point não contribuiriam para que um tanque transborde (LUYBEN, 1989). 

b) Controlador proporcional e integral (PI) 

O controlador proporcional e integral calcula sua saída proporcionalmente ao erro e 

proporcionalmente à integral do erro através da Equação (2.2): 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝
1

𝜏𝑖
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝑢0 (2.2) 

Onde: τ1: tempo integral 

          1/τ1: ganho integral do controlador 

(CAMPOS e TEIXEIRA, 2006) 

A ação proporcional ocorre imediatamente assim que um erro é encontrado, e a ação 

integral é responsável pela eliminação do offset presente após a ação proporcional, visto que, 

para que o processo esteja controlado e não haja desvio em estado estacionário, o valor de u(t) 

deve ser constante, e tal condição se completa quando e(t) = 0 (SEBORG et al., 2010). 

Uma desvantagem intrínseca desse algoritmo é a possibilidade de ocorrência de 

oscilações que podem comprometer a estabilidade do sistema de controle, sendo necessário 

uma boa sintonia do controlador, como também a introdução do modo derivativo, conforme 

será visto abaixo (SEBORG et al., 2010). 
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c) Controlador proporcional, integral e derivativo (PID) 

O controlador PID é o mais popular na indústria. O ajuste simples de seus parâmetros 

para se obter um bom desempenho e o fato de seu algoritmo estar presente em quase todos os 

equipamentos de controle na indústria é a razão principal de sua popularidade. No algoritmo 

desse controlador é calculada a diferença entre a variável controlada e o valor em que se deseja 

colocá-la e, um sinal de controle é gerado a fim de diminuir o desvio encontrado. (CAMPOS e 

TEIXEIRA, 2006). 

O controlador proporcional, integral e derivativo calcula sua saída proporcionalmente à 

derivada do erro além dos dois modos supracitados. O algoritmo do controlador PID é 

apresentada na Equação (2.3): 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑝
1

𝜏𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑝𝜏𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑢0 (2.3) 

Onde: τD: tempo derivativo. 

A ação derivativa é normalmente usada no sinal da variável controlada medida no 

processo e posteriormente a ação proporcional e integral são tomadas. Contudo, a ação 

derivativa também pode ser usada no desvio. Controladores deste tipo são usados na maioria 

das vezes quando o sinal não possui muito ruído e uma resposta dinâmica precisa é almejada. 

(LUYBEN, 1989). 

Por meio da razão de mudança do erro, a ação derivativa tem como função corrigir 

antecipadamente seu comportamento. É importante notar que se o controlador possuísse apenas 

o modo derivativo, o controle seria apenas alcançado quando e(t) fosse constante (de(t)/dt = 0). 

Logo, a ação derivativa sempre estará acompanhada de uma ação proporcional e integral 

conjunta. Portanto, a tendência de aumento ou diminuição do erro é estimada pelo modo 

derivativo, com objetivo de eliminar esse erro previsto atuando na saída do controlador. 

(SEBORG et al., 2010). 

2.6.2. Sintonia em controladores PID 

A sintonização consiste em ajustar os parâmetros do controlador de realimentação para 

obter-se uma resposta específica em malha fechada. Para cada tipo de processo e malha de 

controle, a sintonia terá sua devida complexidade associada. (SMITH e CORRIPIO, 1985). 

O principal objetivo de sintonizar um controlador é manter a estabilidade da malha de 

controle, isto é, sintonizar o controlador levando em conta, além do processo, toda a 
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instrumentação incluída na malha (transmissores, conversores, medidores etc.) (CAMPOS e 

TEIXEIRA, 2006). 

Um dos métodos pioneiros para sintonia de controladores em malha-fechada é o método 

de tentativa e erro. Além desse método, o método de Ziegler Nichols (1942) é considerado 

padrão também para controladores em malha fechada. 

O método de sintonia de Ziegler e Nichols (1942) é considerado padrão ao tratar-se de 

sistemas de controle. Esse método possui pouca complexidade e fornece ótimos desempenhos 

e estimativas para as configurações do controlador (LUYBEN, 1989). As características 

dinâmicas do processo são determinadas por meio do chamado ganho último e do período 

último de oscilação da malha. Esses parâmetros são obtidos experimentalmente por meio do 

método a partir do processo real (SMITH e CORRIPIO, 1985). 

Para sintonizar o controlador com o método de Ziegler e Nichols (1942), deve-se 

aumentar gradativamente o ganho proporcional até que ocorra uma resposta com amplitude 

constante de oscilatória. Após esse procedimento, tem-se o valor do ganho último (Ku) e do 

Período de oscilação (Pu). Ambos os parâmetros são obtidos no limite da estabilidade com 

oscilações na variável controlada. Obtidos os referidos valores, utiliza-se a Tabela 2.1 para se 

determinar os parâmetros do controlador PID (CAMPOS e TEIXEIRA, 2006) 

Tabela 4: Sintonia segundo Ziegler e Nichols (1942) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

3. Metodologia 

3.1. Tópicos para discussão    

Conforme descrito no objetivo, este trabalho visa à manipulação dos sistemas de malha 

de controle, analisando assim o processo e não o projeto da produção do biocombustível em si. 

Com isso, esta simulação foi iniciada a partir de um fluxograma já desenvolvido pelos autores 

Silva e Barra (2016). A representação gráfica deste está ilustrada na Figura 4. 

Figura 4: Parte do fluxograma obtido na monografia de Silva e Barra (2016, p. 35)

 

(Adaptado de Silva e Barra, 2016) 

 

A Figura 4 não apresenta todo o processo de produção de biodiesel proposto pelos 

autores citados. Contudo, a parte do processo representado na figura é representativo para nossa 

análise, devido ao fato de que somente esta parte foi implementada ao sistema dinâmico com a 

introdução de suas respectivas malhas de controle. O fluxograma completo está representado 

no Anexo A 
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A Figura 5 representa o fluxograma apresentado por esse estudo, mostrando assim não 

somente os equipamentos e as linhas de processo, como também os controladores atuando em 

cada operação, identificados pela cor verde. 

Figura 5: Fluxograma de simulação com as malhas de controle 

 

Por mais que os dois fluxogramas das figuras 4 e 5 apresentem o mesmo processo de 

produção do biodiesel até a separação da corrente de saída do reator por um vaso flash, é notável 

a diferença em ambos. Por mais que esta simulação não tenha como objetivo o projeto da 

produção do combustível, o acréscimo de alguns acessórios e equipamentos torna-se necessário, 

como por exemplo, a adição de tanques ao início do processo, válvulas de controle, bombas 

centrífugas, trocadores de calor, além da implementação de um reator Plug Flow 

Reactor55(PFR) com as devidas cinéticas das reações envolvidas. Portanto, é observável um 

sistema de maior robustez em comparação ao sistema em estado estacionário. 

Cada unidade de operação com seus equipamentos incrementados será abordada em 

cada seção que segue, juntamente com recomendações e especificações necessárias.  

3.2. Especificações e Recomendações Gerais 

Primeiramente, ao se iniciar a simulação dinâmica, é evidente que o usuário já tenha em 

mãos o sistema estacionário preestabelecido funcionando adequadamente. Assim, dependendo 

do caso, as variáveis controladas tendem ao seu valor de set point66. 

                                                           
5 PFR: Reator de fluxo pistão, bastante difundido nas indústrias, em que o fluido passa por um tubo, onde nele as reações ocorrem. 
6 Set point: Valor alvo que um sistema de controle automático tenta alcançar (LIPTAK, 2006) 
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Depois deste primeiro passo, algumas especificações, o qual não são necessárias para 

que o software execute o sistema no estado estacionário, devem ser incrementadas, como por 

exemplo o volume do vaso flash7. Além disso, alguns dados que poderiam ser anteriormente 

variáveis dependentes, como a pressão na saída e potência da bomba, devem ser especificados, 

a fim de zerar o grau de liberdade do sistema e permitir a solução numérica. Essa especificação 

pode ser feita na aba “Dynamic” da corrente ou do equipamento. 

Tal especificação deve ser feita desde que não seja nem sua variável controlada e nem 

a manipulada, já que ambas variam conforme uma perturbação em um sistema controlado. Em 

geral, as variáveis independentes especificadas em um determinado processo são: a vazão da(s) 

corrente(s) de entrada (desde que o controle de vazão não seja imediatamente nessa linha de 

processo), a pressão de cada saída (desde que esta saída não esteja conectada a nenhum 

equipamento) e a especificação requerida de cada equipamento. Por exemplo, no fluxograma 

demonstrado na Figura 6, as três correntes de entrada do sistema (EF_Entrada, OL_Entrada e 

Etanol_Reciclo) são especificadas com a vazão fixa, e as correntes de saída 

(Vent_Etanol_Fresco, Óleo_Residual_Vent, Vent_Etanol, Vent_Mistura, Topo_2 e Fundo_2) 

são especificadas com a pressão, mostrando assim que a entrada e saída anteriormente 

explicadas corresponde ao sistema como um todo.   

