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RESUMO 

 

  Nos últimos anos o biodiesel se tornou uma alternativa para a demanda crescente 

de combustível. O próximo passo é conseguir produzir um biodiesel economicamente 

competitivo com o diesel fóssil em um processo em nível industrial. Este trabalho visa 

estudar do ponto de vista computacional, uma planta piloto de biodiesel, simulando o 

processo desde a reação de transesterificação de óleos vegetais, chegando até a 

purificação do biodiesel, utilizando o APEN/HYSYS. Além disso, foi feito o estudo da 

viabilidade econômica preliminar da mesma, fazendo-se uso do custo anualizado total 

unitário CATU. Os resultados das simulações foram comparados com os resultados 

obtidos numa planta piloto montada em Pernambuco/Brasil. Em seguida, foi comparada a 

viabilidade econômica da planta piloto, com uma planta operando com uma coluna de 

destilação reativa para produção do referido combustível. Os resultados mostraram que a 

destilação reativa é um processo mais econômico para a produção do biodiesel do que em 

um processo em batelada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: biodiesel; simulação; aspen/ hysys; viabilidade econômica. 

 

 

 

 

 



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO ix SOUZA T. P. C. 

 

ABSTRACT 

 

  In recent years, biodiesel has become an alternative to the growing demand for 

fuel. The next step is to produce biodiesel economically competitive with fossil diesel in 

a industrial process. This work aims to study the computational simulation, of a biodiesel 

pilot plant, from the transesterification of vegetable oils to the purification of biodiesel, 

using ASPEN / HYSYS. Economic assessment was done to determine the total 

annualized cost per unit. The simulation results were compared with results obtained in a 

pilot plant set up in Pernambuco, Brazil. It was compared the economic viability of the 

pilot plant with a plant operating with a reactive distillation column for production of 

biodiesel. The results showed that reactive distillation is a more economical process than 

biodiesel produced by batch process.  

 

KEYWORDS: biodiesel; simulation; Aspen / Hysys; economic assessment 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A busca por um combustível capaz de atender as necessidades energéticas do homem 

moderno existe desde a perfuração do primeiro poço de petróleo em Bibiheybət (Bibi-

Heybat), próximo a Baku, no Azerbaijão, no ano de 1846. Esse tipo de combustível 

impulsionou a economia do mundo principalmente no setor de transporte. Porém com a crise 

do petróleo, que teve início com o fim da segunda guerra mundial, quando os governos foram 

forçados a controlar a exploração de petróleo em seus próprios países, devido às terríveis 

perdas causadas pelas guerras, as grandes nações capitalistas não tiveram outra opção a não 

ser reconhecer a nova política das nações médio-orientais. Apesar disso, outras questões 

políticas serviram para que o controle exercido pelas nações do Oriente Médio causasse serias 

preocupações aos grandes capitalistas. No começo da década de 1970, as nações produtoras 

começaram a regular o escoamento da produção petrolífera por conta de sua natureza não 

renovável. Em 1973, o valor do barril mais que triplicou em um curto período de três meses. 

Nessa mesma época, a crise entre os produtores orientais e o bloco capitalista piorou com o 

estouro da Guerra do Yom Kippur. Discordando da ofensiva judaica, as nações árabes 

vizinhas, produtoras de petróleo, organizaram um boicote contra toda a nação que apoiasse a 

causa dos israelenses. Não suportando a elevação do barril para a casa dos US$ 40,00, vários 

países abandonaram a guerra. 

Com o alto preço do barril de petróleo, o Brasil procurou uma alternativa para 

contornar esse impasse com a criação do Pró-Álcool ou Programa Nacional do Álcool em 14 

de Novembro de 1975 com o decreto n° 76.593. Na época, o então governo militar, 

incentivou o uso  de terras para o cultivo da cana. Quanto aos usineiros o governo forçou a 

produção de álcool, ao invés de açúcar, mediante o fornecimento de subsídios. O programa 

substituiu por álcool etílico a gasolina, o que gerou 10 milhões de automóveis a gasolina a 

menos rodando no Brasil, diminuindo a dependência do país ao petróleo importado. A decisão 

de produzir etanol a partir da cana-de-açúcar por via fermentativa foi por causa da baixa nos 

preços do açúcar, onde ainda foram testadas alternativas de fonte de matéria-prima, como por 

exemplo, a mandioca. O programa ganhou força, chegando ao seu auge com 12,3 bilhões de 

litros em 1986. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Baku
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azerbaij%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grilagem_de_terras&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool_et%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fermenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litro
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Apesar do enorme sucesso, o programa Pró-álcool não pôde ser aproveitado para 

veículos de transporte de carga pesada que fazem uso de motores do tipo diesel. 

Entretanto, no Brasil, da mesma forma que no restante do mundo, existe dependência 

na matriz energética por combustíveis fósseis. A maior parte do aumento das mudanças 

climáticas observado desde meados do século XX foi causada por concentrações crescentes 

de gases do efeito estufa, como resultado de atividades humanas como a queima de 

combustíveis fósseis. O escurecimento global, uma consequência do aumento das 

concentrações de poluentes na atmosfera que bloqueiam parte da radiação solar antes que esta 

atinja a superfície da Terra, mascarou parcialmente os efeitos do aquecimento induzido pelos 

gases de efeito de estufa. Atualmente os apelos ambientais têm levado à busca por fontes de 

energia renováveis de menor impacto ambiental (MADRAS et al., 2004). 

O Fruto desta preocupação com o meio ambiente fez com que os países integrantes da 

ONU assinassem o Protocolo de Quioto, que foi conseqüência de uma série de eventos 

iniciada com a Toronto Conference on the Changing Atmosphere, no Canadá (outubro de 

1988), seguida pelo IPCC's First Assessment Report em Sundsvall, Suécia (agosto de 1990) e 

que culminou com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 

(CQNUMC, ou UNFCCC em inglês) na ECO-92 no Rio de Janeiro (MAGNOLI, 2008). 

Nestas conferências muito se debateu sobre quais as origens reais para tais mudanças 

ambientais.  

Por ser um combustível não renovável, o petróleo será um item cada vez mais raro, 

fazendo com que a produção de diesel de origem mineral seja comprometida. Devido a esse 

fato, diversos países a exemplo do Brasil, estão adotando uma solução para reduzir este 

impacto. Uma das soluções na tentativa de substituir o diesel de origem mineral por outro 

combustível mais limpo é a aplicação de biocombustíveis em motores automotivos. Uma 

tecnologia que vem se mostrando promissora é o biodiesel, uma vez que o mesmo pode ser 

obtido através da reação de um óleo de origem vegetal com um álcool (ARANDA et al. 

2009), GONÇALVES et al. 2007, GOMES, et al. 2009 e LEÃO et al. 2009). Além de ser um 

combustível renovável, o biodiesel pode ser considerado ecologicamente correto por ter seu 

ciclo de carbono fechado. 

Atualmente, diversas usinas de produção de biodiesel estão operando no mundo. No 

Brasil existem algumas usinas em operação construídas pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

- PETROBRAS que produzem biodiesel com o mais alto nível de qualidade, sendo este já 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADveis_f%C3%B3sseis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escurecimento_global
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incorporado ao diesel de origem mineral disponível nos postos de combustíveis. Hoje a 

legislação brasileira exige que a mistura diesel/biodiesel comercializada nas bombas de postos 

de combustíveis tenha uma composição de 5% de ésteres oriundos do combustível renovável. 

Esta norma foi imposta pela norma ANP RES N°7 de 19/03/08 da AGENCIA NACIONAL 

DO PETRÓLEO – ANP, na qual fiscaliza e regulariza os combustíveis comercializados em 

todo país.  

Por ser uma tecnologia relativamente nova, visto que a primeira usina de biodiesel a 

entrar em operação no Brasil foi a SOYMINAS na cidade de Cássia (MG) em 2005, o 

biodiesel produzido em escala industrial ainda é um combustível caro chegando a ser 64% 

superior em comparação ao diesel de origem mineral (HOLANDA, 2004). A SOYMINAS foi 

projetada para produzir biodiesel a partir do óleo de girassol e nabo forrageiro, tendo uma 

capacidade instalada de produção de 12 milhões de litros por ano. A SOYMINAS foi 

considerada um marco no programa de combustíveis renováveis em escala industrial, visto 

que anos antes já se realizavam experimentos para a produção de biodiesel a partir de 

oleaginosas, como soja, mamona, dendê e girassol. O biodiesel foi autorizado para uso 

comercial no Brasil em dezembro de 2004, inicialmente para uma mistura de 2% ao diesel de 

petróleo.  

Um dos motivos para o alto custo aplicado ao biodiesel é que boa parte da produção 

nacional do biocombustível utiliza soja como matéria-prima. Por ser uma commodity, a soja é 

cotada internacionalmente e o crescimento da demanda asiática por alimentos aqueceu o seu 

mercado. No Brasil, mesmo com um valor cotado acima do diesel de origem mineral 

(http://www.anp.gov.br), o biodiesel ainda se mostra uma alternativa viável, como é visto 

hoje em outros países como e o caso da Europa (FESTEL, 2008). Mesmo sendo mais caro, o 

biodiesel apresenta algumas vantagens em relação ao diesel de origem mineral, dentre elas, 

por ser uma energia renovável, contribuir para a geração de empregos no setor primário, além 

de não ser necessária nenhuma modificação nos atuais motores do ciclo diesel (YUSTE and 

DORADO, 2006, ARAI, 2008) para usos com até 50% de éster na mistura. Com isso, o 

biodiesel pode ser usado como combustível de motores diesel sem a necessidade de alterações 

no mesmo (DEMIRBAS, 2006; TAPANES, 2008). 

Outro motivo que influencia no preço do biodiesel é o custo associado a sua produção. 

Atualmente as usinas para a produção do biocombustível utilizam uma configuração do 

processo em regime de batelada. Este tipo de projeto atendeu bem as necessidades de 



 5  

produção com uma ótima qualidade para uma demanda inicial desse combustível. Apesar de 

ser um processo cuja operação está dominada, a utilização de reatores em regime de batelada 

apresentam certas desvantagens quando se trata de aumentar a produção e reduzir o custo 

operacional, visto que cada ciclo de reação necessita de um tempo aproximado de uma hora 

em cada reator. Contudo para se obter um biodiesel economicamente viável, é necessário que 

se realizem estudos para torná-lo mais barato do ponto de vista industrial.  

Devido a isso, são necessários mais estudos para melhorar esse processo produtivo, 

garantindo assim um produto de alta qualidade, disponível para atender o mercado, e com 

preço acessível ao consumidor. 

No estado de Pernambuco, mais precisamente na UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO – UFPE existe uma usina escola para a produção de biodiesel em condição 

de fluxo contínuo. A usina foi construída para avaliar as condições de produção fazendo uso 

de três reatores em série com capacidade de produção de 250 litros por dia. Este tipo de 

configuração a princípio traria mais vantagens em relação ao processo em batelada por 

conseguir aumentar a produção do biocombustível, porém estudos ainda precisam ser 

realizados na própria usina. 

Ainda no estado no estado de Pernambuco funciona uma usina piloto de dimensões 

industriais para a produção de biodiesel construída pelo CENTRO DE TECNOLOGIAS 

ESTRATÉGICAS DO NORDESTE –CETENE na qual a sua operação tem como propósitos 

fins de pesquisa. A usina lotada na cidade de Caetés/PE possui uma capacidade de produção 

de 2.000 litros/dia fazendo uso da configuração em batelada, onde realiza estudos com 

diversos tipos de óleos ao exemplo do algodão, oiticica e pinhão manso. A usina tem como 

objetivo estudar a produção de biodiesel de maneira eficiente para que esses conhecimentos 

sejam aplicados em novos projetos de produção do biocombustível. A usina opera hoje 

fazendo uso da rota metílica, onde se conseguiu resultados excelentes para esse tipo de 

processo. O próximo passo é tentar operar a usina fazendo uso do etanol (rota etílica) para a 

produção. Sabe-se que o etanol possui complicações no processo em relação ao metanol além 

de ser mais propício à formação de produtos indesejáveis como é o caso da reação de 

saponificação. Por ser uma substância hidrofílica, o etanol absorve água o que ajuda a 

promover a formação de emulsões durante o processo diminuindo assim o rendimento final. 

Dessa forma, a usina piloto de produção de biodiesel de Caetés-PE/Brasil trabalha hoje para 
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tentar reduzir o custo aplicado ao processo a fim de se obter um produto economicamente 

viável.  

Apesar de se conseguir um bom produto final, a usina possui limitações quanto ao aumento da 

produção por se tratar de um regime de operação em batelada. Uma solução a esse problema 

vem de uma tecnologia bastante antiga, porém muito recente quando aplicada na área de 

biodiesel. Nos últimos anos, a destilação reativa começou a ser usada em estudos para a 

produção de biodiesel (KISS, et al, 2006) onde já se mostrou uma alternativa para a aplicação 

em novos projetos. Estudos da literatura (B. B. HE, et al, 2006) demonstram que a destilação 

reativa possui uma vantagem produtiva no processo de produção de biodiesel em comparação 

com o processo convencional (batelada). Por ser um processo que opera em fluxo contínuo, o 

mesmo consegue reduzir o custo de projeto e operação, pois concentra as principais operações 

unitárias em um único equipamento. Quando comparado com outros processos, o custo de 

produção de biodiesel (KULCHANAT, et al, 2007) aplicado a uma coluna de destilação 

reativa se torna menor. Baseado nisso, diversos estudos com simulações aplicadas a colunas 

de destilação reativa estão sendo usados para projetar uma planta industrial, além do qual 

pode ser visto um ganho na produção com a diminuição do tempo de operação (KISS, et al, 

2006).  

Com o objetivo de minimizar o custo de produção do biodiesel, é de fundamental 

importância um estudo simulado e um estudo pré-liminar da viabilidade econômica do 

projeto. Portanto, o uso de uma ferramenta computacional, como Aspen/Hysys, se faz 

necessário para minimizar os gastos com testes operacionais na planta. Durante o trabalho 

foram realizadas várias simulações do processo para verificar qual a melhor configuração da 

planta para ser usada em futuras unidades de produção de Biodiesel. Este trabalho teve como 

principal objetivo simular uma planta de produção de biodiesel (Caetés/PE) avaliando sua 

viabilidade econômica preliminar e comparando os resultados com um estudo econômico de 

um processo operando com coluna de destilação reativa. 

Em geral este trabalho teve como objetivo, estudar uma planta piloto para produção de 

biodiesel situada no município de Caetés/PE usando o ASPEN/HYSYS. Hoje, encontra-se 

disponível no estado de Pernambuco uma usina para a produção de biodiesel operando em 

regime de batelada fazendo uso da rota metílica. A usina, que é administrada pelo CETENE e 

usa diversos tipos de óleos. O objetivo principal foi o de estudar a viabilidade econômica do 

processo atual e comparar com um processo usando coluna de destilação reativa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO  

 

2.1.1. Usinas de Biodiesel no Brasil 

 

 Atualmente o Brasil investe massivamente no programa de biocombustíveis. Desde 

que começou seu programa em 2002 com uma ação do MCT (portaria MCT 702 DE 30-10-

2002), o biodiesel vem se mostrando cada vez mais uma alternativa para a substituição do 

diesel oriundo do petróleo.  

O Programa Brasileiro de Desenvolvimento Tecnológico de Biodiesel - 

PROBIODIESEL teve como intuito promover o desenvolvimento científico e tecnológico de 

biodiesel, a partir de ésteres etílicos de óleos vegetais puros e/ou residuais. 

Só em 2010 foram autorizadas pela ANP, para entrar em operação, 66 novas usinas de 

biodiesel. O levantamento total dessas e outras usinas podem ser visto na Figura 1. Algumas 

dessas usinas são mostradas no Apêndice A conforme mapeamento da ANP. 

 

 

Figura 1: Mapa das usinas de biodiesel no Brasil. Fonte: biodieselbr.com 
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Na região nordeste, até o início ano de 2010, o CENTRO DE TECNOLOGIAS 

ESTRATÉGICAS DO NORDESTE – CETENE tinha mapeado ao todo 36 usinas de biodiesel 

distribuídas conforme mostrado no Apêndice B. 

17% das usinas do Nordeste estão em Pernambuco conforme mostrado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Usina de biodiesel em Pernambuco. 

Estado Cidade Nome Produção anual (L) Situação 

Pernambuco 

Caetés 
Unidade Experimental de 

Biodiesel de Caetés 
600.000 

Construída e 

Produzindo 

Pesqueira 
Usina de Biodiesel 

Governador Miguel Arraes 
3.000.000 Construída 

Serra Talhada 
Usina de Biodiesel de Serra 

Talhada 
3.000.000 Em Construção 

São José do Egito 
Usina de Biodiesel Serrote 

Redondo 
4.500.000 

Construída e 

Produzindo 

Recife Usina Escola - UFPE 60.000 Em Construção 

Petrolina BIOVASF 100.000.000 Em Planejamento 

 

 

2.1.2. Processo de produção de biodiesel 

 

O processo convencional de produção de biodiesel se baseia na tecnologia de regime 

em batelada. Os primeiros experimentos realizados com biodiesel utilizavam reatores de 

agitação em batelada, o qual se pode aperfeiçoar a operação do processo como tempo de 

residência, relação óleo x álcool, tipo de catalisador, entre outros. Devido ao grande sucesso 

dessa tecnologia aplicada à produção de biodiesel, começou-se a ser implantado nas primeiras 

usinas do Brasil este tipo de processo que se tornou um padrão sendo multiplicado por todo 

território nacional. Hoje, todas as usinas de biodiesel do estado de Pernambuco tem seu 

projeto baseado em reatores operando em regime de batelada.  

O processo de produção de biodiesel, conforme mostrado na Figura 2, é composto das 

seguintes etapas: Reação de transesterificação, separação de fases, recuperação e desidratação 

do álcool, destilação da glicerina e purificação do biodeiesel. 
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Figura 2: Processo convencional de produção de biodiesel por batelada. 

 

2.1.3. Preparação da matéria-prima 

 

A qualidade da matéria-prima usada na produção é de fundamental importância a fim 

de se obter um bom rendimento no processo. Devido a grande variedade de matéria-prima que 

pode ser usada na produção de biodiesel, como é o caso dos óleos, faz-se necessário um 

processo de pré-tratamento a fim de se evitar problemas durante o processo como é o caso da 

produção de produtos indesejáveis como o sabão. 

Caso necessário, a matéria-prima (óleo) deve ser submetida a um processo de 

neutralização e de secagem. A acidez é reduzida por uma lavagem com solução alcalina de 

hidróxido de sódio ou de potássio. A umidade da matéria-prima deve ser muito baixa. 

 

2.1.4. Matérias-primas 

 

As matérias-primas para a produção de biodiesel são: óleos vegetais, gordura animal, 

óleos e gorduras residuais. Óleos vegetais e gorduras são basicamente compostos de 

triglicerídeos, ésteres de glicerol e ácidos graxos. O termo moglicerídeo ou diglicerídeo 

refere-se ao número de ácidos. No óleo de soja, o ácido predominante é o ácido oléico, no 

óleo de babaçu, o laurídico e no sebo bovino, o ácido esteárico. 

Algumas fontes para extração de óleo vegetal, com potencial para ser utilizado na 

produção de biodiesel, são: baga de mamona, polpa do dendê, amêndoa do coco de dendê, 

amêndoa do coco de babaçu, semente de girassol, amêndoa do coco da praia, caroço de 
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algodão, grão de amendoim, semente de canola, semente de maracujá, polpa de abacate, 

caroço de oiticica, semente de linhaça, semente de tomate e de nabo forrajeiro. 

Entre as gorduras animais, destacam-se o sebo bovino, os óleos de peixes, o óleo de mocotó, a 

banha de porco, entre outros, são exemplos de gordura animal com potencial para produção 

de biodiesel. Os óleos e gorduras residuais, resultantes de processamento doméstico, 

comercial e industrial também podem ser utilizados como matériaprima. 

Os óleos de frituras representam grande um potencial de oferta. Um levantamento 

primário da oferta de óleos residuais de frituras, suscetíveis de serem coletados, revela um 

potencial de oferta no país superior a 30 mil toneladas por ano. 

Algumas possíveis fontes dos óleos e gorduras residuais são: lanchonetes e cozinhas 

industriais, indústrias onde ocorre a fritura de produtos alimentícios, os esgotos municipais 

onde a nata sobrenadante é rica em matéria graxa, águas residuais de processos de indústrias 

alimentícias. 

 

 A Tabela 2 abaixo mostra uma caracterização dos principais componentes no processo 

de produção de biodiesel pela transesterificação. 

 

Tabela 2: Caracterização dos compostos. 

COMPONENTE NOME FÓRMULA 
PESO MOLECULAR 

g/mol 

PONTO DE EBULIÇÃO 

°C 

ÓLEO 

Oleate C57H104O6 885,4321 194,5 

Linoleate C57H98O6 879,3844 229,7 

Esteárico C18H34O2 282,4614 360 

Palmitate C51H98O6 807,3202 339,15 

GLICERINA Glicerol C3H8O3 920,938 287 

ÁLCOOL 
Metanol CH4O 320,419 64,8 

Etanol C2H6O 460,684 78,5 

ÉSTER METÍLICO 

Methyl Oleate C19H36O2 296,4879 764,7 

Methyl Linoleate C19H34O2 294,4721 192,2 

Methyl Stearate C19H38O2 298,5038 215,2 

Methyl Palmitate C17H34O2 270,4507 163,7 

ÉSTER ETÍLICO 

Ethyl Oleate C20H38O2 310,5145 206,7 

Ethyl Linoleate C20H36O2 308,4986 224 

Ethyl Stearate C20H40O2 312,5304 214,2 

Ethyl Palmitate C18H36O2 284,4772 192,7 
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2.1.5. Matérias-primas de destaque 

 

Entre as principais matérias-primas utilizadas podemos destacar a soja, o amendoim, o 

girassol, o algodão, a mamona e a canola. A soja, apesar de ser maior fonte de proteína que de 

óleo, pode ser uma importante matéria-prima no esforço de produção de biodiesel, uma vez 

que quase 90% da produção de óleo no Brasil provém dessa leguminosa. 

O amendoim, por ter mais óleo que proteína, poderá voltar a ser produzido com grande 

vigor nessa era energética dos óleos vegetais. De fato, se desejar expandir a produção de óleos 

em terras homogêneas do cerrado brasileiro, com absoluta certeza o amendoim poderá ser a 

melhor opção, pois é uma cultura totalmente mecanizável, produz um farelo de excelente 

qualidade nutricional para rações e para alimentos, e ainda possui, em sua casca, as calorias 

para a produção de vapor. 

O girassol situa-se numa posição intermediária entre a soja e o amendoim. As 

características alimentares de seu óleo poderão dificultar o seu emprego na produção 

energética. No entanto, poderão favorecer um deslocamento de parte expressiva do óleo de 

soja para a produção de biodiesel. O girassol, produzido em safrinhas, na rotação de culturas, 

pode render 800 litros de óleo por hectare, rendimento próximo ao da soja. 

Outra cultura temporária de destaque é a da mamona. Essa cultura pode vir a ser a 

principal fonte de óleo para produção de biodiesel no Brasil. Estudos multidisciplinares 

recentes sobre o agronegócio da mamona concluiram que a mamona constitui, no momento, a 

cultura de sequeiro mais rentável em certas áreas do semi-árido nordestino. 
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2.2. REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO 
 

A transesterificação é a reação de um lipídio com um álcool para formar ésteres e um 

subproduto, o glicerol (ou glicerina), conforme mostrado na Figura 3.  

 

Figura 3: Reação de transesterificação do óleo vegetal. 

 

Como essa reação é reversível, é necessário um excesso de álcool para forçar o 

equilíbrio para o lado do produto desejado. A estequiometria para a reação é de 3:1 

(álcool:óleo). Contudo, na prática, essa relação é de 6:1 para aumentar a geração do produto. 

 Um catalisador é normalmente usado para acelerar a reação, podendo ser básico, 

ácido ou enzimático. O hidróxido de sódio é o catalisador mais usado tanto por razões 

econômicas como pela sua disponibilidade no mercado. As reações com catalisadores básicos 

são mais rápidas do que com catalisadores ácidos. Somente alcoóis simples, tais como 

metanol, etanol, propanol, butanol e amil-álcool, podem ser usados na transesterificação. O 

metanol é mais frequentemente utilizado por razões de natureza físico-química (cadeia curta e 

polaridade). Contudo, o etanol está se tornando mais popular, pois ele é renovável e muito 

menos tóxico que o metanol. O tipo de catalisador, as condições da reação e a concentração 

de impurezas numa reação de transesterificação determinam o caminho que a reação segue. 

Na reação de transesterificação com catalisadores básicos, água e ácidos graxos livres 

não favorecem a reação. Assim, são necessários triglicerídeos e álcool desidratados para 

minimizar a produção de produtos indesejáveis como é o caso do sabão, onde a produção de 

sabão diminui a quantidade de ésteres e dificulta a separação entre o glicerol e os ésteres.  
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2.2.1. Calor de reação 

 

A maioria das reações químicas ocorre produzindo variações de energia, que 

frequentemente se manifestam na forma de variações de calor. A termoquímica ocupa-se do 

estudo quantitativo das variações térmicas que acompanham as reações químicas. Essas 

reações são de dois tipos: endotérmicas e exotérmicas. À pressão constante, a variação de 

calor associada a uma transformação química é conhecida como entalpia de reação (ΔHR) e 

que por definição, é dada (equação 1) como a diferença entre a quantidade de calor do sistema 

após a transformação (ΔHF) e a quantidade de calor inicial (ΔHI). 

 

ΔHR = ΔHF- ΔHI                                                                       [1] 

 

ΔHI e ΔHF são, às vezes, referenciados como entalpia dos produtos e dos reagentes 

respectivamente. Uma transformação espontânea ocorra necessariamente e sempre com 

liberação de energia, que pode se manifestar sob as mais variadas formas. Quando esta 

transformação absorve energia ela é chamada de transformação endotérmica (ΔHR>0); 

quando ela libera energia, ela é chamada transformação exotérmica (ΔHR<0). 

A reação de esterificação com metanol é ligeiramente exotérmica (ΔH° = -2,12 

kJ/mol) (FABIANO, et al, 2007), fazendo com que seja pequena a diminuição do valor da 

constante de equilíbrio com o aumento da temperatura. Similarmente, Yu et al. (2004) 

obtiveram, experimentalmente, o ΔH° = -5,83 kJ/mol para a esterificação do ácido acético 

com metanol, enquanto que Lilja et al. (2005) encontraram pequenos valores positivos para a 

entalpia da reação do ácido propanóico com etanol, propanol e butanol e concluíram que as 

variações da entropia não são muito significativas. 

Devido à reação do ácido oléico com etanol ser endotérmico (ΔH° = +31,220 kJ/mol) 

verifica-se que a constante de equilíbrio aumenta apreciavelmente com o aumento da 

temperatura. Alguns desses calores podem ser visto na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Calor de reação das rotas metílica e etílica. 

REAÇÃO  

(Tipo de Rota aplicada) 

[1] ∆H° 

(kJ/mol) 

[2] ∆H° 

(kJ/mol) 

[3] ∆H° 

(kJ/mol) 

[4] ∆H° 

(kJ/mol) 

TOl + 3 MeOH  3 MeOl + G  -9,08 -2,12  -5,83  --- 

TOl + 3 EtOH  3 EtOl + G +12,58 +31,22 --- +52,6 

[1] Fabiano et al, 2007  [2]  Fabiano et al, 2007    [3] Yu et al. ,2004     [4] Lilja et al. ,2005 
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2.2.2. Modelo cinético para a reação de transesterificação 

 

Pesquisas na literatura demonstram diversos modelos para a cinética de 

transesterificação do óleo em biodiesel. A transesterificação é uma reação de equilíbrio e a 

transformação ocorre essencialmente misturando os reagentes. Entretanto, a presença de um 

catalisador (tipicamente um ácido ou uma base forte) acelera consideravelmente o ajuste do 

equilíbrio.  

A fim de conseguir um rendimento elevado do éster, o álcool tem que ser usado em 

excesso (SCHUCHARDT et al., 1998). Karmee e Chadha (2005) observaram um aumento 

significativo na conversão de 83% a 92% na transesterificação de óleo vegetal com uma 

relação molar de 1/10 (óleo/metanol), quando aumentou a temperatura da reação de 45 ºC 

para 60 ºC.  

Um Estudo feito sobre as condições de reação (CETINKAYA e 

KARAOSMANOGLU, 2004) observou que as condições ótimas para a transesterificação de 

óleo usado foram: relação molar álcool/óleo de 6:1, quantidade de catalisador NaOH igual a 

1% em relação à massa de óleo, temperatura de 55°C, velocidade de agitação de 40 rpm e 

tempo de reação de 60 min. O aumento do teor de catalisador leva à diminuição do tempo de 

reação melhorando assim o rendimento de toda planta. Esse tipo de estudo é importante, pois 

ajuda na otimização de cada processo produtivo. 

Melo (2007) trabalhou com óleos usados na usina de Caetés/PE e realizou estudos 

experimentais para a cinética comparando com resultados da literatura. O autor considerou 

que cada etapa da reação é de primeira ordem com relação a cada componente e as reações 

são irreversíveis (devido ao excesso de álcool). O mesmo adotou ainda que o diglicerídeo e o 

monoglicerídeo foram formados e consumidos rapidamente, sendo a primeira reação a etapa 

limitante do processo. Portanto, o processo apresentado pelo autor é representado pela reação 

abaixo. 

 

1 x (TRIGLICERÍDEO) + 3 x (METANOL)  3 x (ÉSTER) + 1 x (GLICEROL)         [2] 

 

Dessa forma, o modelo proposto por Melo (2007) é dado da seguinte forma: 

 

1* *TG
TG A

dC
k C C

dt
                                                                [3] 
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A reação foi considerada de primeira ordem em relação à concentração de triglicerídeo 

e de primeira ordem em relação à concentração de metanol. Na equação 3 acima, k1 é a 

constante cinética da reação de transesterificação do óleo de algodão, CTG a concentração do 

triglicerídeo e CA a concentração do álcool metanol, onde pela estequiometria da reação 

obtém-se que: 

 

0 03*( )A A TG TGC C C C                                                          [4] 

 

Onde foi obtida a seguinte expressão: 

 

0 0

0 0 0

( 1* 3* 1* )*0 0
0 0

*[( 1* 3* 1* ) / 3* 1]

1* 3* 1*
[ ]*

3* 1
A TG

TG A TG
TG

k C k C tA TG
TG TG

C k C k C k
C

k C k C
C C e

k

                   [5] 

 

A dependência da constante de velocidade de reação, k1, com a temperatura pode ser 

correlacionada pela equação de Arrhenius (FOGLER, 2002), 

 

k = k0*exp(−Ea / RT)                                                                      [6] 

 

Onde k a constante de velocidade, dm
3
/mol.min, k0 o fator de freqüência, Ea a energia 

de ativação, J/mol, R a constante universal dos gases, e T a temperatura absoluta. A partir de 

um ajuste por regressão linear, o autor calculou o fator de freqüência, k0, a partir do 

coeficiente linear, e a energia de ativação, Ea através da inclinação. A energia de ativação 

encontrada foi de Ea = 29,3 kJ/mol e o fator de freqüência k0 = 0,332x10
4
 dm

3
/(mol.min). 