Para caso de dúvidas quanto à especificação, na aba “Dynamics Assistant” do programa 

poderá ser observado algumas opções disponíveis, porém não é recomendável que o usuário 

faça as mudanças apresentadas pelo software, pois poderá comprometer toda a simulação. Esse 

assistente poderá adicionar válvulas de controle o qual o usuário não requer e/ou trocar variáveis 

independentes por dependentes. Para a eficiente manipulação da simulação dinâmica é 

fundamental que o usuário esteja familiarizado com o software, sabendo assim manipular as 

ferramentas disponíveis para tal operação. 

Normalmente é mais prático a análise e implementação do controle de um processo 

complexo em subsistemas, fazendo assim um desmembramento de cada operação. Com isso, 

as especificações variam em comparação ao sistema como um todo. Em cada equipamento e/ou 

linha desta simulação será evidenciado cada especificação feita com as suas respectivas 

variáveis independentes da simulação completa, estando esta representada na Tabela 5. 

 

____________________ 

7Flash: Vaso vertical utilizado em diversas aplicações industriais para separar uma mistura de líquido-vapor. 
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Tabela 5: Especificações para a simulação 

Corrente  ou equipamento Especificação Valor

EF_Entrada Vazão Molar 5,242 kgmol/h

Vent_Etanol_Fresco Pressão 101,3 kPa

Bomba_1 Eficiência 75%

Bomba_1 Potência 4,4 kJ/h

Bomba_2 Eficiência 75%

Bomba_2 Potência 32,67 kJ/h

Bomba_3 Eficiência 75%

Bomba_3 Potência 15,5 kJ/h

Bomba_4 Eficiência 75%

Bomba_4 Potência 1,1x10
5
 kJ/h

Etanol_Reciclo Vazão Molar 44,63 kgmol/h

Vent_Etanol Pressão 101,3 kPa

OL_Entrada Vazão Mássica 932,0 kg/h

Óleo_Residual_Vent Pressão 101,3 kPa

CT 1-2 Delta P no tubo 1,118 kPa

CT 1-2 Delta P no casco 1,154 kPa

TC1 Delta P 14,43 kPa

TC2 Delta P 0 kPa

Topo_2 Pressão 90 kPa

Fundo_2 Pressão 90 kPa

PFR Fluxo Laminar -

PFR Equação de fluxo -

VLV-1 Relação fluxo pressão -

VLV-2 Relação fluxo pressão -

VLV-3 Relação fluxo pressão -

VLV-4 Relação fluxo pressão -

VLV-5 Relação fluxo pressão -

VLV-6 Relação fluxo pressão -

VLV-7 Relação fluxo pressão -  

Algumas recomendações são feitas para que o usuário possa ter sucesso em sua 

simulação. Algumas das recomendações indispensáveis são: 

● Simulações de cada sistema podem ser feitas separadamente: É recomendável que o 

usuário desmembre o sistema que o sucede e o antecede, permitindo que o operador 

tenha maior mobilidade nos dados de entrada para eventuais perturbações e melhor 

observação do seu sistema. 

● Ajustes brandos no modo dinâmico: Às vezes, quando implementado o controlador são 

necessárias mudanças de um valor dentro do modo dinâmico, como por exemplo o valor 

máximo de energia fornecido por um trocador de calor. Quando ajustes desse tipo são 
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feitos é importante fazê-lo em pequenos passos para evitar que o sistema possa 

apresentar algum problema de convergência. 

Outras recomendações serão apresentadas em cada sistema mais adiante. 

3.2.1. Controle de vazão no início 

O controle de vazão poderia ser feito na parte que antecede o reator, já que se trata do 

“coração” operacional, onde é preciso ter um controle eficaz. Porém, para efeito de estudo do 

comportamento de perturbações no início e como isso afetaria os demais   sistema que o 

sucedem, o controle foi feito no início do processo (antes da mistura dos reagentes). 

Para melhor visualização e descrição do sistema, este foi partilhado em 4 segmentos: 

controle de vazão no início do processo; controle de nível; controle de temperatura da corrente 

de reagentes e do meio reacional; controle que envolve a separação do vaso flash. A Fgura 6 

apresenta o fluxograma do controle de vazão inicial. 

Figura 6: Fluxograma dos controles das vazões de entrada de etanol e óleo residual

 

Conforme observado acima, existem dois controles de vazão: um para a corrente de 

etanol e outro para a corrente de óleo. Porém, para a corrente de reciclo de etanol, assim como 

para as correntes a montante aos tanques 1 e 2, não há controle. Esta ausência na corrente de 

reciclo é explicada pois o próprio nome já informa que se trata de um reciclo e, com isso, o 

controle dela deve ser feita a partir do momento no qual ocorre à separação da mistura reacional 

e o excesso de reagente já purificado retorna ao início, como por exemplo, o controle em uma 

purga. 
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Todavia, este fluxograma proposto não abrange toda a planta de processo do biodiesel 

para que fosse feito o controle da corrente de reciclo. Apesar disso, a presença desta linha é 

importante para que as condições operacionais estejam de acordo com o material de estudo 

proposto pelos autores Silva e Barra. Caso a corrente de reciclo estivesse ausente, este estudo 

estaria propondo-se ao início operacional da planta. 

As outras duas correntes mencionadas (“Entrada_Etanol_Fresco” e “Óleo_Residual_ 

_Entrada”) não apresentam controle de vazão pois são linhas que abastecem os seus respectivos 

tanques, que funcionam como reservatórios, apresentando um comportamento oscilatório 

quanto ao nível, dependendo da demanda de regentes. Ou seja, o controle de nível desses 

tanques pode ser dado da forma que controle o nível máximo e mínimo do reservatório, afetando 

assim a vazão da corrente imediatamente antes do tanque. Logo, quando é atingido o nível 

máximo estabelecido, o controle impede a passagem do fluido ao reservatório e, quando atingir 

o valor mínimo, o elemento final de controle permite a passagem do fluido, abastecendo assim 

o reservatório. 

Como foi avaliado no parágrafo anterior que as correntes que antecedem os tanques 1 e 

3 não seriam representativas, já que o estudo em questão se limita a controladores PI e PID, 

essas duas, assim como a corrente de reciclo, tiveram as vazões fixadas em um valor que não 

permitisse a variação do nível do tanque para os valores de set point das respectivas correntes 

a jusante. Portanto, as especificações para o sistema, apresentado no fluxograma, está 

representada na tabela 6. 

Tabela 6: Especificações e valores estabelecidos: correntes e equipamentos do sistema 

de controle de vazão 

Corrente  ou equipamento Especificação Valor

OL_Entrada Vazão Mássica 932,0 kg/h

Óleo_Residual_Vent Pressão 101,3 kPa

Bomba_3 Potência 15,5 kJ/h

VLV-3 Relação fluxo pressão -

Óleo_Residual_3 Pressão 110 kPa

EF_Entrada Vazão Molar 5,242 kgmol/h

Vent_Etanol_Fresco Pressão 101,3 kPa

Bomba_1 Potência 4,4 kJ/h

Etanol_Reciclo Vazão Molar 44,63 kgmol/h

Vent_Etanol Pressão 101,3 kPa

VLV-1 Relação fluxo pressão -  
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Conforme mencionado anteriormente, foi necessário o incremento de novos acessórios 

e equipamentos nesta malha de controle, como válvulas, tanques e bombas. A presença do 

tanque no início do processo é imprescindível, pois a mudança do valor de vazão estabelecido 

pelo set point só é verificada porque a velocidade do fluido em um ponto dentro tanque difere 

daquele que escoa pela tubulação. Para explicar de forma mais didática podemos observar a 

equação de Bernoulli abaixo: 

𝑉1
2

2𝑔
+

𝑃1

 𝜌𝑔
+ 𝐻 + 𝑍1 =

𝑉2
2

2𝑔
+

𝑃2

𝜌𝑔
+ 𝑍2 + ℎ𝑓   (3.1) 

Sendo: 

Vi: Velocidade do fluido no um 

ponto i; 

Zi: Nível onde localiza o fluido no 

ponto i; 

g: Gravidade local; 𝜌: Massa específica do fluido; 

Pi: Pressão do sistema em um 

ponto i; 

hf: Perda de carga total (distribuída 

+ 

H: Head da bomba; localizada). 