Valores de mesma ordem de grandeza da energia de ativação foram obtidos por Stamenkovié 

et al. (2007) que realizaram estudos sobre a cinética do girassol com temperaturas variando 

entre 10°C e 30°C, Noureddini e Zhu (1997) com estudos sobre a cinética a partir do óleo de 

soja com NaOH a 0,2 % e relação Metanol/Óleo de 6/1 nas temperaturas de (30 a 70)°C e D. 

Darnoko e Munir (2000) que estudaram a cinética do óleo de palma com temperaturas de (50 

a 65)°C utilizando KOH a 1% e relação metanol/óleo de 6/1. Todos eles considerando modelo 

cinético de segunda ordem. 

 Com relação aos estudos cinéticos do biodiesel oriundo da rota etílica, Terigar, et al 

(2010) consegui bons resultados (96,7%) com temperaturas acima dos 70°C e com relações 

molares de álcool óleo superiores a 5 x 1 aplicando aquecimento com micro-ondas. 
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2.3. INTRODUÇÃO A PROCESSOS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL 

 

Alguns dos métodos estudados na modelagem computacional com direcionamento à 

solução de problemas típicos das engenharias, são: Métodos dos Elementos Finitos, Métodos 

dos Elementos de Contorno, Método dos Volumes Finitos, Métodos das Diferenças Finitas, 

Método Integral e Variacional, Métodos Autoadaptativos, computação distribuída, Redes e 

Grids Computacionais, Computação Vetorial e Paralela Aplicada, Pré e Pós-processamento 

Gráfico e Otimização, Sistemas de Orientação Espacial, Modelagem do Espaço Humano, 

Simulação Computacional, realidade virtual, Protótipos Computacionais, dentre outros. 

A modelagem computacional utiliza um conjunto de métodos, ferramentas e 

formulações direcionadas à solução de problemas complexos, envolvendo grande número de 

variáveis, volumosa massa de dados, processamento e manipulação de imagens. 

Desenvolvimento de modelos matemáticos e de métodos numéricos, bem como discretização 

e tratamento de meios contínuos estão no seu campo de abrangência. A Modelagem Científica 

Computacional aplica então a computação a outras áreas do conhecimento. Ela permite que se 

criem modelos computacionais para situações em que é impossível ou muito caro testar ou 

medir as diversas soluções possíveis para um fenômeno a partir de modelos experimentais ou 

por solução analítica. Viabiliza a adoção de abordagem computacional, avançando além das 

limitações, completando e integrando-se a estas outras abordagens e muitas vezes sendo a 

única opção, à abordagem experimental e à analítica. 

Por modelagem científica concebe-se não só a modelagem relacionada ao 

desenvolvimento de métodos numéricos e variacionais, como também à compreensão e 

desenvolvimento de modelos associados à fenomenologia física dos problemas complexos, 

aplicação de modelos já desenvolvidos, simulação, previsão e projeções temporais e espaciais 

do desenvolvimento de soluções para aqueles problemas. 

 

2.3.1. Simuladores Flowsheeting 

 

Segundo Hangos e Ian (2001), os princípios gerais por trás do desenvolvimento 

computacional são ambientes baseados em Processos de Modelagem Auxiliada (PMA). A 
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atual gama ferramentas de processo flowsheeting é largamente utilizada em PMA, mas a 

ênfase principal está nas ferramentas recentemente desenvolvidas, especificamente 

destinadas, a modelos de desenvolvimento efetivo do processo, ou seja, construir, testar e 

documentar processos.  

A modelagem é um processo atividade fundamental subjacente a comercialização 

efetiva do processo, de ideias e da produção contínua de bens e serviços.  Foi encontrada 

grande utilidade na concepção, controle e otimização de sistemas de processo e, mais 

recentemente, na área geral de avaliação de risco. Na realização dos estudos de simulação, a 

maioria processos faz uso de modelos oferecidos em pacotes comerciais de simulação como 

Aspen Plus, Aspen Dynamics ou Hysys para gerar soluções ao processo. Às vezes, a 

personalização dos modelos existentes é necessária e, em alguns casos, modelos 

completamente novos devem ser desenvolvidos. Ferramentas como o Aspen Custom Modeler 

podem fornecer extensões para simuladores de fluxograma, deixando o usuário livre para criar 

seus modelos em linguagens como C ou Fortran e, inclusive, liga-los aos modelos do Aspen.  

Na maioria dos casos, ferramentas comerciais flowsheeting não apoiam devidamente o 

usuário que deseja construir, testar e documentar os novos modelos baseados em uma 

compreensão fundamental da química e física do sistema. Alguns profissionais modeladores 

de processo, na maioria das vezes, combinam diversas ferramentas, ou seja, escrevem 

aplicações autônomas em C / C + +, Fortran, Java ou fazem uso de outras ferramentas tais 

como MATLAB Simulink para desenvolver aplicações de processo. Emboraabordagens mais 

avançadas, como a combinação de várias ferramentas e modelos, sejam necessárias, 

comercialmente, pacotes como os da Aspen, constituem a espinha dorsal da simulação de 

processos de engenharia. 

Recentemente a Aspen Technology Inc. comprou integralmente o Hysys da Hyprotech 

Ltd, acrescentando ao software Aspen um módulo chamado Hysys. Logo, doravante, se 

entenda Hysys como parte do Aspen. Estas ferramentas têm por base modelos matemáticos e 

termodinâmicos, os quais se fundamentam em princípio básicos dos fenômenos de transporte 

para predizer resultado. 

Além dos software’s de simulalção flowseet, outras ferramentas computacionais 

auxiliam o profissional da engenharia na melhoria do processo, como é o caso do Matlab e do 

Aspen Process Economic Analyzer. 
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 A carteira de produtos da AspenTech representa a maior soluções de otimização de 

processos no mercado. Os produtos best-in-class abrangem toda a engenharia, manufatura e 

cadeia de abastecimento, na qual permite criar e manter as melhores práticas sustentáveis 

durante a condução da excelência operacional. A Aspen Tech possui diversos pacotes de 

Engenharia de Processos, dentre os quais se destacam para esse trabalho: 

 Aspen Basic Engineering  

 Aspen Economic Evaluation  

 Aspen Exchanger Design & Rating 

 Aspen HYSYS 

 Aspen Plus 

Aspen HYSYS (Figura 4a e 4b) é uma ferramenta de modelagem de processo líder no 

mercado para o projeto conceitual, otimização, produção de petróleo e gás, de processamento 

de gás, refino de petróleo e indústrias de separação. 

                                                                         

 

Figura 4: Sofware Hysys V7.0. 

 

O software de uso comercial ASPEN User Interface 7.0 da (Figura 5a e 5b) é uma 

ferramenta de modelagem de processo apropriada para o projeto conceitual, otimização e 

monitoramento do desempenho para a indústria química, polímeros, especialidades químicas, 

dentre outras.  

 Este aplicativo foi usado como principal ferramenta de trabalho em todo o processo de 

simulação da usina. Devido ao seu completo banco de dados, tanto de componentes quanto 

termodinâmico, o software possui uma capacidade única de representar as condições de 

processo encontradas nos mais diversos ramos da indústria química. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.aspentech.com/core/aspen-zyqad.cfm&prev=/search%3Fq%3Daspen%2Btech%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1280%26bih%3D832&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgQFXpuGaTS5L3tkaIbUT5bgSis-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.aspentech.com/core/aspen-economic-eval.cfm&prev=/search%3Fq%3Daspen%2Btech%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1280%26bih%3D832&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhh4Epfl2OWTo-eTgUzeryjNXTQ3-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.aspentech.com/core/aspen-edr.cfm&prev=/search%3Fq%3Daspen%2Btech%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1280%26bih%3D832&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhiubcIAE-y8LmcMURaP3iHrh6LTlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.aspentech.com/core/aspen-hysys.cfm&prev=/search%3Fq%3Daspen%2Btech%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1280%26bih%3D832&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhh2fjvJ9WYsYE20Rl49mYG6m69ARA
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Figura 5: Sofware Aspen User Interface 7.0. 

 

O software de uso comercial Aspen Process Economic Analyzer (Figura 6a e 6b) da 

Aspen Tech permite que as empresas realizem avaliações rápidas e seguras dos seus projetos 

de investimento desde a concepção do processo até a otimização da planta.  O programa 

auxilia nas tomadas de decisões econômicas, ajudando no eficaz gerenciamento de um projeto 

contribuindo assim para a redução dos custos. 

 

 

Figura 6: Process Economic Analyzer 

 

Matlab (Figura 7a e 7b) é um software de alta performance voltado para o cálculo 

numérico, onde realiza cálculos com matrizes e construção de gráficos. Devido a sua grande 

aplicabilidade, o Matlab foi usado para auxiliar nos resultados obtidos através das simulações. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Performance
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_num%C3%A9rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_num%C3%A9rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
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Figura 7: Software Matlab 

 

O Microsoft Excel (Figura 8a e 8b) faz parte do pacote da Microsoft e atualmente é o 

programa de folha de cálculo mais popular do mercado. As planilhas eletrônicas agilizam 

muito todas as tarefas que envolvem cálculos, sendo os aplicativos mais utilizados nos 

escritórios do mundo inteiro. Adotou-se como ferramenta de apoio o Microsoft Office Excel 

2007 como planilha eletrônica, pois foram levantados dados sobre as condições de projeto e 

de operação da  usina piloto de produção de biodiesel de Caetés/PE e inseridos na planilha. Os 

resultados obtidos no simulador Aspen User Interface puderam ser exportados para a planilha 

eletrônica através do recurso Aspen Simulation Workbook e comparados com as informações 

obtidas na planta industrial na qual puderam ser realizados estudos da viabilidade econômica. 

 

 

Figura 8: Microsoft Office Excel (a) como planilha de cálculo para o Aspen Workbook (b). 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 21  

2.4. PACOTES TERMODINÂMICOS 

 

Neste contexto, pacotes termodinâmicos podem ser definidos como uma coletâneas de 

equações matemáticas e algorítimos, bem definidos, os quais recebem entradas de dados 

termodinâmicos gerando saídas quantitativas à cerca do processo. 

Pacotes Termodinâmicos são absolutamente essenciais para sistemas de processo de 

modelagem na Engenharia Química. Na verdade, eles formam a espinha dorsal da maioria das 

simulações de sucesso dos sistemas de processo. Quase todos os sistemas baseados no 

processo de simulação têm um extenso pacote de propriedades físico-químicas a eles 

associados. Na maioria dos casos, serão usadas correlações simples, aplicável ao intervalo de 

validade do modelo. Em outros casos, pode-se recorrer ao cálculo da propriedade através de 

um pacote de propriedades físicas como PPDSou DIPPR.( HANGOS and IAN, 2001) 

Existem vários pacotes termodinâmicos à disposição. Entretanto, a escolha incorreta 

pode levar a uma diferença significativa nos resultados da simulação. Em contra partida, 

qualquer pacote, dentre os corretos, não gera resultados com diferenças significativas entre si. 

Neste último caso, como critério de desempate pode-se usar pacotes eleitos por convenção de 

uma dada linha de pesquisa. 

 

2.4.1. Classificação dos Pacotes 

 

Os pacotes termodinâmicos podem ser classificados da seguinte forma: 

 

a) Equações de estado; 

b) Modelos de atividade de líquidos; 

c) Modelos Seader e Grayson (para hidrocarbonetos); 

d) Modelos de Pressão de Vapor; 

e) Miscelânea. 
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2.4.2. Modelos do tipo Equações de Estado 

 

Para óleo, gás e aplicações petroquímicas, o pacote Peng-Robinson é geralmente o 

mais apropriado. Este pacote de equações de estado é preciso para uma variedade de sistemas 

e com grande gama de condições extensivas. Resolve com precisão a maioria dos sistemas de 

única fase e sistemas de duas e três fases com um grau alto de eficiência e confiança. Dentre 

os modelos de equações de estado, encontram-se abaixo (Tabela 4) os mais conhecidos. 

Tabela 4: Modelos termodinâmicos de equação de estado. 

Modelo Descrição 

GCEOS Este modelo o permite definir e implementar sua própria equação cúbica 

generalizada de estado incluir que mistura regras e tradução de volume. 

Lee-Kesler Plocker Este modelo é o método de general mais preciso para substâncias não-

polares e misturas. 

Peng-Robinson Este modelo é ideal para cálculos de VLE como também densidades 

líquidas calculadas para sistemas de hidrocarbonetos.  

PRSV Esta é uma modificação dobro da equação de PR de estado que estende 

a aplicação do método de PR original para sistemas moderadamente 

não-ideais. 

SRK 

 

Em muitos casos provê resultados comparáveis a PR, mas sua gama de 

aplicação é limitada significativamente mais. Este método não é como 

seguro para sistemas não-ideais. 

Sour PR Combina equações de estado de PR com o modelo Wilson's API-Sour 

para controlar sistemas com água. 

Sour SRK Combina Soave Redlich Kwong e o Modelo Wilson API-Sour. 

Zudkevitch Joffee 

 

É uma modificação do Redlich Kwong. Este modelo foi expandido para 

melhor predição de equilíbrios vapor-líquidos para sistemas de 

hidrocarboneto e sistemas que contêm Hidrogênio 

 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 23  

2.4.3. Modelos de Atividade 

 

Embora os Modelos de Estado sejam muito seguros para predição das propriedades da 

maioria dos hidrocarbonetos, a aplicação deles é limitada a componentes não-polares ou 

ligeiramente polares. Neste caso, os modelos aconselhados, para sistemas altamente não-

ideais, são os Modelos de Atividade. A Tabela 5 apresenta alguns dos modelos de atividade. 

Tabela 5: Modelos termodinâmicos apresentados para atividade. 

Modelo Descrição 

Chien Null Provê um modelo consistente para Modelos de Atividade binários. 

Permite selecionar o melhor Modelo de Atividade para cada par. 

Extended NRTL Esta variação do modelo de NRTL lhe permite introduzir valores pelos 

parâmetros Aij, Bi j, Ci j, Alp1ij e Alp2i de j, desta forma, definindo os 

coeficientes de atividade de componente.  

General NRTL Esta variação do modelo de NRTL lhe permite selecionar o tipo de 

equação, modificando os parâmetros da equação. Aplica-se este 

modelo a sistemas quando o ponto de ebulição dos componentes são 

matematicamente distantes. Também quando requer solução 

simultânea de VLE e LLE, e existe uma grande diferença de pontos de 

ebulição ou de concentração entre os componentes. 

Margules Esta foi a primeira representação desenvolvida para a Energia Livre de 

Gibbs. A equação não tem nenhuma base teórica, mas é útil para 

estimativas rápidas e interpolação de dados. 

NRTL Esta é uma extensão da equação de Wilson. Usa estatísticas 

mecânicas e a teoria de cela líquida para representar a estrutura 

líquida. É capaz de representar VLE, LLE e VLLE. 

UNIQUAC Usa estatísticas mecânicas e a teoria de Guggenheim para 

representar a estrutura líquida. A equação é capaz de representar 

LLE, VLE e VLLE com precisão comparável para a equação de NRTL. 
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van Laar Esta equação é ajusta para muitos sistemas e, particularmente, para 

LLE.  Pode ser usado para sistemas que têm divergências positivas ou 

negativas da Lei de Raoult, porém, não pode predizer máximos ou 

mínimos no coeficiente de atividade. Então, geralmente, é ruim para 

sistemas com hidrocarboneto halogenados e alcoóis. 

Wilson Usa o coeficiente de atividade para derivar a equação da Energia Livre 

de Gibbs. Oferece uma aproximação termodinamicamente 

consistente para predizer o comportamento de sistemas 

multicomponentes, regredindo dados sobre o equilíbrio binário. 

Porém o modelo de Wilson não pode ser usado para sistemas com 

duas fases líquidas. 

 

 

2.4.4. Modelos Seader e Grayson (para hidrocarbonetos) 

 

O Chao Seader e o Grayson Streed são métodos semi-empíricos mais antigos. A 

correlação de Grayson Streed é uma extensão do método Chao Seader, com ênfase especial 

em hidrogênio. Só o HYSYS usa os dados deste equilíbrio produzidos por estas correlações.  

O método Lee-Kesler é usado para líquido e usa entalpias de vaporização e entropias. A 

Tabela 6 mostra alguns desses modelos. 

Tabela 6: Modelos termodinâmicos apresentados por Seader e Grayson. 

Modelo Descrição 

Chao Seader Use este método para hidrocarbonetos pesados, pressão inferiores a 

10342 kPa (1500 psia) e temperaturas entre 17.78 and 260 °C (0-500 °F). 

Grayson Streed 

 

Recomendado para simulações de hidrocarbonetos pesados, onde são 

relevantes as pontes de hidrogênio. 
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2.4.5. Modelos de Pressão de Vapor 

 

Modelos de Pressão de Vapor (modelos de valor de K) são usados para misturas ideais 

a baixas pressões, incluindo: hidrocarbonetos, cetonas, alcoóis e casos onde a fase líquida é 

aproximadamente ideal. Entretanto, estes modelos são apenas usados para uma primeira 

aproximação para sistemas não ideais e são mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Modelos termodinâmicos apresentados para pressão de vapor. 

Modelo Descrição 

Antoine Este modelo é aplicado para baixas pressões e condições próximas da 

idealidade. 

Braun K10 

 

Este modelo é estritamente aplicado a hidrocarbonetos a baixa pressão. A 

convergência considera o ponto de ebulição, K, temperatura e pressão de 

10psia (68,95kPa). 

Esso Tabular Este modelo é estritamente aplicado a hidrocarbonetos a baixa pressão. 

Este modelo é uma modificação do modelo Maxwell-Bonnel, para pressão 

de vapor. 

 

2.4.6. Miscelânea 

O grupo das miscelâneas contém propriedades diferentes e únicas para os pacotes 

termodinâmicos, as quais não são tratadas nos grupos anteriores. A Tabela 8 mostra alguns 

desses modelos. 

Tabela 8: Modelos termodinâmicos. 

Modelo Descrição 

Amine Pkg 

 

Modelo termodinâmico desenvolvido por D.B. Robinson at All, 

proprietário da Amine Plant Simulator (AMSIM). 
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ASME Steam 

 

Restritamente utilizado para um único componente, a água. 

NBS Steam 

 

Restritamente utilizado para um único componente, a água. Trata-se de 

uma versão mais moderna do ASME Steam. 

MBWR 

 

Versão modificada da original equação Benedict/Webb/Rubin. Contém 32 

termos para serem aplicados, restringindo as condições de operação. 

OLI_ Electrolyte Desenvolvido pela OLI Systems Inc. é usada para predição, nas condições 

de equilíbrio, em sistemas que incluem reações em fase aquosa. Usado 

para soluções eletrolíticas. 

 

O Apêndice C possui alguns pacotes termodinâmicos. Dentre os modelos 

apresentados, um que representa bem o sistema para produção de biodiesel é o modelo 

UNIFAC DORTMUND MODIFIED. O método de contribuição de grupos UNIFAC 

modificado (Dortmund) se tornou muito popular devido à sua ampla gama de aplicabilidade e 

os resultados confiáveis previstos para equilíbrio líquido-vapor, equilíbrio sólido-líquido, 

coeficientes de atividade à diluição infinita, dados de azeotropia e excesso de entalpia durante 

uma ampla faixa de temperatura. Segundo Gmehling, et al (2002), este modelo representa 

bem o equilíbrio líquido-vapor do processo. Além disso, novos grupos de diferentes amidas, 

utilizados como solventes seletivos foram introduzidos.  
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2.5. EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR. 

 

 Para analisar processos de separação líquido-vapor que envolvem contato entre duas 

(líquido-vapor) ou mais fases (líquido-líquido-vapor) deve-se estimar a composição das fase 

líquido e vapor em equilíbrio. Para que o equilíbrio líquido-vapor (ELV) de um sistema 

fechado contendo N componentes seja estabelecido é necessário que o equilíbrio mecânico, 

térmico e termodinâmico para todos os componentes em ambas as fases: 

V

i

L

i PP
     (i=1,2,... N) [7] 

V

i

L

i TT
     (i=1,2,... N) [8] 

V

i

L

i      (i=1,2,... N) [9] 

 

Este conjunto de equações satisfaz o critério básico para o equilíbrio de fases. Porém, 

não é possível determinar facilmente os potenciais químicos, uma vez que o potencial 

químico é uma propriedade abstrata, ou seja, não mensurável. Para determinar o potencial 

químico de uma substância é desejável expressa-lo em termos de funções de propriedades 

possíveis de serem medidas como por exemplo: P, T, V, Cv... com o intuito disso, 

empregando a equação fundamental da termodinâmica em termos da energia livre de Gibbs, 

tem-se que, para sistemas aberto onde a pressão e a temperatura são constantes, o potencial 

química é igual à energia livre de Gibbs parcial molar (Equação 10). 

c

i

ii dndPVdTSdG
1

...

 
   [10] 
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i

n

G

,,
 

[11] 

 

Uma função auxiliar é a fugacidade (f) é proposta em termos do potencial químico, ou 

da energia livre de Gibbs (G). A relação entre G e f é dada pela equação 12. 
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)(ln.. ifdTRdG
 

[12] 

Sendo: 

R – Constante universal dos gases; 

T – Temperatura absoluta; 

fi – Fugacidade do componente i. 

Desta forma, o critério de equilíbrio químico para um sistema fechado é dado pela 

forma (equação 13): 

iii fff ...
 

[13] 

 

Porem como a fugacidade é uma propriedade abstrata na grande maioria dos casos, 

duas funções auxiliares são convenientemente inseridas para relacionar as propriedades 

mensuráveis (PVT) através dos coeficientes de fugacidade, preferentemente para a fase vapor, 

ou de coeficientes de atividade (γ), usado para fases líquidas, definidos pelas equações: 
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[15] 

 

Nas quais: 

i
ˆ

 - coeficiente de fugacidade do componente i na fase vapor; 

i
ˆ

 - coeficiente de atividade do componente i na fase líquida; 

L

i

V

i ff ˆ,ˆ
 - fugacidade do componente i na fase vapor e na fase líquida, respectivamente; 

o

if
 - fugacidade do componente i puro no estado de referencia; 
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ix
 -  fração molar do componente i na fase líquida; 

iy
 - fração molar do componente i na fase líquida; 

No caso do equilíbrio líquido-vapor as relações são chamadas de abordagem “ ” 

ou assimétrica. No entanto, é possível representar as fugacidades em ambas as fases usando 

apenas o coeficiente de fugacidade, na abordagem simétrica ou “ ”. 

Ambas as abordagens são utilizadas atualmente, dependendo dos modelos disponíveis 

e das condições de pressão existentes no equilíbrio. A abordagem assimétrica é mais utilizada 

no equilíbrio líquido-vapor a baixas pressões, já que não precisa correção do coeficiente de 

fugacidade, já a abordagem simétrica utiliza uma equação de estado para calcular os 

coeficientes de fugacidade e é preferencialmente usada no equilíbrio líquido-vapor a alta 

pressão.  

Assim a abordagem assimétrica aplicada na equação de equilíbrio termodinâmico pode 

ser escrita como (equação 16): 

RT

PPV
xPy

sat

i

L

isat

iii

V

ii

)(
exp



    (i=1,2,... N-1) 
[16] 

 

Onde yi é a fração molar do componente i na fase vapor, 
V

i


 é o coeficiente de 

fugacidade na fase vapor do componente i, xi é a fração molar do componente i na fase 

líquida, i  é coeficiente de atividade na fase líquida do componente i, Pi
sat

 é a pressão de 

vapor do componente i puro, 
sat

i é o coeficiente de fugacidade do vapor do componente i 

puro, ViL é o volume do líquido saturado do componente i puro, e R é a constante universal 

dos gases. O termo exponencial é conhecido como correção de Poynting, e expressa os 

desvios da fase líquida devido ao efeito da pressão. Se a pressão de trabalho é baixa ou 

próxima da pressão de vapor, este termo é usualmente desprezado. 

 No caso da abordagem simétrica, na equação de equilíbrio termodinâmico o equilíbrio 

líquido-vapor é expressa por pela equação 17 a seguir: 
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PxPy L

ii

V

ii


    (i=1,2,... N-1) [17] 

 

Onde 
L

i


 é o coeficiente de fugacidade na fase líquida componente i. 

 Os coeficientes de fugacidade ( i


) representam o distanciamento do comportamento 

na mistura real da fase gasosa em relação ao gás ideal enquanto para a fase líquida o 

distanciamento da não-idealidade em relação a solução ideal, eles são calculados da seguinte 

relação termodinamicamente exata (PRAUSNITZ et al., 1999). 
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[19] 

 

 Para desenvolver as equações precisa-se de uma equação de estado explicita em P, a 

qual determina a forma analítica de jinVTin

P

,, . 

 

 

2.5.1. Coeficiente de Atividade 

 

 A expressão para o coeficiente de atividade em função da temperatura e concentração 

é geralmente obtida a partit de um modelo para a energia livre de Gibbs em excesso (GE), 

definida como: 
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[20] 
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 Nesses modelos, a energia de interação entre moléculas é considerada na forma de 

parâmetros de interação binária, que são obtidos a partir do ajuste de dados experimentais, 

pelo menos a princípio, dependentes da temperatura. Esta dependência pode ser 

negligenciada, especialmente se o intervalo de temperatura em que os dados foram ajustados 

for pequeno. Dentre os modelos distinguindo-se dois tipos: Modelos moleculares, onde os 

parâmetros ajustáveis e as interações acontecem entre as moléculas das espécies na mistura 

(Margules, Van Laar, Redlich-Kister, Wilson, NRTL e UNIQUAC); Modelos de contribuição 

de grupos, onde os parâmetros ajustáveis e as interações se referem aos grupos funcionais 

com os quais as moléculas são constituídas (ASOG e UNIFAC).  

 

2.6. DESTILAÇÃO REATIVA 
 

Desde a década de 80 têm ocorrido discussões sobre mudanças de paradigmas na 

indústria química (NATIONAL ACADEMYPRESS: WASHINGTON, DC, 1988). Dentre 

alguns dos paradigmas, questionava-se o porquê de tanta operação unitária em um único 

processo para produzir um determinado produto. Foi diante desse cenário que surgiu o 

conceito de destilação reativa, onde se consegue processar diversas etapas distintas em um 

único equipamento conforme Figura 9 abaixo. 

 

Figura 9: Otimização do layout de um processo complexo aplicando destilação reativa. 
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Este tipo de conceito ajudou a reduzir muito o custo de projeto e produção de diversos 

processos industriais. Em alguns casos apresentados na literatura (ANDRZEJ and JACOB, 

2002), o sistema convencional do processo de síntese de uma planta de Methyl acetate pode 

ser substituído por um processo quase 100 vezes menor. 

 

2.6.1. A destilação reativa aplicada ao biodiesel. 

 

A hipótese de utilizar destilação reativa (RD) para produzir biodiesel é que este tipo de 

processo reduz a quantidade de álcool em excesso no fluxo de alimentação, chegando-se a 

trabalhar próximo da estequiométrica da reação. Isso faz com que menos energia seja 

necessária no processo para recuperar o excesso de álcool (metanol ou etanol) reduzindo 

assim o custo de operação. 

Para produzir biodiesel a partir do processo convencional (Figura 2), uma usina de 

biodiesel requer pelo menos um reator e uma coluna de destilação (Figura 10).  

 

Figura 10: Sistema simplificado para produção de biodiesel 

 

Mueanmas, et al (2010) estudaram a viabilidade do processo usando uma coluna de 

destilação reativa (DR) em substituição do processo em batelada, para produzir biodiesel de 

óleo de palma. Os autores conseguiram uma relação molar de 4:1 (metanol x óleo), 

temperatura de 150 º C no refervedor e uma conversão em éster metílico de 97,36% com 
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apenas 5,6 minutos, demonstrando assim o potencial da destilação reativa aplicada ao 

processo de produção de biodiesel. 

 

2.6.2. Configurações de destilação reativa aplicada ao biodiesel. 

 

Para se trabalhar com colunas de destilação reativa, a literatura indica pelo menos dois 

tipo de configurações de alimentação dos reagentes no equipamento. Alimentação e um único 

estágio dos reagentes (óleo e álcool), e alimentação dos reagentes em estágios separados.  

B. B. He, et al (2006) trabalharam com o conceito de alimentação no mesmo estágio. 

Os autores realizam experimentos em laboratório (Figura 11-a) utilizando óleo de Canola e 

metanol, onde constataram uma relação molar no processo de 4:1 (álcool x óleo), uma conversão 

de 95% em éster e uma redução no tempo de processo para apenas 3 minutos.  

Já com relação a operação da coluna de destilação reativa com correntes cruzadas, 

Kiss, et al, 2006 trabalharam com simulação do processo de produção de biodiesel (Figura 11-

b) e obtiveram uma grande redução no número de etapas do processo. As principais vantagens 

observadas pelos autores foram a redução do capital investido, redução dos custos 

operacionais do processo, redução no consumo de  energia, aumento da produtividade da 

unidade (5 à 10 vezes maior do que os processos convencionais), redução do excesso de 

álcool (relação estequiométrica),  altas conversões de ésteres formados.  

 

Figura 11: Experimento com coluna de destilação reativa para produção de biodiesel (a). 

Simulação com coluna de destilação reativa em contracorrente (b). 
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2.6.3. Hipóteses para a aplicação da destilação reativa. 

 

Na simulação de colunas de destilação reativa, diferentes graus de particularizações 

podem ser aplicados, desde modelos que levam em conta as taxas de transferência de massa e 

de reação nos pratos a modelos que admitem equilíbrio químico e de fases em cada estágio.  

Em muitos casos, a modelagem desenvolvida parte da consideração de que não há 

equilíbrio químico nos estágios, mas sim a ocorrência de estado estacionário, uma vez que a 

simulação se deu toda em estado estacionário. Neste caso, as taxas de reação são consideradas 

explicitamente no modelo de cada estágio. Em termos de eficiência nos estágios, pode-se 

optar por simplicidade considerando a eficiência de Murphree de separação igual a 100%.  

 

Dentre as considerações adotadas para a simulação de processos que utilizam colunas 

de destilação reativa estão: 

 

(1) Nos balanços de energia, o calor de reação é considerado desprezível quando 

comparado ao valor do calor de vaporização. 

(2) Em cada estágio o volume de retenção da fase vapor é desprezado, enquanto que o da 

fase líquida é base dos cálculos. 

(3) A reação química ocorre apenas nesta fase líquida e é controlada pela cinética 

química, sendo considerado cada estágio reativo como um reator contínuo de mistura 

perfeita (CSTR). 

(4) A reação que ocorre no seio de cada um destes estágios é considerada como sendo 

pseudo-homogêneo, não levando em conta a influência da absorção como etapa 

limitante na cinética da reação química. 