 

Por mais que esta equação algébrica simplificada através de um balanço de energia não 

tenha sido modelada para atender sistemas dinâmicos, torna possível uma análise qualitativa e 

também uma avaliação dos parâmetros de controle. Por exemplo, voltando ao caso do tanque 

ao início do processo, esta adição do tanque possibilita a determinação da velocidade em um 

ponto dentro do tanque (V1), mais especificamente num ponto de maior altura de líquido, já que 

a simplificação da consideração de que há pouca variação de nível resulta em V1 = 0. Isso faz 

com que a equação permita um valor para a velocidade dentro da tubulação (V2), determinando 

assim a vazão. Caso contrário, os valores de velocidades se anulariam, impossibilitando o 

cálculo desta variável, já que o balanço de massa entre as linhas não apresenta acúmulo (a vazão 

que entra é igual a vazão que sai) e, para tubos de mesmo diâmetro, V1=V2. Com isso, o tanque 

permite o acúmulo, funcionando como um reservatório, possibilitando esse cálculo numérico. 

O reservatório deve ser dimensionado levando em consideração o tempo de residência 

real ou até mesmo o tempo de simulação, já que em um caso em que o nível não esteja sendo 

controlado e em uma simulação com passos de tempo maiores do que o real faz com que o 

volume varie rapidamente. Logo, um tanque que apresenta um tempo de residência maior e 
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consequentemente um volume maior sofrerá um menor impacto, pois um tanque cheio ou vazio 

poderá dar problemas não só em uma planta física como também na simulação. 

Na aba “Dynamics” do tanque é possível especificar não só a geometria (dimensões) 

mas também com relação à inicialização (se o tanque começará vazio, por exemplo). Esta 

simulação foi especificada na opção padrão quanto à inicialização, na qual a composição 

presente no tanque é igual à composição de ambas as correntes de saída no início. Além disso, 

o volume foi ajustado para que 80% da capacidade total fosse esgotada em 5 dias de operação. 

Com o tempo de residência de 5 dias e com a vazão volumétrica dada, foi encontrado o valor 

do volume correspondente a 80% do total. Com isso, o valor de 153 m³ (para o reservatório do 

óleo), foi ajustado para a capacidade total do tanque. 

É digno de notar que, quanto maior for o diâmetro em comparação à altura, menor serão 

as oscilações no nível. Por isso, com o volume acima, o diâmetro foi calculado a fim de possuir 

um valor de 40% a mais que a altura, correspondendo ao valor de 6,486m, enquanto a altura 

possui o valor de 4,63m. Portanto, as dimensões desses tanques foram feitas para que pudessem 

se aproximar de um modelo real. Os valores de volume, geometria e dimensão dos reservatórios 

nesta análise são dados na Tabela 7. 

Tabela 7: Geometria, dimensões e volumes para os reservatórios 

 

Contudo, essas alterações não interferem nesta simulação. Como foi dito acima, não foi 

prioridade nesse estudo observar as mudanças de nível nesses dois primeiros tanques e, para 

não ocasionar algum problema quanto a secagem do reservatório, a opção “Product block” na 

aba “Dynamic” das correntes de vapor a jusante dos dois tanques (“Vent_Etanol_Fresco” e 

“Óleo_Residual_Vent”) foram ajustadas para que, quando o nível diminuísse, a corrente de 

retorno fosse exatamente igual a corrente de líquido que sucede os reservatórios. Logo, o nível 

destes tanques sempre estará com o valor fixo de 100%. A especificação quanto ao fluido de 

retorno é complementar e necessária, pois, caso não houvesse corrente de retorno (seja de gás 

ou líquido), formaria um vácuo no espaço no qual o líquido deixou de permanecer.  



37 
 

Além do tanque, as bombas também são equipamentos importantes para o controle de 

vazão. Um modelo com a ausência de bombas, sendo esta substituída por uma malha formada 

por tanques e válvulas, é limitado ou pelo escoamento gravitacional (o lugar no qual é requerido 

o fluido encontra-se abaixo do nível do tanque), ou por diferença de pressão entre o tanque e o 

outro ponto (sendo o sentido do escoamento em líquidos para o de maior pressão para o de 

menor pressão). A ausência de bombas se torna inviável em um processo operacional pois 

muitas vezes o escoamento gravitacional não atende a vazão de projeto e, em relação à pressão 

no tanque, é preciso em geral a inserção de gás inerte juntamente ao controle de pressão no 

tanque, inserção esta que se dá através de um compressor, equipamento de custo muito mais 

elevado do que uma bomba. 

Além de fornecer energia suficiente para aumentar a vazão e/ou permitir o escoamento 

em um lugar de pressão mais elevada, a bomba também faz com que a dependência do nível na 

vazão seja menor. Como se pode observar na equação (3.1) de Bernoulli, as variáveis que 

influenciam para o aumento da velocidade (e em consequência a vazão) são: o Head87da bomba 

(H), altura do nível (Z1-Z2) e perda de carga (hf), já que as pressões do tanque (P1) e da saída 

do sistema (P2) estão fixas. Em geral, o Head fornecido pela bomba é maior que altura do nível 

e, com isso, a vazão não sofrerá tanto com as variações do nível. Vale ressaltar que nesta 

simulação não foi possível verificar a influência do nível na vazão, mesmo fazendo testes para 

valores de nível bem elevado. Acredita-se que ou há limitação do software quanto à influência 

do nível na vazão ou há falta de configuração que permitiria essa influência. 

É possível observar na tabela 6 que o valor estabelecido para a potência da “Bomba_3” 

(corresponde a linha de óleo) é bem pequeno (15,5 kJ h-1 correspondem a cerca de 0,0058 HP), 

valor este bastante menor do que simples bombas boosters que podem ser utilizadas em 

residências e que apresentam um valor próximo de 0,5 HP. Isto se dá pelo fato de que a vazão 

da planta como um todo é pequena a níveis industriais e de que esse valor foi um dado do 

projeto feito pelos autores Silva e Barra, dado este no qual foi usado como referência e, para 

fins de comparação de resultados, foi escolhido não fazer um reajuste. 

Além disso, há ausência da perda de carga pela tubulação, pois a corrente que é usada 

faz essa desconsideração, sendo esta apenas considerada através das válvulas e dos 

equipamentos. Porém, não é necessário ter um modelo para a tubulação com considerações de 

perda de carga, dimensão e afins como o software fornece, pois, como se trata de uma planta 

                                                           
8 Carga de uma bomba, que é um valor correspondente a cada taxa de fluxo bombeado. 
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fictícia, não é sabido a disposição, a distância e altura dos equipamentos, fatos estes que afetam 

diretamente em todo o cálculo da perda de carga. 

Outro acessório necessário é a válvula de controle, pois ela que será o atuador (elemento 

final de controle) que fará mudanças na variável manipulada. Neste caso, as ações da válvula 

significam um aumento ou diminuição da perda de carga do sistema. Com o aumento da 

abertura da válvula é logico concluir que há uma diminuição da perda de carga, e pela equação 

(3.1) de Bernoulli conclui-se que caso tenha o Head fixo de uma bomba, assim como os valores 

de pressão especificados, a vazão é afetada diretamente pelo valor da perda de carga (hf), que 

é neste caso fornecida apenas pela válvula, por não se ter perda de carga na tubulação. E essa 

perda de carga é justamente a diferença de pressão do ponto que antecede a válvula e o ponto 

que a sucede ( 
(𝑃1−𝑃2)

𝜌𝑔
 ). 

A disposição entre a válvula de controle e a bomba como ilustrado na figura 6 é 

recomendada, visto que a diminuição da pressão na linha que antecede a bomba (ocasionada 

pela perda de carga) pode atingir valores menores que a pressão de vapor de uma substância ou 

em misturas, causando a cavitação da bomba. 

Para a especificação de uma válvula de controle, a opção “Pressure Flow Relation” 

(Relação fluxo pressão) na aba “Dynamics” deve estar marcada, como mostrado na tabela 6. 