(5) As correntes de líquido e vapor que deixam os estágios estão em equilíbrio de fases. 

(6) Considera-se que a fase vapor tem comportamento de gás ideal. 

(7) A fase líquida é considerada com solução não ideal e o seu comportamento é descrito 

por modelos de energia livre de Gibbs de excesso. 

(8) Excetuando o refervedor e o condensador, os estágios interiores da coluna são 

adiabáticos. 
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2.7. VIABILIDADE ECONÔMICA PRELIMINAR DO PROCESSO. 
 

2.7.1. Custos de produção 

 

O grande obstáculo na comercialização do biodiesel é o custo de produção. Os custos 

de produção estão normalmente associados ao custo de insumos como matérias-primas e 

utilidades (energia elétrica). Atualmente, os custos de matéria-prima e o custo de produção 

(utilidades e operação) fazem com que o preço de venda do biodiesel seja muito alto e 

consequentemente dificultando sua comercialização perante o diesel de petróleo. 

As principais matérias-primas usadas no processo de produção de biodiesel são o 

metanol ou etanol e o óleo de origem vegetal ou mineral. Dentre os óleos vegetais, o óleo de 

soja é, atualmente, o mais barato e amplamente utilizado. A rota mais trabalha é a metílica por 

ser mais favorável a reação. 

Já o custo associado ao processo, pode-se dizer que o custo com energia elétrica tem 

uma influência significativa no custo final do biodiesel, uma vez que todo o processo faz uso 

dessa fonte de energia. Uma vez que o método de produção mais utilizado no país é o 

processo com reatores operando em regime de batelada, o custo de produção se torna elevado, 

pois dificilmente se consegue ampliar a produção sem mudança da configuração da planta. O 

uso de processos contínuos e a recuperação de álcool em excesso também podem contribuir 

para a redução dos custos de produção. 

 

2.7.2. Desempenho econômico 

 

O desempenho econômico previsto para um processo em fase de projeto e o 

desempenho econômico real de um processo em operação pode ser medido através de 

critérios expressos por funções do tipo lucro ou custo. Esses critérios são utilizados tanto em 

problemas de simulação como em problemas de dimensionamento. Em problemas com graus 

de liberdade (F>0), o critério serve para nortear a busca do dimensionamento ótimo 

(PERLINGEIRO, 2005). 

 Existem diversos critérios de avaliação econômica descritos na literatura 

especializada e praticados nas empresas, e que são utilizados diferentemente de acordo com as 

circunstâncias. Dentre vários critérios, pode-se citar o critério de Venture (HAPPEL and 

JORDAN, 1975), onde este estima um lucro relativo como vantagem de investir no processo 
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industrial sujeito a um risco comercial em detrimento a outro investimento que oferece um 

taxa de retorno ao investimento. 

Segundo Douglas (1988) o estudo da viabilidade econômica pode ser feito seguindo o 

método do custo anualizado total. O cálculo leva em consideração o custo fixo total 

anualizado do investimento com os custos variáveis de processo, todos atrelado à produção 

anual (capacidade da planta). Este mesmo método de análise econômica foi usado na 

literatura para comparar os efeitos da operação do processamento de gás natural em 

plataforma Off-Shore com a economia obtida pelo mesmo (SANT’ANNA, 2005).    

O custo variável leva em consideração os insumos (matéria-prima) usados na produção 

bem como consumo de água, energia elétrica e mão de obra.  

Já o custo fixo anualizado (US$/ano) corresponde aos custos associados ao investimento 

nos equipamentos centrais (ISBL – Inside Battery Limits – US$). Apesar de fazer parte do 

investimento do projeto total, os equipamentos que fornecem suporte ao processo (OSBL – 

Outside Battery Limits – US$) não entram diretamente no custo do processo. A literatura 

(PERLINGEIRO, 2005) considera que na estimativa do investimento, o OSBL pode chegar a 

ser 45% do ISBL pelo critério Venture. O custo operacional anual (US$/ano) corresponde ao 

total gasto em utilidades (energia) e insumos (matérias-primas). O cálculo do CATU pode ser 

feito levando em consideração a soma do custo fixo com o custo operacional valor da 

produção (US$/ano) como descrito pela equação 21. 

( ) ( )ISBL equip ISBL oper
CATU

Produção Anual
                                               [21] 

Para o cálculo do ISBL dos equipamentos, a literatura especializada sugere algumas 

equações que relacionam o custo de confecção do equipamento de acordo com sua capacidade 

de operação, sendo este corrigido por um fator financeiro. Algumas das equações para o 

cálculo dos ISBL dos equipamentos podem ser vistos no Apêndice D. Cada equipamento no 

processo possui um custo de projeto (ISBL) que será somado a fim de se obter o custo total 

dos equipamentos usados. O cálculo dos ISBL dos equipamentos pode ser feito somando-se o 

preço de compra dos equipamentos, conforme equação 22, multiplicando-se o somatório por 

um fator experimental. O fator de Lang (fL) é a estimativa mais simples para representar os 

custos auxiliares em função do tipo de processamento. 
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( ) *L EiISBL equip f I                                                                                            [22] 

O valor para o fator de Lang depende do tipo de processo usado, e o mesmo pode ser 

obtido pelo uso pelo uso das Tabelas 9 e 10, e o valor fL pode ser calculado pela equação 23. 

(1 )*(1 )L A Bf f f                                                                                                  [23] 

fA e fB podem são obtidos pelas equações 24 e 25. 

9

1

A if f                                                                                                                  [24] 

12

10

B if f                                                                                                                  [25] 

 

Tabela 9: Valor para o fator de Lang  A. 

Fator Tipo Valor 

f1 Instalações 0,15 

f2 Isolamento 0,15 

f3 Tubulações 0,75 

f4 Fundações 0,10 

f5 Edificações 0,07 

f6 Estruturas 0,06 

f7 Prevenção de Incêndios 0,06 

f8 Instalações Elétricas 0,10 

f9 Pintura e Limpeza 0,06 

 

Tabela 10: Valor para o fator de Lang B. 

Fator Tipo Valor 

f10 “Overhead” e Lucro na montagem 0,30 

f11 Serviços de Engenharia 0,13 

f12 Eventuais 0,13 
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Os valores das constantes para o ISBL de cada equipamento dependem do projeto, 

sendo corrigido periodicamente pelo índice Marshall & Swift (http://www.che.com/). 

Os valores calculados para o custo do processo devem ser divididos pelo valor da 

produção anual, obtendo-se assim, o custo anualizado total unitário CATU. Já o valor da 

viabilidade econômica preliminar pode ser obtido da seguinte relação dada abaixo: 

(1 )*100ViabilidadeEconômica CATU                                                 [26] 

Kulchanat e Ampol (2007) realizaram um estudo econômico preliminar usando o 

software HYSYS 3,2. Os autores trabalharam com a transesterificação de triglicerídeos (óleo) 

e metanol para produzir metil éster (biodiesel). O estudo incluiu uma recuperação do excesso 

de metanol de todas as unidades no processo. Os resultados mostraram um indicativo dos 

custos aplicado a diversas condições de operação do processo. 

 

2.8. APLICAÇÃO DA ROTA ETÍLICA  

 

O biodiesel, utilizado em vários países da Europa e nos Estados Unidos, são ésteres 

produzidos pela rota metílica. O processo da obtenção dos ésteres metílicos emprega o 

metanol como uma das matérias-primas. O metanol, também chamado de álcool metílico é 

um álcool geralmente obtido de fontes fósseis não-renováveis, gás metano, por meio de gás de 

síntese, a partir do gás metano. Entretanto, o metanol, em quantidades menores, pode ser 

obtido por destilação seca da madeira. A tecnologia de produção de biodiesel pela rota 

metílica é totalmente dominada. 

O etanol tem propriedades combustíveis e energéticas similares ao metanol. No entanto, o 

metanol tem uma toxicidade muito mais elevada. Ele traz malefícios à saúde, podendo causar, 

inclusive, cegueira e câncer. O Brasil não é auto-suficiente na produção de metanol e ainda o 

importa, não para uso como combustível. O metanol é normalmente encontrado como 

subproduto da indústria do petróleo. O etanol apresenta a vantagem de não ser tóxico e de ser 

biodegradável. Destaque-se também que o Brasil produz anualmente cerca de 12 bilhões de 

litros de etanol a partir da cana-de-açúcar e que tem uma capacidade ociosa de mais de 2 

bilhões de litros por ano. Ressalte-se, ainda, que o Brasil tem uma grande área disponível para 

a produção de oleaginosas e cana-de-açúcar. O Brasil cultiva 56 milhões de hectares e tem 

mais 90 milhões de hectares. Existem, ainda, 225 milhões de hectares de pastagens que 

http://www.che.com/
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poderão, devido ao avanço tecnológico, ser reduzidos em 15% nos próximos anos, sem 

diminuição da produção de bovinos. Apenas com a substituição de pastagens, o país terá mais 

30 milhões de hectares de terras disponíveis que poderão ser usadas na produção de matérias-

primas para a produção de biodiesel. 

 

2.8.1. Etanol x Metanol 

Apesar de muitas pesquisas com Biodiesel etílico já terem sido realizadas em diversas 

partes do mundo, todos os países que utilizam o Biodiesel, o faz via metílica. Isso ocorre 

porque na maioria desses países a disponibilidade de etanol derivado de biomassa é bastante 

reduzida. Assim, entre etanol e metanol fósseis, evidentemente, escolhe-se o mais barato 

(atualmente) e o mais reativo, ou seja, o metanol. Entretanto, devido a imensidão territorial, o 

cenário brasileiro é atípico. É fato bastante conhecido, a importância do álcool etílico (etanol) 

no mercado energético brasileiro. A utilização de ambos os alcoóis possui suas próprias 

vantagens e desvantagens, ficando a escolha por parte de uma análise de disponibilidade e dos 

objetivos a serem atingidos. Por isso, é oportuno que seja feito um balanço de pontos fracos e 

fortes de cada um, como mostra as tabelas 11 e 12 a seguir:  

Tabela 11: Vantagens e desvantagens do metanol 

USO DO METANOL 

Vantagens   Desvantagens 

O consumo de metanol no processo de 

transesterificaçao é cerca de 45% menor 

que do etanol anidro. 

  Apesar de pode ser produzido a partir da 

biomassa, é tradicionalmente um produto 

fóssil. 

O preço do metanol é quase a metade do 

preço do etanol 

  É bastante tóxico. 

É mais reativo   Maior risco de incêndios. Chama 

invisível. 

Para uma mesma taxa de conversão, o 

tempo de reação utilizado o metanol é 

menos da metade do tempo quando se 

  Transporte é controlado pela Policia 

Federal, por se tratar de matéria prima 
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emprega o etanol. para extração de drogas. 

Considerando a mesma produção de 

biodiesel, o consumo de vapor na rota 

metílica é cerca de 20% do consumo na 

rota etílica, e o consumo de eletricidade é 

menos da metade. 

  Apesar de ser ociosa, a capacidade atual 

de produção brasileira de metanol só 

garantiria o estagio inicial de programa de 

âmbito nacional. 

Os equipamentos de processo da planta 

com rota metílica é cerca de um quarto do 

volume dos equipamentos para a rota 

etílica, para uma mesma produtividade e 

qualidade. 

    

 

 

Tabela 12: Vantagens e desvantagens do metanol (continuação). 

USO DO ETANOL 

Vantagens   Desvantagens 

Produção alcooleira no Brasil já consolidada.   Os ésteres etílicos possuem maior afinidade a 

glicerina, dificultando a separação. 

Produz biodiesel com uma maior índice de 

cetano e maior lubricidade, se comparado ao 

biodiesel metílico. 

  Possui azeotopia, quando misturado em água. 

Com isso sua desidratação requer maiores 

gastos energéticos e investimentos com 

equipamentos. 

Se for feito a partir de biomassa produz um 

combustível 100% renovável. 

  Os equipamentos de processo da planta com 

rota metílica é cerca de um quarto do volume 

dos equipamentos para rota etílica, para 

mesma produtividade e qualidade. 

Gera ainda mais economia de divisas.   Dependendo do preço da matéria prima, os 

custos de produção de biodiesel etílico podem 

ser ate 100% maiores que o metílico.  

Não é tão tóxico como o metanol.     

Menor risco de incêndios.     
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2.9. FATORES QUE INFLUENCIAM NO CUSTO DE OPERAÇÃO 
 

2.9.1. Perda de carga no processo 

A usina de biodiesel de Caetés/PE, assim como outras usinas, possui em suas 

instalações diversos equipamentos que auxiliam o processo. Dentre esses equipamentos, 

encontram-se as bombas. A perda de carga associada ao sistema influência no gasto 

energético de uma bomba instalada. Devido a isso, é de fundamental importância que se 

realize um estudo preliminar da natureza do escoamento quanto ao tipo de material aplicado 

nas tubulações da indústria. 

Muitas vezes os condutos de seção circular são chamados de tubos ou tubulações. Um 

conduto é dito uniforme quando a sua seção transversal não varia com o seu comprimento. Se 

a vazão do fluido em qualquer seção do conduto não variar com o tempo, o regime de 

escoamento é dito permanente. A densidade dos líquidos, ao contrário do que se passa com os 

gases, varia muito pouco quando se varia a sua pressão ou temperatura. Por isto, do ponto de 

vista prático, a densidade da água e da maioria dos líquidos é independente da temperatura e 

da pressão. Devido a isso, a variação da densidade, nos escoamentos de líquidos em regime 

permanente considera-se que os mesmos se comportam como incompressíveis. Neste contexto 

se incluem querosene, gasolina, álcool, óleo diesel, água, e muitos outros. Este conceito é 

fundamental devido a natureza das simulações adotadas neste trabalho, visto que foi 

considerado o estado estacionário. 

É conveniente ressaltar que um escoamento se classifica também como turbulento ou 

laminar. No escoamento laminar há um caminhamento disciplinado das partículas fluidas, 

seguindo trajetórias regulares, sendo que as trajetórias de duas partículas vizinhas não se 

cruzam. Já no escoamento turbulento a velocidade num dado ponto varia constantemente em 

grandeza e direção, com trajetórias irregulares, e podendo uma mesma partícula ora localizar-

se próxima do eixo do tubo, ora próxima da parede do tubo.  
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2.9.2. Custo da energia elétrica 

 

O uso da energia elétrica por parte do setor industrial é um fator importante na 

capacidade de produção. A energia elétrica é usada pelas usinas como fonte de força para 

mover seu processo. Sem o uso da energia elétrica, seria muito difícil conseguir uma 

produção satisfatória.  

Deve-se saber que a demanda por eletricidade na zona rural é diferente da área urbana 

e que isso influencia no custo final de operação de processo de produção. A usina de 

Caetés/PE encontra-se a 1,5 km de distância da cidade e 250 km da Capital (Recife/PE).  Com 

isso a concessionária fornecedora de energia do estado de Pernambuco (CELPE) possui 

tarifas energéticas conforme a localização. As informações sobre o custo da energia elétrica 

usada na usina de Caetés/PE pode ser visto na Tabela 15. 

 

Tabela 13: Valor do kW/h aplicado a alta rural (Redução de 10% no consumo e na demanda). 

Faixa de 

Consumo 

Consumo 

(R$/kWh) 

Demanda 

(R$/kW) 
ICMS 

Consumo * 

(R$/kWh) 

Demanda * 

(R$/kW) 

Tarifa Plena 0,12425 43,97400 Isento 0,13030 46,11367 

* Preço com ICMS e PIS/COFINS 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. MATERIAIS  

 

É de fundamental importância possuir informações sobre a natureza dos componentes 

que serão inseridos no simulador a fim de se ter uma representação dos compostos que serão 

usados. Para apoiar este trabalho, fez-se necessário o uso de laboratórios para análises das 

amostras que forem coletadas em campo. A usina piloto possui em suas instalações um 

laboratório de apoio equipado a fim de se realizar análises preliminares das misturas coletadas 

ao longo do processo. O laboratório conta com uma equipe preparada para realiza as análises 

desde a chegada do óleo até o produto final (biodiesel). O trabalho também contou com a 

ajuda do laboratório de cromatografia do Departamento de Engenharia Química (DEQ) da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE para caracterizar as amostras coletadas na 

usina. Além dos laboratórios da indústria e do DEQ, este trabalho também contou com os 

serviços prestados tanto de informação, quanto de análises, do laboratório de combustíveis da 

ANP. O laboratório possui toda a infraestrutura necessária para a realização da caracterização 

das amostras coletadas na usina, além de ser referência em análises de combustíveis e 

biocombustíveis. O laboratório de combustíveis da ANP está lotado no Departamento de 

Engenharia Química e possui certificação NBR ISO/IEC 17025.  

 

As Figuras 13-a e 13-b mostram os laboratórios da usina e do LAC respectivamente. 

 

 

Figura 12: Laboratório da usina de Caetés/PE (a). Laboratório do LAC (b). 
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Além do uso dos laboratórios, esteve sempre à disposição deste trabalho a usina piloto 

para produção de biodiesel montada em Caetés/PE (Figura 14). A usina foi construída com 

recursos do Núcleo de Biodiesel do CETENE que vem desenvolvendo pesquisas na cadeia 

produtiva do biodiesel desde a matéria-prima com potencial, implantação e otimização de 

novas tecnologias de processos, valorização e reaproveitamento de co-produtos e resíduos, 

além de estudos da viabilidade de diferentes oleaginosas, proporcionando redução no custo 

operacional, busca de novos processos. 

 

 

Figura 13: Estrutura do galpão da usina de Caetés/PE (a). Visão geral da usina (b). 

 

3.2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Com o objetivo de representar a usina piloto de produção de biodiesel de Caetés/PE, 

foi necessário realizar antes um estudo de campo na própria planta industrial com a finalidade 

de se levantar informações sobre os parâmetros essenciais à simulação. A usina possui um 

layout de processo que contempla diversos tipos equipamentos industrial, que vai desde o 

recebimento da matéria-prima, passando pelo tratamento pré-liminar dos óleos usados, 

chegando ao tratamento do produto final (biodiesel), onde o mesmo é estocado em tanques 

externos. A usina possui como estrutura de apoio um pequeno laboratório químico para 

análises dos produtos durante o processo. A planta piloto opera hoje em regime de batelada, 

fazendo uso de uma etapa reacional, onde ocorre a reação de transesterificação do óleo em 

éster; uma etapa de separação onde é separada a fase leve da fase pesada provenientes da 

reação; uma etapa de tratamento do biodiesel e uma etapa de recuperação do álcool. Essas 

informações foram de fundamental importância para a criação do flowseet do processo no 
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simulador. Dentre os equipamentos que a usina possui, estão presentes reatores químico, 

condensadores, trocadores de calor, tanques de decantação, bombas, tanques de lavagem ácida 

e neutra, centrífuga, tambor flash, evaporadores, coluna de destilação, entre outros. Cada 

equipamento essencial ao processo, na qual teve participação direta na produção, foi levado 

em consideração. Para isso, foi levado em consideração os parâmetros de projeto desses 

equipamentos, bem como diâmetro dos vasos, altura, tipo de equipamento de troca térmica, 

etc. Além disso, também se levou em consideração a capacidade energética da planta, pois a 

usina fica localizada no município de Caetés/PE distante 250 km da capital pernambucana. 

Devido a essa distância, a usina se encontra em área rural, informação esta que foi de 

fundamental importância para o cálculo do custo energético, uma vez que as tarifas de energia 

impostas pela concessionária (CELPE) são diferentes conforme a localização geográfica. 

 

3.2.1. Análises das amostras do processo 

 

A usina de biodiesel de Caetés/PE trabalha com diversos tipos de óleos (algodão, 

pinhão manso, oiticica, etc). Devido a essa variedade de matéria prima usada na usina, foi 

necessário realizar uma caracterização do biodiesel produzido na planta a fim de se obter as 

frações de ésteres em sua composição. A caracterização teve como objetivo levantar os tipos 

de componentes que seriam usados como banco de dados para serem inseridos no simulador. 

Ao longo de todo o processo produtivo, foram coletadas várias amostras (Figura 15) as 

quais foram submetidas a análises.  

 

 

Figura 14: Coleta das amostras etapa de lavagem (a) e etapa de decantação (b). 
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   Após coletar as amostras (Figura 16-a), foi realizado uma caracterização dos 

compostos contidos nas mesmas usando a cromatografia gasosa (Figura 16-b), na qual foi 

possível obter as frações de cada componente. 

  

 

Figura 15: Amostras coletadas para análises (a). Equipamento de cromatografia (b). 

   

3.2.2. Grupos de componentes usados na simulação 

 

As operações ao longo dos equipamentos de produção ocorrem levando-se em 

consideração a passagem de elementos químicos em seus processos. Devido a isso é 

necessário que se possua um grupo de componentes capaz de suprir a exigência das operações 

unitárias presentes na planta industrial. 

O software Aspen plus user Interface possui um banco de dados bastante completo a 

respeito dos componentes que foram usados nas simulações. Apesar dessa riqueza de 

componentes, o simulador não possui todos os componentes como é o caso de alguns ácidos 

graxos e ésteres metílicos e etílicos. Mesmo faltando esses componentes no simulador, o 

software dá liberdade ao seu usuário de poder criar e inserir no banco de dados um novo 

componente. Para tanto, faz-se necessário conhecer algumas de suas propriedades 

termodinâmicas como, por exemplo, o peso molecular; ponto de ebulição; temperatura crítica; 

calor de formação, etc. Além disso, o usuário deverá informar a estrutura molecular do 

composto, pois isso será de fundamental importância quando forem utilizados os pacotes 

termodinâmicos para os cálculos interativos. 
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 Diante dos resultados da caracterização das amostras coletadas na usina piloto, 

verificou-se a importância de se possuir em seu banco de dados os compostos a seguir. 

 Para o óleo vegetal usado na simulação foi adotado como principais constituintes: 

 

Trioleina: Triolein 

Fórmula química: C57H104O6 

Peso molecular: 885.4321 

 

Figura 16: Estrutura molecular da trioleina. 

 

Tripalmitina: Tripalmitin 

Fórmula química: C51H98O6 

Peso molecular: 807.3202 

 

Figura 17: Estrutura molecular da tripalmitina. 

 

Trilinoleina: Trilinolein 

Fórmula química: C57H98O6 

Peso molecular: 879.3844 

 

Figura 18: Estrutura molecular da trilinoleina. 
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Ácido oleico: 9-Octadecenoic acid 

Fórmula química: C18H34O2 

Peso molecular: 282.4614 

 

Figura 19: Estrutura molecular do ácido oleico. 

 

 

Para os ésteres provenientes da rota metílica usado na simulação foi adotado como 

principais constituintes: 

 

Methyl Oleate: 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester  

Fórmula química: C19H36O2 

Peso molecular: 296.4879 

 

Figura 20: Estrutura molecular metil-oleate. 

 

 

Methyl linoleate: 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester 

Fórmula química: C19H34O2 

Peso molecular: 294.4721 

 

Figura 21: Estrutura molecular do metil-linoleate. 
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Methyl Stearate: Octadecanoic acid, methyl ester 

Fórmula química: C19H38O2 

Peso molecular: 298.5038 

 

Figura 22: Estrutura molecular do metil-estearate. 

 

Methyl Palmitate: Hexadecanoic acid, methyl Ester 

Fórmula química: C17H34O2 

Peso molecular: 270.4507 

 

Figura 23: Estrutura molecular metil-palmitate. 

 

Para os ésteres provenientes da rota etílica usado na simulação foi adotado como 

principais constituintes: 

 

Ethyl Oleate: 9-Octadecenoic acid (Z)-, ethyl Ester 

Fórmula química: C20H38O2 

Peso molecular: 310.5145 

 

Figura 24: Estrutura molecular etil-oleate. 

 

Ethyl Stearate: Octadecanoic acid, ethyl ester 

Fórmula química: C20H40O2 

Peso molecular: 312.5304 

 

Figura 25: Estrutura molecular etil-estearate. 
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Ethyl Linoleate: Linoleic acid ethyl ester 

Fórmula química: C20H36O2 

Peso molecular: 308.4986 

 

Figura 26: Estrutura molecular etil-linoleate. 

 

Ethyl Palmitate: Hexadecanoic acid, ethyl ester 

Fórmula química: C18H36O2 

Peso molecular: 284.4772 

 

Figura 27: Estrutura molecular etil-palmitate. 

 

3.2.3. Variáveis de operação e parâmetros de projeto 

 

  A fim de reproduzir as condições do processo industrial de Caetés/PE no simulador 

ASPEN plus, foi necessário realizar um levantamento dos principais parâmetros de projeto 

(Figura 29-a) e de operação da planta de biodiesel (Figura 29-b). 

Essas informações serviram para representar no flowsheet do processo, os 

equipamentos essenciais na produção de biodiesel. 

 

 

Figura 28: Parâmetros de projeto (a) e de operação do processo (b). 
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Ao longo de toda linha, foram mapeadas informações como diâmetro e altura dos 

vasos de pressão, quantidade de operações unitárias, tipo de trocador de calor, tipo de 

aquecedor, potências das bombas instaladas, condições de fluxo de alimentação de cada 

operação unitária, dimensionamento das tubulações existentes no processo, condições de 

operação de cada processo, dentre outros.  

 

 

3.2.4. ASPEN como ferramenta de otimização do processo 

 

Foram utilizados, como principais ferramentas de trabalho, software computacionais 

para a execução das tarefas. Software de suporte lógico é uma sequência de instruções a serem 

seguidas e/ou executadas, na manipulação, redirecionamento ou modificação de um 

dado/informação ou acontecimento. Devido a sua grande capacidade de realizar cálculos 

matemáticos, a aplicação dos programas computacionais tem auxiliado profissionais da 

engenharia a simular condições de processo com cada vez mais realidade. Dentre os softwares 

existentes no mercado, foi adotado para este trabalho o Aspen hysys, Aspen User Interface, 

Process Economic Analyzer, Matlab e Excel como planilha de cálculo. Os componentes 

caracterizados e os parâmetros de projeto e de operação foram inseridos no simulador. 

 

A Figura 30 mostra os dados coletados no processo sendo inseridos no simulador. 

 

Figura 29: Simulação com os parâmetros de operação do processo de Caetés/PE. 
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3.2.5. Balanço de Massa e Energia  

 

Um balanço de massa, também chamado de balanço material, é uma aplicação do 

princípio da conservação da massa para a análise de sistemas físicos. Pela contabilidade 

(medição) de material entrando e deixando um sistema, fluxos de massa podem ser 

identificados, os quais podem ser desconhecidos, ou difíceis de serem conhecidos sem esta 

técnica. A exata lei de conservação usada na análise do sistema depende do contexto do 

problema, porém tudo é resolvido pela conservação da massa, no qual a matéria não pode 

desaparecer ou ser criada espontaneamente. 

Portanto, balanços de massa são amplamente utilizados em engenharia e análises 

ambientais. Dessa forma, a teoria do balanço de massas pode ser usada para o projeto de 

reatores químicos, na analise de processos alternativos para produzir produtos químicos, bem 

como em modelos de dispersão de poluição e outros modelos de sistemas físicos. Técnicas de 

análise intimamente relacionadas e complementares incluem o balanço de massa, balanço de 

energia e um tanto mais complexo balanço de entropia. A aplicação dos balanços de massa e 

energia para a simulação de uma planta industrial, ganha força devido os seus resultados 

contribuírem para uma análise econômica do processo estudado. Sem a devida aplicação 

dessa técnica ao processo, certamente seria muito difícil otimizar uma planta ou promover 

melhorias em seu processo, uma vez que uma planta industrial possui um enorme conjunto de 

operações unitárias interligadas. 

3.2.6. Balanço de massa e de energia para a usina piloto de Caetés/PE 

 

Para realizar o balanço de material e de energia da usina piloto de Caetés/PE, foi 

preciso antes realizar um levantamento das principais operações unitárias que envolvem o 

processo. Como mencionado anteriormente, a usina possui diversos equipamentos que 

auxiliam no seu processo de produção. O balanço de massa e de energia para cada etapa do 

processo está intrínseco no software (Aspen) de tal forma que as equações necessárias para a 

resolução dos balanços fazem parte de um banco de dados do simulador. O resultado da 

simulação de cada etapa serviu para alimentar a etapa seguinte do processo e com isso foi 

possível obter o consumo energético de todo o processo. Para a usina de Caetés o balanço de 

massa e energia se deu conforme o fluxograma mostrado a seguir (Figura 31). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_de_massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_conserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reator_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Equa%C3%A7%C3%A3o_de_equil%C3%ADbrio_de_popula%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_de_energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_de_energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entropia
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Figura 30: Fluxograma do processo produtivo da usina de Caetés/PE. 
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Onde o fluxograma inicia-se com a mistura das matérias-primas usadas na produção 

(óleo, álcool e o NaOH). A alimentação desta etapa foi feita seguindo a metodologia de 

trabalho da própria usina piloto, onde são usados 270 kg/h de óleo, 60 kg/h de álcool e 2 kg/h 

de NaOH no início do processo. O resultado desta etapa serviu como alimentação para as 

subcorrentes seguintes. Foi considerado no simulador que a etapa reacional opera com regime 

de batelada onde cada ciclo dura 60 minutos operando com uma temperatura variando entre 

40°C e 60°C a uma pressão atmosférica e com a reação ocorrendo na fase líquida. 

Considerou-se nessa etapa a cinética de transesterificação do óleo vegetal elaborada por Melo 

(2007) e o tipo de rota como metílica. Após esta etapa, foi direcionado o fluxo resultante da 

simulação para uma nova etapa onde se simulou o decantador fazendo uso das condições de 

operação da usina. Foi trabalhado com uma temperatura ambiente de 25°C e uma atmosfera 

de pressão. Foi separada então a fase leve da fase pesada e direcionadas para as etapas 

subsequentes do processo. Na etapa de tratamento da fase leve, foi considerado uma etapa de 

lavagem ácida (10% do volume de biodiesel em água) onde foi usado HCl a 0,15% no 

processo e uma etapa de lavagem neutra. Com isso foi separada uma parte da água do 

processo e o resto retirado através de um tambor flash operando com 660 mmHg de pressão a 

uma temperatura entre 85°C e 90°C. A etapa de recuperação do álcool foi feita levando-se em 

consideração o uso de um evaporador trabalhando com uma temperatura próxima de 100°C e 

com uma coluna de destilação para separar o álcool da água. 

O balanço energético levou em consideração o calor de mistura desses componentes 

em cada etapa das operações unitárias envolvidas, de tal forma que o Aspen Plus resolve as 

seguintes equações para:  

 

Balanço global: 

1
0

NM

i ii i
S F                                                                                       [27] 

Balanço das subcorrentes de j=1 até NSS: 

1
0

NM

i iji i
S F f                                                                                       [28] 

Balanço de massa para o componente de k=1 até NC, j=1 para NSS: 

1
0

NM

i ij ijki i
S F f Z                                                                                  [29] 
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Balanço global de energia: 

1 1 1

NM NM NM

i i i j j j k ki j ki kj
S Fh S F h S W RHS                         [30] 

Onde os significados dos termos estão na Tabela 16: 

Tabela 14: Significado dos termos das equações de balanço do Aspen. 