Assim, o controlador manipulará indiretamente a variação de pressão nos pontos que antecedem 

e sucedem a válvula, não podendo-se assim especificar a variação de pressão. Todavia, para 

marcar essa opção é preciso ter um valor inicial para o ΔP que fará os cálculos necessários para 

calcular o coeficiente de vazão (CV) da válvula. Esses valores dependem da dinâmica do 

escoamento, como a vazão e pressão de sucção e descarga. Porém, neste primeiro caso, como 

se trata de um sistema que não possui perda de carga na linha (a pressão de abastecimento é 

igual à do tanque anterior e não possui variação no nível), valores na ordem de 1 kPa são 

aceitáveis. É importante deter atenção nesta etapa, pois, dependendo da especificação quanto à 

pressão, este valor na descarga pode atingir valores maiores que o da sucção, ocorrendo um 

erro no sistema. Nisso, a corrente retornará, podendo oscilar em valores negativos para a vazão 

e comprometendo o funcionamento do programa. Portanto, é fortemente recomendável que o 

operador salve o arquivo com o programa estável antes de qualquer alteração, porque muitas 

vezes ocorrem erros irreversíveis. 

Com todos os equipamentos e acessórios necessários, a malha de controle é introduzida 

ao sistema. No caso da vazão, a variável controlada escolhida foi a vazão mássica, enquanto a 
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manipulada a abertura da válvula.  Neste caso os valores máximo e mínimo da válvula são 

respectivamente 100% (válvula totalmente aberta) e 0% (totalmente fechada). Também se trata 

de uma ação reversa, ou seja, quando a vazão ultrapassa o valor de set point a tendência é a 

diminuição da abertura da válvula e vice-versa. 

Antes de verificar o funcionamento do controle, mas já com a simulação em modo 

dinâmico, é necessário fazer ajustes quanto ao CV da válvula ou a potência da bomba. Neste 

estudo foi ajustado o CV para que tivesse alguma proximidade com os valores fornecidos em 

catálogos de válvulas (FISHER, 2005). O valor de CV dada uma abertura fixa é inversamente 

proporcional a perda de carga da válvula, aumentando assim a vazão do sistema. Com essa 

manipulação, é possível observar o limite de seu controle. Por exemplo, com o valor da potencia 

da bomba fixa e com a abertura da válvula em 100%, manipulando-se o CV é possível observar 

a capacidade máxima, ou então com o CV fixo é possível manipular a potência da bomba e 

observar este limite máximo. A Tabela 8 mostra os valores de CV das válvulas de controle de 

vazão assim como a capacidade em função da abertura da válvula. 

Tabela 8: Valores de CV e capacidade da abertura da válvula 

 

Como se pode perceber na Tabela 6 e juntamente com os valores da Tabela 8, os valores 

de CV e potência da bomba foram ajustados para que a capacidade máxima representasse entre 

15 a 20% do valor de set point, que representa uma boa margem, já que o objetivo é o controle 

desta variável neste valor e não a mudança de set point. O controle possibilita esta mudança, 

mas o valor de set point é uma variável de projeto, no qual todo sistema foi projetado e 

otimizado para que atenda essa especificação e, consequentemente, a malha de controle é 

introduzida e manipulada de forma que atenda essa especificação e estabilizem essas variáveis 

de projeto ao longo do tempo. Logo, para uma mudança de set point acentuada (triplicar a 

produção, por exemplo) não é garantia que a malha de controle previamente estabelecida seja 

eficaz, devendo assim ter novas sintonias e equipamentos para esse novo dimensionamento. 
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3.2.2 Controle de nível nos tanques de mistura 

O segundo sistema de malha caracteriza-se pelo controle de nível em dois tanques de 

mistura. Esses tanques foram inseridos pelo fato de que, no fluxograma que foi tomado como 

referência, a mistura foi feita através dos “mixers”, equipamento este que não possui volume e 

então não traduziria a dinâmica em um processo transiente. Esses tanques funcionam como 

misturadores, diferentemente dos anteriores que servem como reservatórios. Logo, a 

capacidade depende do tempo de mistura estipulado, apresentando assim uma capacidade bem 

menor do que os reservatórios. A Figura 7 ilustra o fluxograma envolvendo esses dois tanques. 

Figura 7: Fluxograma envolvendo os tanques de mistura da simulação

 

Os tanques foram projetados a fim de estarem abertos ao ambiente, pois todas as 

correntes que antecediam a bomba que ligava ao reator estavam sob a condição de 1 atm, além 

de que os fluidos, nessas condições, não apresentam fração vaporizada, o que poderia ocasionar 

perda de reagente para o ambiente. Para prosseguir, é preciso incluir no modelo termodinâmico 

o componente ar e posterior especificação nas correntes de topo de cada tanque, o retorno deste 

componente, como foi explicado anteriormente. Além disso, 25 °C foi a temperatura 

especificada do ambiente. Diferentemente dos tanques anteriores, o qual não se tinha 

preocupação quanto ao nível, essa especificação permite observar essa variação, e quando o 

nível decai, por exemplo, é possível observar pequenas frações de ar aumentando na corrente 

de fundo. 

As dimensões de ambos os tanques foram projetadas para que um tempo de mistura de 

30 minutos para vazão de operação máxima (apresentada na Tabela 8) fosse contida no volume 

útil correspondente a 50% do volume total, dados estes apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9: Geometria, dimensões e volumes para os tanques de mistura 

 

Como é possível perceber na Tabela 9, em detrimento com a Tabela 7 para reservatórios, 

a razão altura/diâmetro se caracteriza maior nesses tanques de mistura (altura 50% maior que a 

largura), já que, para efeito visual no simulador, a variação do nível é melhor representada por 

estar mais acentuada em uma determinada escala. Outro fato interessante a se considerar é o de 

que quanto mais sensível for o sinal de medição fornecido ao controlador, maior será a 

influência na vazão na corrente que sucede o tanque. Portanto, para efeito do estudo de 

perturbações e comportamento das malhas ao longo do processo, tal medida foi adotada. 

Uma observação para os tanques de mistura importante é que as correntes que o 

abastecem devem estar com a mesma pressão. Isso pode ser facilmente executado quando são 

especificadas as pressões na saída de cada corrente, todas com as pressões idênticas e 

posteriormente unidas na entrada do tanque. Caso uma válvula que esteja imediatamente antes 

do fim desta linha variar o seu ΔP, por exemplo, a pressão antes da válvula é que sofrerá a 

alteração. 

As bombas foram introduzidas com a função de permitir o escoamento. No tanque 2, 

como é requerida uma perda de carga fornecida pela válvula para o controle de nível e o tanque 

de abastecimento apresenta a mesma pressão do anterior, é preciso o acréscimo de uma bomba 

para o aumento da pressão no ponto que antecede a válvula, já que não é sabido nem a 

disposição dos equipamentos nem as perdas de carga na tubulação para avaliar se é possível ou 

não um escoamento gravitacional que atenda a vazão de operação máxima (este inviável em 

uma indústria). Portanto, a potência da “Bomba_2” tem um valor suficiente para que permita 

esse escoamento. 

Já na linha que sucede a mistura do álcool e óleo, o uso desse equipamento faz-se 

necessário independentemente de um estudo de perda de cargas e/ou altura entre os 

equipamentos, pois é necessário um aumento na pressão por volta de 200 kPa, pressão esta 

próxima da requerida na linha reacional, necessitando assim de uma bomba que permita um 
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gradiente de pressão favorável ao escoamento nesta condição. É claro que o estudo da perda de 

carga é necessário para o dimensionamento ideal da bomba, porém, como foi mencionado 

anteriormente, esse estudo apresenta essa limitação por se tratar de uma planta fictícia e não ter 

os dados de parâmetros fundamentais para este cálculo, como diâmetro e comprimento da 

tubulação, tipo de material e acidentes, etc. As especificações para a inicialização desse modelo 

dinâmico ilustrado na figura 7 estão apresentadas na tabela 10, contendo também as 

especificações das bombas. 

Tabela 10: Especificações: sistema de controle do nível dos tanques de mistura 

 

Conforme observado acima, o valor da potência fixada para a “Bomba_2”  apresenta 

valores baixos comparados a bombas conhecidas (cerca de 0,01 HP, conforme explicado 

anteriormente). Em compensação, a bomba que faz a conexão com linha que sucede o tanque 

de mistura dos regentes ao reator apresenta valor bem maior do que as bombas apresentadas 

nesse estudo, com cerca de 41HP, que é um valor próximo encontrado em catálogos de bombas. 

Porém, caso ocorram variações crescentes nas correntes de entrada e consequente aumento na 

produtividade, adicionado ao estudo das perdas de carga, é bem provável que, pela variação de 

pressão que esta linha sofre, um sistema de bombas em série seja alocado nesta região a fim de 

atender essa diferença de pressão, assim como todos os outros  equipamentos deverão ser 

redimensionados. 