Si = +1 entrada de correntes para 1 saída 

σi = Fator de escala da corrente 

Fi = Fluxo de massa da corrente i 

fij = Fração mássica da subcorrente j na corrente i 

Zijk = Fração mássica do componente k na subcorrente j da corrente i 

NM = Número da interação das correntes de entrada e saída de material 

NH = Número da interação das correntes de entrada e saída de energia 

NW = Número da interação das correntes de entrada e saída de trabalho 

NSS = Número das subcorrentes que contidas nas correntes de material 

NC = Número de componentes especificados 

hi = Entalpia da corrente i 

Hj = Fluxo de calor da corrente j 

Wk = Trabalho da corrente k 

RHS = Lado direito da equação do balance de energia 

 

 

3.2.7. Viabilidade Econômica Preliminar 

 

Como critério para estudar a viabilidade econômica do processo, foi utilizado o Custo 

Anualizado Total Unitário – CATU. Foram levados em consideração os custos fixos e 

variáveis para o primeiro ano de investimento do empreendimento, onde o custo fixo foi 

calculado pelo somatório dos ISBL dos equipamentos que estão diretamente relacionados com 

o processo. Já para o custo variável, foram levados em consideração os insumos (matérias-

primas) essenciais para a produção do biodiesel.  

Este modelo de custo é um forte indicador para a viabilidade preliminar do processo, 

uma vez que para valores acima da unidade indicam que o processo não é viável. Foi usado o 

Aspen Simulation Workbook para calcular o CATU em cada simulação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1. PARTE 1 - Avaliação Preliminar 
 

Antes de iniciar o trabalho de melhoria e otimização da planta industrial, foi feito um 

estudo preliminar da usina de biodiesel de Caetés/PE com o objetivo de reproduzir de forma 

mais fiel possível a planta industrial em um simulador de processos químicos. Para isso foram 

coletadas várias amostras de produtos ao longo de todo o processo produtivo. Essas amostras 

foram submetidas a análises e os seus resultados serviram de base para a criação de 

componentes para serem inseridos no simulador com as respectivas frações mássicas 

associadas. Realizou-se então uma avaliação dos componentes e da pré-simulação. 

 

4.1.1. Avaliação Preliminar da composição do biodiesel de Caetés/PE 

 

Foi acompanhado o processo produtivo durante um ciclo inteiro de produção. Iniciou-se 

a produção realizando o pré-tratamento do óleo que ao fim desta etapa foi retirado uma 

amostra. Em seguida foi preparado o catalisador com hidróxido de sódio e metanol. Essa 

mistura de álcool e NaOH foi encaminhada a um reator batelada junto com o óleo. Após a 

batelada, foi coletada uma amostra do produto da reação. Em seguida, aguardou-se essa 

mistura decantar em um dacantador a temperatura e pressão atmosférica. Foi separado uma 

amostra dos produtos finais da decantação (fase leve e fase pesada). Logo após a etapa de 

decantação, a fase leve foi submetida a um tratamento que passou por uma lavagem ácida de 

em seguida por uma neutra, nas quais se coletou algumas amostras. Por fim, o biodiesel 

passou por um tambor flash para retirar o excesso de água e no final desse processo se coletou 

mais uma amostra do material. Além disso, foi coletada uma amostra do produto final oriundo 

da fase pesada da decantação. De posse dessas amostras do processo produtivo, foram 

escolhidas as amostras que mais influenciariam nos resultados e que seriam de fundamental 

importância para a simulação. Com o objetivo de se conhecer o perfil de componentes ao 

longo de todo o processo, foram caracterizados os produtos dessas amostras obtendo assim as 

frações dos componentes contidos. As análises também nos deram parâmetros de referência 

para a simulação visto que os resultados simulados devem se aproximar dos resultados reais 

obtidos na usina de biodiesel de Caetés/PE.  
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As amostras selecionadas para a análise foram a da etapa separativa (decantdor); etapa 

de tratamento da fase leve; e dos produtos finais (biodiesel e glicerina). Os resultados das 

análises por Cromatografia Gasosa para a decantação podem ser vistos na Figura E-01.do 

Apêndice E. 

Verificou-se que a composição dos ésteres formados nesta etapa foi majoritariamente 

composta por Methyl Palmitate, Methyl Stearate, methyl Oleate e Methyl Linoleate, sendo 

estes representando 88,78% da amostra podendo ser vistos na tabela 17. 

 

Tabela 15: Resultado da análise da fase leve do decantador. 

Componente Número de Carbonos Fração Mássica 

Methyl Palmitate C16:1 0,1122 

Methyl Stearate C18:0 0,0374 

Methyl Oleate C18:1 0,1969 

Methyl Linoleate C18:2 0,4697 

 

Os resultados da lavagem da fase leve (Figura E-02.do Apêndice E) mostraram que os 

ésteres estão presentes na maior parte da amostra (Tabela 18). 

 

Tabela 16: Resultado da análise da lavagem do biodiesel. 

Componente Número de Carbonos Fração Mássica 

Methyl Palmitate C16:1 0,1009 

Methyl Stearate C18:0 0,0336 

Methyl Oleate C18:1 0,1772 

Methyl Linoleate C18:2 0,4227 

 

Os resultados da análise do produto final (biodiesel) (Figura E-03.do Apêndice E) 

mostraram que o mesmo possui uma composição formada principalmente por Methyl 

Palmitate, Methyl Stearate, methyl Oleate e Methyl Linoleate representando 88,78% da 

mistura conforme mostrado na Tabela 19 a seguir. 
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Tabela 17: Resultado da análise da lavagem do biodiesel. 

Componente Número de Carbonos Fração Mássica 

Methyl Palmitate C16:1 0,127 

Methyl Stearate C18:0 0,0412 

Methyl Oleate C18:1 0,2148 

Methyl Linoleate C18:2 0,5048 

 

Após a etapa de decantação, a fase pesada é direcionada para o tratamento da glicerina 

que visa à recuperação do álcool usado no processo. Nesta etapa são usados equipamentos que 

recuperam o álcool por evaporação. Um evaporador foi usado no processo, porém este é 

auxiliado por um tambor flash. A usina piloto de biodiesel em Caetés-PE ainda não possui um 

processo de purificação da glicerina, e a mesma estocada como glicerina bruta. Futuramente a 

unidade terá um processo de tratamento da glicerina que servirá como matéria prima para 

vários propósitos, tais como insumo para a indústria petroquímica. Os resultados das correntes 

de recuperação do álcool hidratado e da glicerina bruta podem ser vistos na tabela 20 

mostrada abaixo. 

 

Tabela 18: Resultado da análise da lavagem do biodiesel. 

Componente Resultado Unidade 

Glicerina 81,0 gramas/litro 

Álcool hidratado 51,4 gramas/litro 

 

Os demais resultados sobre o equilíbrio líquido-vapor da mistura biodiesel/álcool e 

glicerol/álcool, junto com o calor de reação encontram-se no Apêndice F. 
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 4.2. PARTE 2 - Simulação do Processo Industrial em Regime de Batelada 
 

A fim de se conseguir simular a usina piloto, foi adotado valores das variáveis coletadas 

no processo para que a simulação fosse o mais representativo possível. A alimentação de óleo 

e álcool na simulação foi feita respeitando o procedimento adotado na própria usina de 

Caetés/PE. Foram usados 270 kg/h de uma mistura de óleos que corresponde a Oleate, 

Estearate, Linoleate e Palmitate, valores estes obtidos pela caracterização das amostras 

coletadas na usina. Esta mistura alimentou o reator batelada a uma temperatura inicial de 

25°C com uma pressão de 1 atm. Junto ao óleo, foi inserido no reator metanol (60 kg/h) 

conforme adotado pela usina. Em seguida o produto da reação foi separado por um decantador 

onde a fase leve passou por uma etapa de tratamento, enquanto que na fase pesada procurou-

se recuperar o excesso de álcool. A Figura 32 mostra o flow sheet do processo. 

 

Figura 31: Flow sheet da planta piloto de Caetés/Brasil. 
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Por se tratar de uma unidade experimental, a usina usa diversos tipos de óleos para a 

transesterificação, como é o caso do óleo de algodão, pião manso e oiticica, o que contribui 

para uma diversidade de ésteres formados. Observou-se que o biodiesel produzido na usina 

piloto é formado basicamente por Methyl Palmitate, Methyl Stearate, Methyl Oleate e Methyl 

Linoleate que totalizam cerca de 89% de toda a  mistura. Foram inseridos no simulador os 

componentes: Palmitoléico, Esteárico, Oléico, Linoléico, Metanol, Glicerol, Metil Palmitate, 

Metil Esteárico, Metil Oleate, Metil Linoleate que farão parte da reação de transesterificação. 

Outros componentes que auxiliaram no processo também foram adicionados como é o caso do 

NaOH como catalisador, e da água e HCl para a lavagem ácida e neutra. Com os dados da 

cinética e os valores operacionais do processo usados na usina, a simulação nos forneceu 

resultados bastante próximos aos obtidos na planta como podem ser vistos na coluna simulado 

da Tabela 21. Também na Tabela 21, podem ser vistos os valores reais da planta e a diferença 

entre o que foi simulado. 

Tabela 19: Fração do biodiesel no final do processo.  

Corrente de 

Biodiesel 
Real Simulado Discrepância 

Fluxo volumétrico 2.000 L/dia 2.013 L/dia 13 

Fração mássica de 

Éster Palmitin 
0,1270 0,1016 0,0254 

Fração mássica de 

Éster Estearico 
0,0412 0,0539 0,0127 

Fração mássica de 

Éster Oleico 
0,2148 0,2018 0,013 

Fração mássica de 

Éster Linoleico 
0,5048 0,4673 0,0375 

Fração de Metanol 0,0004 0,0010 0,0006 

Teor de Água < 500 mg/kg 400 mg/kg 100 

Teor de HCl ... 0,000007 ... 

Teor de NaOH ... 0,000009 ... 

Fração de Glicerol 0,0018 0,0016 0,0002 
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A qualidade do biodiesel produzido na usina de Caetés-PE esta listada na Tabela 22 abaixo. 

Tabela 20: Resultado do biodiesel da usina. 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE 

Teor de Água máximo mg/kg < 500 

Contaminação total Max. mg/kg 7 

Teor de éster mínimo % massa 97,2 

Glicerol total máximo % massa 0,18 

Metanol ou Etanol Max. % massa 0,1 

 

Com o objetivo de validar a simulação, foram criados três parâmetros da avaliação: 

produção alcançada na simulação, qualidade do produto final e custo fixo do processo 

simulado. Os resultados desses parâmetros foram comparados com os dados industriais 

obtidos na usina de Caetés/PE.  

Para o critério de qualidade, foram tomadas como referência as normas exigidas pela 

Agência Nacional do Petróleo - ANP, uma vez que a mesma busca incessante a melhoria da 

qualidade dos combustíveis derivados de petróleo, gás natural e do etanol combustível, 

através de especificações regulamentadas, refletindo a qualidade mínima necessária ao bom 

desempenho do produto. Essa regulamentação atende à política energética nacional e aos 

anseios da sociedade quanto à adequação ao uso, ao meio ambiente e aos interesses do 

consumidor, considerando a realidade nacional. A agência possui diversas normas para a 

qualidade final dos combustíveis.  

Tomou-se como referência a norma ANP RES N°7 de 19/03/08 na qual apresenta as 

especificações para o Biodiesel no Brasil, conforme mostrado na Tabela 23. 

Tabela 21: Especificações de qualidade impostas pela ANP para o biodiesel.  

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE 

Aspecto - * LII (1) 

Massa espcífica a 20°C kg/m3 850-900 
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Viscosidade cinemática a 40°C mm2/s 3,0-6,0 

Teor de água máximo mg/kg 500 

Contaminação total Max. mg/kg 24 

Ponto de fulgor mínimo ºC 100 

Teor de éster mínimo % massa 96,5 

Resíduo de carbono % massa 0,05 

Cinzas sulfatadas Maximo % massa 0,02 

Enxofre total máximo mg/kg 50 

Sódio + Potássio máximo  mg/kg 5 

Cálcio + Magnésio máximo mg/kg 5 

Fósforo máximo mg/kg 10 

Corrosividade ao cobre 3h a 50°C máximo - 1 

Número de cetano - Anotar 

Ponto de entupimento de filtro a frio 

máximo 

ºC 19 (9) 

Índice de acidez máxima mg KOH/g 0,5 

Glicerol livre máximo % massa 0,02 

Glicerol total máximo % massa 0,25 

Mono, di, triglicerol % massa Anotar 

Metanol ou Etanol Max. % massa 0,2 

Índice de Iodo g/100g Anotar 

Estabilidade à oxidação a 110°C, min h 6 

* Parâmetro da norma ANP RES N°7 de 19/03/08 
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De posse dos parâmetros de projeto e de processo, foi simulada a usina de biodiesel de 

Caetés/PE, onde os resultados da simulação podem ser vistos na Tabela 24 na qual apresenta 

valores muito próximos dos obtidos na unidade piloto, mostrando um erro pequeno entre o 

simulado e o valor real da planta.  

Tabela 22: Qualidade real vs qualidade simulada. 

CARACTERÍSTICA 

(Unidade) 
ANP* Real Simulado Discrepância 

Teor de água Max.  

(mg/kg) 
500 500 400 100 

Contaminação total Max. 

(mg/kg) 
24 7 16 9 

Teor de éster mínimo  

(% massa) 
96,5 97,2 97,0 0,2 

Glicerol total Max.  

(% massa) 
0,25 0,18 0,16 0,02 

Metanol ou Etanol Max.  

(% massa) 
0,20 0,038 0,11 0,072 

*ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

Fazendo-se uso dos parâmetros de projeto e de operação, consegui-se obter uma 

produção no simulador de 2.013 litros/dia de Biodiesel que serviu como base de cálculo para 

o resto do estudo.  

Em seguida foi realizado um estudo da viabilidade econômica da planta piloto operando 

em regime de batelada. A fim de realizar o estudo econômico da planta, antes foram 

levantados informações sobre os investimentos aplicados à usina, uma vez que o cálculo do 

custo fixo leva em consideração o custo total com equipamentos (ISBL). A usina piloto foi 

financiada com recursos do centro de tecnologias estratégicas do nordeste. Para efeito de 

estudo inicial, foram consideradas neste trabalho apenas as etapas reativas, separativa, 

tratamento do biodiesel e recuperação do álcool. Foram investidos aproximadamente R$ 

1.000.000 para a implantação da usina piloto, dos quais foram divididos em equipamentos, 

obras, pessoal, automação e contrapartida. Os valores se baseiam em fontes fornecidas pelo 

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE com dados de 2007.  
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A Tabela 25 mostra os gastos divididos pelas áreas de investimentos da usina. Os 

valores dos equipamentos auxiliares tais como tubulações, válvulas, bombas e acessórios 

estão incluídos no custo de maquinário e equipamentos industriais. 

Tabela 23: Investimento da usina. 

TIPO DE DESPESA VALOR (R$) 

Serviços de Mão de obra (Pessoal) 180.000,00 

Maquinário e equipamentos industriais 500.000,00 

Serviços de obras (construção) 30.000,00 

Serviços de automação industrial 100.000,00 

Start Up (Contrapartida) 148.000,00 

 

O custo total real empregado ao processo foi de R$ 500.000 em equipamentos. Para o 

custo dos equipamentos simulados, com base nos dados obtidos da usina, foi calculado o 

custo individual de cada etapa do processo. Foram levados em consideração os parâmetros de 

projeto e de operação para cada equipamento, tais como reatores, bombas, decantadores, 

colunas de destilação, tambor flash, tanques, etc. Foi calculado o fator de Lang para os 

equipamentos com base nas informações apresentadas nas Tabelas 9 e 10, onde foi obtido um 

valor de 1,38 para o devido fator. 