As válvulas podem ser dimensionadas juntamente com as bombas, para o ajuste do CV 

e da potência da bomba. Neste exemplo, a potência teve o valor indicado na Tabela 10 para 
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ambas as bombas, e foi ajustado um valor de CV que atendesse o processo. Este procedimento 

foi feito pelas seguintes etapas: 

 Especificação da pressão de saída: por mais que seja uma etapa imprescindível para 

rodar o modelo dinâmico, uma especificação errada na saída compromete toda a 

dinâmica tanto do controle de vazão quanto o de nível, já que quanto menor for essa 

pressão na corrente de saída, maior será a vazão (para potência de bomba e abertura 

fixas), aumentando assim a taxa de decaimento do nível; 

 Ajuste em uma maior produtividade: é ideal que o ajuste da válvula seja feito para as 

correntes na vazão máxima permitida em sua planta. Às vezes, uma válvula totalmente 

aberta fornece uma perda de carga suficientemente grande que não permitirá o 

escoamento na vazão das correntes que sucedem o tanque. Então, no caso de uma 

mudança no set point para a produtividade máxima (dentro dos limites estabelecidos 

pelo controle), poderá haver acúmulo de líquido no tanque até que o mesmo transborde. 

No caso de uma menor produtividade, não há maiores preocupações, pois, sabendo-se 

o valor mínimo da perda de carga da válvula quando ela está totalmente aberta, uma 

menor produtividade é ocasionada por um valor maior, a não ser que a abertura da 

válvula seja pequena de forma que seja preciso o reajuste; 

 Cálculo da potência da bomba: esse valor é obtido no modo estacionário. Com isso, os 

ajustes para o controle de nível foram feitos com este valor já especificado; 

 Manipulação do CV: com a válvula 100% aberta, o valor do coeficiente de vazão da 

válvula é ajustado para que o nível comece a decair, pois, caso haja acúmulo positivo, 

significa que o valor de CV está baixo, já que estará fornecendo um valor alto de perda 

de carga para uma determinada abertura. 

Nota-se que todo esse procedimento pode ser feito antes de introduzir a malha de 

controle. Porém, para melhor observação e manipulação do CV, é recomendado que esses 

ajustes sejam feitos junto a um controlador, já que o mesmo fornece ferramentas em que é 

possível uma melhor visualização e permite a manipulação da válvula juntamente com o seu 

efeito. Os valores de CV das válvulas ilustradas na Figura 7 são 77,98 e 1,322 USGPM para as 

válvulas 2 e 4, respectivamente. 

O nível bem controlado estabiliza as vazões, pois, caso não haja alguma variação no 

tempo, a corrente de saída se iguala a de entrada. Porém, o controle de nível não é tão rápido 

quanto o de vazão, e isso será avaliado posteriormente. Ele apresenta certas oscilações e, como 
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foi dito anteriormente, foi introduzido neste segmento com intuito adicional de mostrar esse 

comportamento oscilatório. Além disso, caso houvesse apenas controle de vazão e as malhas 

agissem independentemente umas das outras poderia ocasionar acúmulo dentro dos tanques, 

podendo transbordar ou secar e, mesmo que houvesse sinal entre os controladores, a mistura 

poderia não se comportar idealmente, ou seja, a vazão volumétrica da saída não seria igual à 

soma das entradas, ocasionando erros que seriam eliminados pela medição constante do nível. 

Como já detalhado na malha de controle de vazão, o procedimento para o controle do 

tanque mostra-se de forma análoga, apenas diferenciando na variável controlada e por ser de 

atuação direta. O elemento final de controle manipulará a abertura e a passagem do fluido, 

gerando uma maior ou menor perda de carga no sistema, e variando assim a vazão e o nível. 

Outro detalhe a acrescentar quando introduzido o controle é que, ao se fazer a análise 

para o set point e ajustando os parâmetros para que o sistema permaneça estável, a abertura da 

válvula pode diminuir de forma a não permanecer em um valor recomendável devido ao CV 

ajustado anteriormente. Logo, é preciso fazer outros ajustes para o CV ou até mesmo ajustar a 

potência da bomba para a obtenção de bons resultados, mas sempre verificando se esse ajuste 

terá controle com a produtividade máxima. 

3.2.3. Controle de temperatura e do meio reacional 

Com o sistema anterior efetuado, é introduzido o sistema de maior dificuldade para a 

implementação dinâmica: o meio reacional, juntamente com a integração energética. A figura 

8 ilustra o fluxograma deste sistema. 

Figura 8: Fluxograma do PFR e da integração energética 
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As especificações para esse sistema são análogas as já apresentadas. 

Para introduzir a integração energética entre as correntes influente e efluente do reator, 

a partir de um trocador casco e tubo, é preciso obter a corrente de produto do reator, já que são 

necessárias as especificações das correntes que entram tanto no casco quanto no tubo. Logo, 

antes de dimensioná-lo, é obtida a corrente de saída do reator no modo estacionário, 

manipulando a corrente de entrada na condição de temperatura desejada. A partir disso, é 

clonada a corrente que sucede o reator para uma que é conectada na entrada em um dos 

compartimentos do trocador, conhecendo-se assim todas as correntes envolvendo essa 

integração. Nisso, as correntes podem ser conectadas usando a ferramenta “Stream Cutter”, 

geralmente utilizadas para a mudança do pacote termodinâmico, porém essa ferramenta também 

possibilita a junção entre correntes que estejam igualmente especificadas. É notório que, para a 

manipulação em sistemas dinâmicos, o processo não é trivial, sendo possível que apresente 

erros quanto ao balanço de massa, muitas vezes ocasionados pelo início da planta junto ao 

reator, tendo-se assim que separar as correntes e observar o comportamento desses sistemas 

individualmente. 

Como mencionado acima, a temperatura foi especificada para a corrente que sucede esse 

trocador e, portanto, os parâmetros como área de troca térmica e coeficiente global de 

transferência de calor foram calculados com essas especificações. Contudo, não foi feito um 

estudo minucioso para o projeto desse equipamento e, como foi mencionado anteriormente, 

vale para os demais. Esse trocador, assim como os seus dados de projeto, foi retirado da análise 

feita por Silva e Barra (2016). Portanto, esse trocador é um CT 1-2 apresentando um UA 

(coeficiente global de transferência de calor x Área de troca térmica) de 6,746x104 kJ °C-1 h-1 e 

área de troca térmica de 60,32 m2. 

Como essa integração energética não possui controle de temperatura, já que estaria 

manipulando uma das correntes do processo (o que não convém), um segundo trocador antes 

do reator foi adicionado para que a temperatura que antecede a reação tivesse  um valor 

estabelecido. Portanto, foi introduzido neste sistema um aquecedor que elevasse a temperatura 

ao valor de 320 °C, o qual foi feito um sistema de controle que manipulasse a quantidade de 

calor fornecida, que será detalhado posteriormente. 

Para a melhor visualização do processo e de como a dinâmica da reação varia com as 

perturbações na vazão e/ou temperatura, decidiu-se utilizar adotar um reator que permitisse a 

observação da conversão dos reagentes e produtividade ao longo do tempo, diferentemente de 
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um reator de conversão fixa da planta de Silva e Barra, o qual foi tida como referência. O reator 

escolhido para este estudo foi o PFR e, portanto, os seus dados de cinética foram introduzidos 

a partir de dados da literatura.  

Conforme explicitado na Revisão Bibliográfica, tem-se a produção de biodiesel (etil 

oleato) via transesterificação e esterificação. Dos Santos et al. (2017) desenvolveram cálculos 

para determinação das constantes acopladas na taxa de reação para diferentes ácidos graxos via 

esterificação. A reação desenvolvida está representado na Figura 9 abaixo. 

Figura 9: Reação de esterificação do ácido oleico 

                                                            (DOS SANTOS et al., 2017)  

Sendo: 

A: Ácido oleico E: Etil oleato 

Et: Etanol W: Água 

 

Essa reação é dada pela equação (3.2) abaixo: 

−(𝑟𝐴) = 𝐾1𝐶𝐴²𝐶𝐸𝑡 − 𝐾2𝐶𝐸𝐶𝑊𝐶𝐴 (3.2) 

-(rA): Taxa de consumo do ácido oleico 

Ki: Constante de velocidade da reação no sentido i    (i=1, 2) 

CX: Concentração molar do componente X                           (X=A, Et, W, E) 

Para encontrar os valores das constantes de velocidade dependentes da temperatura, a 

equação de Arrhenius (3.3) abaixo foi fornecida: 

𝐾𝑖 = 𝐴𝑖  exp (
−𝐸𝑎𝑖

𝑅𝑇
) (3.3) 

Sendo: 

Eai: Energia de ativação da reação no sentido i            (i= 1,2)         

Ai: Fator pré-exponencial da reação no sentido i                    (i=1,2) 

R: Constante dos gases perfeitos T: Temperatura da reação 
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Porém, o fator pré-exponencial foi dado do seguinte modo, pela equação (3.4): 

𝐴𝑖 = 10𝐾0,𝑖 (3.4) 

Sendo: 

K0,i= Expoente do fator pré-exponencial da reação no sentido i                 (i=1, 2) 

Os parâmetros necessários para a produção de biodiesel via esterificação a partir do 

ácido oleico estão explicitados na tabela 11. 

Tabela 11: Dados das constantes da equação de Arrhenius para esterificação 

 

Sendo [10𝐾0,1 ] = (cm3 mol-1)2 min-1                       (Adaptado de Dos Santos et al. ,2017) 

Farobie et al. (2015) desenvolveram valores das constantes cinéticas de reação para 

transesterificação em etanol supercrítico em reatores espirais. As reações de transesterificação 

se seguem em etapas, e suas cinéticas também são reversíveis e respeitam a lei das potências, 

com os expoentes sendo os próprios coeficientes estequiométricos. As reações estão 

representadas na Figura 10, e seus respectivos valores estão representados na Tabela 12. 

Figura 10: Reações de transesterificação de produção de biodiesel 

 

(FAROBIE et al.,2015) 

Sendo: 

TG: Trioleína; BD: Biodiesel (Etil Oleato); 

EtOH: Etanol; MG: Monoleína; 

DG: Dioleína; GL: Glicerol; 
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Tabela 12: Dados das constantes da equação de Arrhenius para transesterificação

 

(Adaptado de Farobie et al., 2015) 

Dois outros componentes, Dioleína e Monoleína, fazem parte da análise nesta reação de 

transesterificação. Esses componentes não estavam inseridos no banco de dados do projeto 

anterior. Para introduzir os dados da cinética no simulador, foi preciso adicionar esses dois 

componentes na aba “Hypotheticals”. Portanto, os principais dados físico-químicos estão 

apresentados na Tabela 13. É valido ressaltar que essa tentativa de introduzir esses novos 

componentes só foi feita após a manipulação das equações algébricas e a obtenção de uma 

equação global que envolve apenas os componentes já inseridos no banco de dados. Porém, 

mesmo fazendo uma manipulação e inserindo no simulador através de uma equação “pseudo-

homogênea” (visto que é a forma do software aceitar uma equação que inclua termos no 

denominador), houve problemas numéricos na simulação dinâmica. Logo, optamos por fazer a 

inclusão dos demais compostos. 

Tabela 13: Dados físico-químicos dos componentes no programa 

 

(Adaptado do simulador ASPEN PLUS)Com a inclusão da fórmula molecular e dos grupos 

funcionais dos respectivos componentes, os demais parâmetros foram estimados pelo próprio 

software, incluindo os valores da interação binária na mistura da equação de estado NRTL, 

utilizado em nosso estudo. Porém esses valores não se apresentaram adequados, visto que 
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influenciavam diretamente toda a dinâmica do processo. Era de se esperar, por exemplo, que os 

três glicerídeos se comportassem de maneira semelhante em uma separação contendo outros 

componentes de características distintas, mas esse comportamento não foi observado, levando 

a uma separação fictícia sem qualquer embasamento teórico e lógica e, inclusive, dando 

problemas de fase dentro do vaso flash. 

Na tentativa de corrigir essa questão, os valores dos coeficientes binários de ambos os 

óleos adicionados foram ajustados para que tivessem o mesmo comportamento do triglicerídeo 

com os demais componentes na mistura, já que não foram obtidos esses valores na literatura ou 

em outro software. Portando, os problemas citados acima deixaram de existir. Cabe-se ressaltar 

que essa foi uma consideração preliminar que merece maior detalhamento da termodinâmica 

do sistema. 

Tendo posto todos os parâmetros cinéticos, o volume do reator foi ajustado para um 

tempo de residência de 30 minutos para a vazão volumétrica de set point. Esse tempo foi 

retirado de um range de valores que a literatura fornecia, entre 11- 50 minutos, para as 

condições estudadas (RADE et al., 2015), e também é um tempo utilizado em estudo de mesma 

natureza por outros autores (HE et al., 2007). Portando, as dimensões do reator deste estudo são 

apresentadas na tabela 14. 

 

Tabela 14: Geometria, dimensões e volume para o PFR 

 

 

Vale ressaltar que, antes da implementação do PFR, um anterior sistema foi feito com o 

reator de conversão. Porém, esse reator apresenta variação quanto ao nível e, mesmo possuindo 

um controle desta variável, gás inerte é introduzido e retirado para se manter a pressão do 

sistema, já que para temperaturas menores a 325°C o software, juntamente com o pacote 

termodinâmico selecionado (NRTL) identificam o produto reacional como líquido em pressões 

próxima a 200 kPa. Trata-se de uma situação hipotética e, além disso, 325°C é a temperatura 

escolhida para a reação tomando o artigo Silva e Barra como base. Portanto, oscilações para 

valores maiores que 325 °C, acarretarão em perdas de produto pela corrente de vapor do reator. 

Para solucionar tal efeito, o PFR foi uma escolha adequada, já que o outro reator cinético 
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(CSTR) apresentaria a mesma situação. É digno de nota que posteriormente foi feita uma 

medida semelhante aos primeiros tanques que antecedem as linhas, no qual as vazões são 

controladas, sendo a corrente de retorno os próprios produtos da reação do reator de conversão. 

Ao se fazer tal proposta, o programa apresentou problemas de convergência numérica. 

Somando-se esses fatores e o benefício da observação da dinâmica da produtividade e 

conversão em um reator cinético, optou-se por deixar de lado essa medida anterior. 

Com todos os equipamentos devidamente dimensionados, o controle de temperatura é 

efetuado, sendo a variável manipulada o próprio calor fornecido ou retirado no trocador de calor 

TC-1. Portanto, o valor do calor de transferência para a temperatura de set point é o fornecido 

pelo estado estacionário. É claro que esse modo não traduz totalmente a dinâmica do processo, 

sendo que o calor fornecido ou retirado dependerá da vazão e das características do fluido que 

aquecerá ou resfriará o fluido desejado. Para tal procedimento, era necessário adicionar um 

trocador de calor casco e tubo e, como explicado acima, a adição de outros equipamentos e 

acessórios como válvulas, tanques e bombas para a manipulação do transporte desse fluido 

secundário, e, além disso, deveria ser feito um estudo das condições e características deste. Para 

a simplificação e, tomando como base apenas a observação do controle, optou-se pela 

manipulação direta do calor. 

Os controles de temperatura nesse sistema, apresentado na figura 8, foram feitos de tal 

forma que se permitisse uma temperatura ótima de operação desde a entrada dos reagentes ao 

reator quanto à temperatura de reação. Essa temperatura foi escolhida por ser a mesma 

introduzida nos estudos de Silva e Barra (2016) e também por estar na faixa de valores (entre 

250-325°C) de estudos anteriores que apresentavam as mesmas condições. 

A respeito do controle de temperatura no PFR, mesmo ele apresentando um perfil de 

temperatura ao longo do seu eixo axial, quando há o andamento da reação ao longo de todo o 

seu volume, não é possível deixa-lo em uma temperatura constante com apenas uma fonte de 

energia em uma posição do reator. Portanto, como não há grandes limitações para a temperatura 

de reação, observado na literatura, o reator que opera entre uma faixa de 325 °C é perfeitamente 

aceitável e, com isso, um controle de temperatura foi introduzido na posição intermediária do 

reator para que apresentasse uma temperatura de 325 °C nesta posição. 
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3.2.4. Controle do vaso flash 

Neste último sistema, ilustrado na figura 11, a única variável controlada diferente em 

comparação aos demais sistemas é a pressão. O controle de temperatura antes do vaso é análogo 

àquele que antecede o reator, e o de nível, similar aos tanques de mistura. 

Figura 11: Fluxograma dos controles envolvidos no vaso flash 

 

Esse sistema de separação proposto pelos autores Silva e Barra apresenta as condições 

de 110 °C e 1 atm para as correntes efluentes do reator. A válvula “VLV-5” e o aquecedor 

“TC2” tem a respectiva função de diminuir a pressão na linha e fornecer energia suficiente para 

obter essas condições na linha de entrada ao vaso flash. 

Para que essas variáveis de processo permaneçam estáveis ao longo do tempo, o controle 

de pressão é feito na linha de vapor do vaso, comportando-se de maneira semelhante ao controle 

de vazão, sendo a variável manipulada a abertura da válvula, que fornecerá uma perda de carga 

que influenciará na vazão de saída do gás. Logo, quando a pressão no vaso aumenta, o sensor 

fornecerá um sinal positivo ao controlador que agirá na abertura da válvula e vice-versa. O 

controle de temperatura antes do vaso, assim como o nível do vaso é semelhante aos já 

abordados nas seções anteriores. 

As dimensões do vaso flash foram projetadas para atender um tempo de residência de 

15 minutos para um volume útil correspondente a 50% da capacidade total, já que a separação 

por um vaso flash é imediata, apenas dependendo das condições termodinâmicas especificadas. 

Essas dimensões estão explicitadas na tabela 15. 
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Tabela 15: Geometria, dimensões e volume do vaso flash 

 

Quanto ao CV, as válvulas “VLV-7” e “VLV-6” apresentam um valor de 24,48 e 273 

USGPM, respectivamente. As demais especificações são análogas ao que foi apresentado 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

4. Discussões e resultados 

4.1. Breve análise de perturbações na malha 

Com o objetivo de aumentar a produção de biodiesel, foi realizada uma variação em 

degrau nas correntes de entrada de etanol fresco e de óleo residual. Estabeleceu-se uma relação 

de aumento massa de trioleína e de etanol proporcional as existentes no processo. 

Sabe-se que ao, atingir valores na faixa de 1117 kg h-1 na corrente de óleo residual, a 

primeira válvula de controle ficará completamente aberta, sendo este o limite máximo de 

corrente permitido. Portanto, estabeleceu-se uma faixa de aumento de 15%, deste modo, a 

corrente de óleo residual não ultrapassaria o limite citado acima, conforme os cálculos 

executados abaixo. 

Tabela 16: Cálculos para a nova vazão de óleo residual 

Vazão mássica de trioleína de entrada 885,4 kg h-1 

Valor acima * 15% aumento 1018,21 kg h-1 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑖𝑚𝑎

𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑜𝑙𝑒í𝑛𝑎 (=  0,95)
 

1071,8 kg h-1 

Nova vazão mássica de entrada da corrente de óleo 

residual 

1071,8 kg h-1 
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Tabela 17: Cálculos para a nova vazão de etanol fresco 

Vazão mássica de etanol antes do tanque 2069,00 kg h-1 

Valor acima * 15% aumento 2379,35 kg h-1 

Valor acima – Vazão mássica de etanol que entraria no 

reciclo 

775,95 kg h-1 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑖𝑚𝑎

𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 (=  0,99974)
 

776,15 kg h-1 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑖𝑚𝑎 ×  𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 (= 5,242)

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 (= 241,4)
 

16,85 kmol h-1 

Nova vazão molar de entrada da corrente de etanol 

fresco 

16,85 kmol h-1 

 

Ao simular tais condições no UniSim® Design Suite R390.1, foi verificado um 

crescente aumento da vazão mássica de etil oleato, enquanto os controles mais sensíveis no 

processo se mantiveram muito bem controlados. A Figura 12 abaixo explicitam tal afirmação, 

onde tem-se simultaneamente fotos tiradas dos monitores dos controles de vazão e de nível do 

tanque atrelado à corrente de óleo residual, o controle de temperatura antes e após o reator e os 

controles de temperatura, pressão e nível no separador flash, nessa ordem, por 

aproximadamente 16 horas e 24 minutos (984 minutos), com imagens em intervalos de tempos 

iguais em 4 momentos (com intervalos iguais de 328 minutos entre as imagens). 
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Figura 12: Imagem dos monitores no tempo inicial à mudança degrau nas correntes 

 

Obs.: Vazão mássica de etil oleato na corrente de saída = 945,41 kg h-1 
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Figura 13: Imagem dos monitores após 328 minutos à mudança degrau nas correntes 

 

Obs.: Vazão mássica de etil oleato na corrente de saída = 1019,8 kg h-1 
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Figura 14: Imagem dos monitores após 656 minutos à mudança degrau nas correntes 

 

Obs.: Vazão mássica de etil oleato na corrente de saída = 1034,5 kg h-1 
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Figura 15: Imagem dos monitores após 984 minutos à mudança degrau nas correntes 

 

Obs.: Vazão mássica de etil oleato na corrente de saída = 1052,0 kg h-1 
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Analisando os valores iniciais e finais das vazões mássica de etil oleato, tem-se um 

aumento de (
1052,0

945,41
− 1) ∗ 100% = 11,3%, valor este que, decorrido mais tempo de simulação, 

tende a aumentar e se aproximar dos 15% de aumento das correntes de entrada 

Analisando os sete monitores em parte, ao longo do tempo, pode-se notar que: 

a) Controlador de vazão do óleo residual: Após o input em degrau com o acréscimo de 

vazão, nota-se o rápido controle na faixa de 80% de válvula aberta. 

b) Controlador de nível do tanque atrelado à corrente de óleo residual: Após a abertura 

total da válvula, verifica-se que o nível não ultrapassou 60%, possuindo ainda assim uma 

margem de sobra de segurança de 40%. 

c) Controlador de temperatura antes do reator: Após uma inicial abertura da válvula de 

controle nos primeiros 328 minutos de simulação, esta começou a fechar após esse período, 

enquanto a temperatura não variou significativamente. 

d) Controlador de temperatura após o reator e antes do flash: Apesar do leve aumento 

de 4 ºC durante as mais de 16 horas, nota-se que tanto a válvula quanto a temperatura de entrada 

do flash mal oscilaram, mostrando o ótimo controle sobretudo do trocador de integração 

energética 

e) Controlador de pressão e nível do flash: Não obtiveram variações significativas, tanto 

nas válvulas quanto na pressão e no nível. 

Um fato interessante a se notar, que comprova ainda mais a eficácia dos controles, é 

que, apesar da perturbação no sistema nas vazões de entrada, criando assim um novo valor de 

set point, os tanques após a união das correntes de etanol e de mistura conseguem controlar o 

nível por bastante tempo, mesmo estes não tendo sido projetados para mudanças no set point. 

Uma simulação mais longa foi feita com as mesmas alterações nas vazões de entrada e 

viu-se que o tanque de união das correntes de etanol mantém o nível em 50% e o tanque de 

mistura fica por volta de 95% cheio após 6011 minutos (100 horas e 11 minutos) de simulação, 

mostrando o quão eficaz foram os controladores adotados, já que, em uma indústria, o 

engenheiro responsável pela produção teria mais de 4 dias para tomar ações corretivas 

decorrentes de um brusco aumento na vazão de entrada de óleo residual. 
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4.1.1. Perturbações no reator 

Os modelos cinéticos adotados pelos artigos-base se tornaram bastante efetivos e o 

controle de temperatura se fez bastante eficaz, conforme já foi dito acima, com as imagens do 

monitor de temperatura de saída do PFR ao longo do tempo. 

A Tabela 18 e a Tabela 19 analisa os resultados de conversão da reação no tempo inicial 

e após 984 minutos, tanto para as condições estabelecidas quanto para a mudança de set point 

nas correntes de entrada. 

Tabela 18: Valores de conversão para o sistema sem mudanças de set point 

Início Após 984 minutos 

Esterificação 98,23% Esterificação 97,74% 

Transesterificação* 99,42% Transesterificação* 98,97% 

 

Tabela 19: Valores de conversão para o sistema com mudanças de set point 

Início Após 984 minutos 

Esterificação 98,23% Esterificação 97,50% 

Transesterificação* 99,42% Transesterificação* 98,82% 

  

* Tais valores tomam como base somente a primeira etapa das reações de 

transesterificação, etapa esta não só a principal formadora de biodiesel, mas também a única 

com conversão ativa explicitada no painel de resultados do UniSim® Design Suite R390.1. 

Como era de se esperar, o sistema apresentou melhores conversões em ambas as reações 

para o sistema sem as mudanças nas correntes de entrada, sistema este para o qual o simulador 

foi originalmente projetado e controlado. 

 

Apesar da brusca mudança de vazão mássica de corrente de entrada, a conversão de 

ambas as reações decresce minimamente, mostrando a eficácia tanto dos controles 

implementados quanto do reator em sua produção de biodiesel. 
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Uma outra análise que pode ser feita nas reações de transesterificação é calcular o 

rendimento global de produção de biodiesel. O painel de resultados do PFR mostra a extensão 

da reação para cada etapa da transesterificação. Tendo tais valores, escolheu-se, portanto, um 

momento qualquer no simulador para se calcular um rendimento global momentâneo de 

produção de biodiesel, já que os valores de extensão de reação variam continuamente no reator. 

Os valores das extensões das reações estão escritos na tabela 20.  

Tabela 20: Extensão da reação para as etapas de transesterificação 

Reação Componente base Extensão da reação 

1 – Trioleína -> Dioleína Trioleína 0,9896 

2 – Dioleína -> Monoleína Dioleína 0,9189 

3 – Monoleína -> Glicerol Monoleína 0,8001 

 

A equação 4.1 denota a extensão da reação (𝜀) para um determinado produto, enquanto 

a equação 4.2 calcula o rendimento (η) de uma reação. Estas fórmula só se aplicam para reações 

com relações estequiométricas 1:1, caso das três citadas acima. 

𝜀 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 (4.1) 

𝜂 =
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜)

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒
× 100% (4.2) 

Tendo posto tais equações e sabendo-se que entra 1,000 kmol h-1 de trioleína no reator, 

calcula-se o rendimento para cada etapa. 

Etapa 1: 

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑒í𝑛𝑎 = 0,9896 + 0 = 0,9896 𝑘𝑚𝑜𝑙 ℎ−1 

𝜂 =
0,9896 − 0

1
× 100% = 98,96% 

Etapa 2:  

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑙𝑒í𝑛𝑎 = 0,9189 + 0 = 0,9189 𝑘𝑚𝑜𝑙 ℎ−1 

𝜂 =
0,9189 − 0

0,9896
× 100% = 92,86% 
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Etapa 3:  

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 = 0,8001 + 0 = 0,8001 𝑘𝑚𝑜𝑙 ℎ−1 

𝜂 =
0,8001 − 0

0,9189
× 100% = 87,07% 

Como nas três reações os coeficientes estequiométricos dos produtos são os mesmos 

que o do etil oleato em todas as reações, a vazão molar de produção dos produtos citados acima 

é a mesma para o etil oleato em cada reação. Portanto, tem-se a vazão molar total de etil oleato 

(Q total) proveniente das três reações, como sendo: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 (𝑑𝑖𝑜𝑙𝑒í𝑛𝑎 + 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑙𝑒í𝑛𝑎 + 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙)  

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,9896 + 0,9189 + 0,8001 = 2,7086 𝑘𝑚𝑜𝑙 ℎ−1 

O rendimento à 100% das reações seria obtido caso toda a trioleína que entrasse no 

reator se convertesse em dioleína na reação 1, produto este que se transformasse por completo 

em monoleína na reação 2 e que finalmente fosse totalmente consumido para produzir glicerol 

na reação 3. Em outras palavras, é o mesmo que afirmar que para cada 1,000 kmol h-1 de 

trioleína que entra no reator, dever-se-ia produzir 3,000 kmol h-1 de etil oleato. Logo, o 

rendimento global das reações de transesterificação é: 

𝜂 =
2,7086 − 0

3,000
× 100% = 90,29% 

Este valor é compatível com a literatura de 95% encontrada pelo trabalho de Torres 

(2015), tendo em vista que neste trabalho foi não só implementado um real que contabilizava a 

cinética da reação (PFR), mas como também nessa cinética há a existência de três etapas 

reversíveis com diferentes valores de constantes, o que implica na diminuição de produção de 

biodiesel. Logo, a margem de erro de 5% está dentro de uma faixa aceitável, além de que 

processos de produção via fluidos supercríticos apresentam conversões altas por si só. 

Vale ressaltar que a escolha do tempo de residência permitiu conversões elevadas no 

processo contínuo de produção, além do perfil de temperatura do reator que ficou numa faixa 

estabelecida próxima a da ideal para etanol supercrítico (325 ºC). 

4.2 Análise dos controladores 

O foco desde tópico é analisar o quanto os valores das constantes dos controladores 

distam do estabelecido pela função AutoTuner do UniSim® Design Suite R390.1, que, ao ser 
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acionada, dita valores automáticos para K, τi e 𝜏d. A tabela abaixo mostra resumidamente 

algumas análises feitas para os controladores em todos os sistemas de controle existentes na 

simulação, sobretudo no ganho do controlador (K). 

Tabela 21: Breve análise dos ganhos dos controladores 

Controlador de vazão de etanol fresco 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do K 

K 0,836 ∀K: o controlador não 

τi (min) 0,0186 apresenta mudanças na 

𝜏d (min) 0,00414 Vazão 

Controlador de vazão de óleo residual 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do K 

K 2,00 Para K>3,8: O sistema 

τi (min) 5,00 acusa pressões negativas, 

𝜏d (min) 0 pausando o integrador 

Controlador de nível do tanque de união das correntes de etanol 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do K 

K 14,7 Para K>2,5x103: Válvula 

τi (min) 0,868 de controle abre e fecha, 

𝜏d (min) 0,193 oscilando de forma senoidal 

Controlador de nível do tanque de mistura 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do K 

K 120 Para K>5,2x104: Válvula 

τi (min) 3,04 abre e fecha, não apresen- 

𝜏d (min) 0 tando controle 
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Controlador de temperatura do trocador de calor que antecede o reator 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do controlador 

K 2,78 Para K>42: Válvula 

τi (min) 0,0782 abre e fecha, não apresen- 

𝜏d (min) 0 tando controle 

Controlador de temperatura do trocador de calor que sucede o reator 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do controlador 

K 0,01 ∀K: o controlador não 

τi (min) 0,01 apresenta mudanças na 

𝜏d (min) 0 Temperatura 

Controlador de temperatura do trocador de calor que antecede o separador flash 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do controlador 

K 0,0315 Para K>0,17: ocorrem 

τi (min) 0,219 colisões na fase líquida e o 

𝜏d (min) 0,0487 integrador para 

Controlador de pressão da corrente de topo do separador flash 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do controlador 

K 5 Para K>35,6: a válvula de 

τi (min) 0,5 controle fecha e só sai 

𝜏d (min) 0 líquido no fundo 

Controlador de nível do separador flash 

Valores obtidos pela função AutoTuner Análise do controlador 

K 14,4 Para K>240: a válvula de 

τi (min) 2,15 controle fecha e só sai 
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𝜏d (min) 0,478 vapor no topo 

 

A tabela acima mostra que existe, para a maioria dos controles, um limite de K que 

transforma o sistema antes estável em instável. Este valor específico de K é chamado de ganho 

crítico. Nesta simulação, tais valores foram obtidos pelo método da tentativa e erro, fixando-se 

os valores de τi e 𝜏d. 

Para futuros estudos de sintonia, esse valor pode ser determinado matematicamente, 

tendo-se em mãos a equação característica do sistema.  
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Embora este trabalho tenha apresentado dificuldades para implementação dinâmica, seja 

pelo desafio inicial da aprendizagem e pelo entendimento do comportamento do software, visto 

que não há muitos estudos envolvendo a manipulação dinâmica deste, o estudo foi de grande 

aprendizagem, a partir do momento que foi analisado, estudado e implementado os sistemas 

envolvendo toda planta estudada, dando assim uma visão geral do comportamento do processo. 

O estudo das reações envolvidas, a análise feita nas operações unitárias e a introdução e 

observação das malhas de controle foi um breve estudo do que a Engenharia Química tem a 

oferecer. 

Acreditamos que esse estudo possa ser enriquecedor para trabalhos posteriores que farão 

uso do sistema dinâmico, pois, em seções anteriores, é possível a observação de recomendações 

e análises teóricas necessária para esta utilização, contribuindo com a literatura científica sobre 

o tema. 

Portanto, é sugestivo a aprendizagem do manuseio do sistema transiente em simulação 

nas grandes instituições de graduação. Além disso, é possível a incrementação deste sistema, 

apresentando todo o cálculo de perda de carga e dimensionamento real dos equipamentos para 

uma vazão em larga escala e posterior implementação de todo o processo consecutivo junto as 

suas respectivas malhas de controle, incluindo o desafio do controle em uma torre de destilação. 

Este é um tópico o qual é sugerido para posteriores estudos. 
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ANEXO A 

Figura 16: Fluxograma complete dos autores Silva e Barra para produção de biodiesel 

via etanol supercrítico 

 

 