O custo total dos equipamentos corrigido pelo fator de Lang foi de R$ 481.337 já 

incluindo todos os equipamentos de processos e a cotação do dólar comercial a R$ 1,83 (em 

2007). Esse valor simulado foi comparado ao valor real investido na planta, que comparando 

esses valores, observa-se que o valor simulado foi de 96% do valor gasto na usina. Este 

resultado mostra a boa concordância entre o valor real e simulado. 

Os resultados da produção de biodiesel da usina piloto de Caetés-PE mostram uma 

conversão de 97,2%, resultado este que também foi obtido na simulação. O valor do CATU 

calculado para a simulação da usina, após pagar todo o investimento (3 anos), ficou com uma 

média de 0,85 indicando uma viabilidade de 15% ao ano, pois quanto mais baixo o valor do 

CATU mais viável é o processo. 
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4.2.1. Otimização do processo atual (batelada) 

 

A fim de se otimizar o processo produtivo da planta industrial de Caetés/PE, foi 

realizado vários testes no simulador na procura de melhorar a produção. A estequiometria da 

reação de transesterificação pede uma relação molar de três partes de álcool para um de óleo. 

Como a reação é reversível, uma maneira de garantir o deslocamento da reação para o lado 

dos produtos é aumentando a quantidade de álcool usado. Na usina piloto se trabalha com um 

excesso de 100% em álcool, o que dá uma relação álcool x óleo de 6 para 1. Esses dados de 

operação foram levados em conta para a simulação e trabalhado no simulador com esse 

excesso, já que o foco maior da otimização se deu na etapa reacional. 

A variável manipulada para tentar melhorar o processo produtivo foi a temperatura de 

operação do reator. Sabe-se que a temperatura é um fator importante na velocidade da reação, 

e que esta pode favorecer a reação de transesterificação. Procurou-se trabalhar a etapa 

reacional da usina simulada com uma faixa de temperatura que resultasse na melhor condição 

de operação para o processo. Adotou-se a temperatura inicial de operação do reator como 

ambiente (25°C) e em seguida foi realizado várias simulações variando a temperatura de 5 em 

5 graus centigrados, chegando a uma valor na qual se verificou que a conversão não seria 

mais afetada.  Pode-se observar esse perfil de temperatura pela conversão em função do 

tempo de reação na Figura 33. Estabeleceu-se um tempo máximo de 60 minutos a fim de 

representar o processo em batelada. As Figuras 33-a e 33-b mostram os perfis de concentração 

para uma faixa de temperatura de 25°C até 70°C. 

 

Figura 32: Perfis de concentração em função das temperaturas (a). Faixa de temperatura com 

limite inferior de operação (b). 
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Na Figura 33-a pode-se observar que quanto maior a temperatura, melhor é o resultado 

da conversão de óleo em éster. Verificou-se que a temperatura mínima de operação para 

atender aos padrões da norma ANP RES N°7 de 19/03/08 da AGENCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO – ANP foi de 40°C para esse processo. A partir desta temperatura, pode-se obter 

um teor em éster na mistura de 97%. Pode-se verificar também que a temperatura não alterou 

a conversão de forma significativa na faixa de 60°C à 70°C, o que foi suficiente para adotar 

como critério de parada o valor máximo de 70°C. A Figura 33-b mostra a faixa de operação 

de interesse para a temperatura (40°C à 70°C) do reator operando em regime de batelada. 

Diante dessas informações, foi realizado um estudo do custo operacional aplicado a 

esse processo. Verificou-se que a carga térmica aplicada a cada simulação com variação da 

temperatura, era cada vez maior, e que seu custo energético se alterava significativamente. 

Levou-se em consideração o custo energético atribuído à área rural (Tabela 26), pois a usina 

piloto de Caetés/PE se encontra a 1,5 km distante da cidade e 250 km da Capital (Recife/PE). 

As informações foram obtidas da concessionária de distribuição de energia elétrica de 

Pernambuco (CELPE) e constam na Tabela 26 abaixo. 

 

Tabela 24: Valor do kW/h aplicado a alta rural (Redução de 10% no consumo e na demanda). 

Faixa de 

Consumo 

Consumo 

(R$/kWh) 

Demanda 

(R$/kW) 
ICMS 

Consumo * 

(R$/kWh) 

Demanda * 

(R$/kW) 

Tarifa Plena 0,12425 43,97400 Isento 0,13030 46,11367 

* Preço com ICMS e PIS/COFINS 

 

A Tabela 27 mostra as cargas térmicas aplicadas ao reator da simulação em função das 

temperaturas, e os custos energéticos associados em Real (R$). 

 

Tabela 25: Resultado do custo energético aplicado ao reator. 

Temperatura Conversão 
Carga Térmica 

(kW/h) 

Custo Energético 

(R$/h) 

25°C 78,5% 10,11 2,12 

30°C 85,0% 13,28 2,79 

35°C 92,5% 17,54 3,68 

40°C 97,3% 41,25 8,66 
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45°C 98,6% 60,55 12,72 

50°C 99,0% 84,63 17,77 

55°C 99,2% 127,10 26,69 

60°C 99,3% 203,92 42,82 

65°C 99,3 355,40 74,64 

70°C 99,4% 679,93 142,79 

 

Foi plotado um gráfico que representasse o custo operacional energético para o reator 

em função das temperaturas usadas para a reação de transestirificação. A Figura 34 mostra 

que existe um ponto a partir do qual o crescimento do custo energético é mais acelerado. Esse 

valor é obtido da Tabela 27 e Figura 34 em torno de 60°C. 

 No caso do ponto de trabalho ser abaixo dos 60°C, a variação do crescimento do custo 

energético se trona menor. 

 

Figura 33: Custo energético do reator em função da temperatura. 

 

Nota-se que a partir de 60°C, a carga térmica a ser usada no reator não compensa os 

ganhos com a operação, pois a partir desta temperatura, a variação na conversão se torna 

mínima comparada a variação do custo aplicado ao mesmo. Dessa forma, a condição ótima de 

trabalho adotada a etapa reacional da usina se manteve na faixa de 40°C a 60°C como 

mostrado a seguir na Figura 35 a seguir. 
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Figura 34: Faixa ótima de operação para a temperatura do reator. 

 

Diante dos testes realizados no simulador, na qual se obteve uma faixa ótima de 

operação para o reator, procurou-se realizar testes de operação na etapa reacional da usina 

piloto a fim de se comprovar os resultados obtidos. 

Em seguida, foram realizados vários testes de operacionalidade no reator da usina com 

a faixa de temperatura obtida através da simulação (40°C a 60°C). Ao final de cada operação 

foi coletada uma amostra do produto (biodiesel), que foi submetida a uma análise 

cromatográfica no laboratório de combustíveis da ANP – LAC, onde obteve-se uma 

conversão em éster de 97% como vistos na Figura 36-a e Figura 36-b. 

 

 

Figura 35: Coleta de amostra (a) para análise da composição no cromatógrafo a gás (b). 
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Quando se operou a planta com uma temperatura de 50°C no reator, os resultados da 

análise cromatográfica das amostras mostraram um teor de 97% de ésteres. A Tabela 28 

mostra as frações de Methyl Palmitate, Methyl Stearate, Methyl Oleate e Methyl Linoleate 

obtidas na amostra.  

 

Tabela 26: Resultado das frações em éster na amostra da usina de Caetés/PE. 

Componente Número de Carbonos Fração Mássica 

Methyl Palmitate C16:1 0,1122 

Methyl Stearate C18:0 0,0374 

Methyl Oleate C18:1 0,1969 

Methyl Linoleate C18:2 0,4697 

 

Os resultados das amostras se mostram bastantes satisfatórios quanto ao teor de Éster 

obtido, levando a usina a padronizar sua faixa de operação para a temperatura de 40°C a 

60°C. Hoje a usina piloto trabalha com uma temperatura em torno de 50°C para a rota 

metílica. Diante desses resultados, foi realizada estudo do custo operacional aplicado ao 

processo (usina em batelada) levando em consideração o custo com óleo e álcool usado na 

reação. Pode-se verificar que o custo energético aplicado ao processo representa cerca de 4% 

(Figura 37-a) quando comparado ao custo dos demais insumos usados no processo, o que fica 

bem próximo aos resultados encontrados na literatura (KULCHANAT and AMPOL, 2007). 

Já o consumo energético aplicado à etapa reacional representou 58% quando comparado ao 

restante do processo (Figura 37-b). 

 

Figura 36: Custo energético do processo (a). Consumo energético do processo (b). 
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A viabilidade econômica deste processo foi realizada levando-se em consideração a 

variação do custo energético da planta com relação a produção de ésteres. 

A Figura 38 mostra a variação do custo total aplicado à usina em função da 

temperatura do reator. 

 

Figura 37: Custo total da usina (CATU) em função da temperatura. 

 

Verificou-se que para na etapa reacional, a faixa ótima de operação ficou entre 40°C e 

60°C. Este resultado é devido à geração de produtos por conta da reação. Para valores abaixo 

de 40°C a quantidade de ésteres formados não é suficientemente alta para compensar o 

esforço energético. Para valores acima de 63°C a reação se encontra em seu estágio de 

máxima produção de éster indicando que qualquer acréscimo de energia nesta etapa torna-se 

desnecessário encarecendo assim o processo. Pelas Figuras 35 e 38 pode-se concluir que faixa 

ideal de operação para a temperatura do reator é 40°C até 60°C, na qual do Custo Anualizado 

total Unitário – CATU se torna abaixo da unidade.  
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4.2.2. Simulação preliminar da rota etílica no processo atual (batelada) 

 

Atualmente existe uma tendência a se adotar o uso da rota etílica nas usinas de 

biodiesel em todo país. A planta industrial de Caetés/PE possui planos para realizar testes 

operacionais com este novo tipo de álcool. O objetivo será o de promover uma melhor 

condição de operação para o processo a fim de se reduzir o custo do processo e maximizar a 

produção. Baseado nisso, foi realizado um estudo computacional do comportamento do 

processo aplicado à rota etílica.  

Foi tomado como base para os resultados obtidos na simulação em rota metílica. 

Simulou-se o processo (etapa reacional) com uma relação molar álcool x óleo de 6 x 1 e uma 

temperatura de operação de 50°C. Os demais parâmetros de projeto e operação foram 

mantidos, uma vez que se pretende usar a própria usina piloto para a produção de biodiesel 

por rota etílica. O perfil de concentração ao longo do tempo para éster etílico comparado ao 

éster metílico na fase reacional pode ser visto na Figura 39.  

 

Figura 38: Concentração de éster etílico ao longo de uma batelada de 60 minutos. 

 

O resultado simulado para etanol mostrou uma conversão de 81% em um reator 

operando por uma hora de batelada. A fim de se obter uma melhor conversão em éster, foram 

trabalhadas algumas variáveis do processo reacional tais como temperatura do reator e a 

relação molar etanol para óleo. Os resultados mostraram que ao se operar a planta com uma 

temperatura de 80°C e um relação álcool x óleo de 10 x 1 a conversão passa a ser de 98%. O 

perfil de concentração de éster formado pode ser visto na Figura 40.  
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Figura 39: Conversão do óleo em função do tempo para um processo com etanol. 

 

Em seguida, foi comparado o custo associado a etapa reacional dos dois tipos de rotas 

em função da temperatura, conforme mostrado na Figura 41 abaixo.  

 

Figura 40: Comparação das rotas metílica e etílica em função da temperatura 

 

Quando comparado com a rota metílica, fica claro que as condições de operação para o 

etanol tendem a tornar o custo do processo elevado. O uso do etanol só se torna viável para a 

produção de biodiesel com temperaturas em torno dos 80°C e relações molares de 10 x 1 

(álcool x óleo). Além disso, o reator deverá ser operado com uma pressão acima da 

atmosférica para evitar a evaporação do álcool e consequentemente a perda de conversão do 

processo. Isto torna o etanol um reagente menos vantajoso ao processo em relação ao 

metanol, onde foi obtido um CATU em torno de 0,9 para essas condições de processo.  
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4.3. PARTE 3 - Melhoria do processo por destilação reativa 

 

Uma das maneiras de melhorar o processo produtivo é aplicando o conceito de 

destilação reativa. Este método se baseia no uso de uma coluna de destilação reativa onde 

ocorre tanto a reação de transesterificação, quanto a separação do excesso de álcool no qual 

este poderá ser reaproveitado no processo como visto na Figura 42. 

 

Figura 41: Coluna de destilação reativa (a). Interior da coluna DR (b). 

Foi simulado uma coluna de destilação reativa operando com 10 estágios de separação 

(top down) onde a alimentação de óleo foi feita no estágio 2, enquanto que a alimentação de 

álcool foi feita no oitavo estágio. A coluna opera com condensador do tipo total para 

proporcionar um refluxo à torre e reboiler kettle parcial. Foi considerada como zona reativa da 

coluna todos os estágios de separação sendo que a reação ocorre na fase líquida atingindo o 

equilíbrio instantaneamente em cada prato. Foi considerado o volume reacional constante em 

cada estágio e fluxo molar de vapor constante na coluna. Os efeitos térmicos de mistura foram 

considerados de acordo com os resultados obtidos no Apêndice F. Procurou-se trabalhar com 

uma coluna operando à pressão atmosférica, com composição ao longo do prato uniforme e 

igual ao líquido que verte para o prato localizado imediatamente abaixo. Não foram levados 

em consideração efeitos de troca térmica no corpo na torre, sugerindo assim um equipamento 

adiabático. As condições de trabalho foram ajustadas conforme as condições de operação da 

usina piloto de Caetés/PE de tal forma que, a vazão inicial de alimentação de óleo na torre foi 

de 270 kg/h enquanto que para o álcool foi de 60 kg/h. Considerou-se o uso de catalisador 

(NaOH) sendo alimentado no refluxo da coluna. Todo o sistema foi inserido em um flow seet 

de tal forma que foram substituídas as etapas reativas e de recuperação do excesso de álcool 

como visto na Figura 43 a seguir. Procurou-se manter as etapas seguintes do processo. 
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Figura 42: Flow seet da usina de produção de biodiesel com coluna de destilação. 

 

Os resultados para este processo mostraram que para uma conversão acima de 97%, 

necessitou-se de uma coluna de destilação reativa com o mínimo de 10 estágios de separação. 

Este resultado também foi observado experimentalmente por B. B. He et al, (2006). Os perfis 

de concentração (base mássica) dos componentes na fase líquida ao longo dos estágios de 

separação, bem como o CATU pela conversão podem ser vistos na Figura 44. 

 

Figura 43: Perfil de concenstração ao longo da coluna (a). CATU da coluna (b). 

 

Percebe-se que a partir de uma conversão do óleo acima de 40%, o custo aplicado ao 

processo se torna viável devido a formação de ésteres, o qual agrega valor ao produto final. À 

medida o produto da reação (biodiesel) é formado, o custo de operação é diluído do valor final 
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de produção. Para atingir o mínimo de conversão necessária para tornar viável o processo, foi 

preciso operar a coluna com um mínimo de 3 estágios de separação (40%).  

Devido às normas de qualidade para o biodiesel impostas pela ANP, que especifica o 

biocombustível com 96,5% em éster, foi necessário trabalhar a coluna com 10 estágios de 

separação para a zona de reação, obtendo-se assim para esta configuração uma conversão de 

98,8% em éster. A partir disto, todos os resultados a seguir serão para uma configuração de 

coluna com 10 estágios de separação fazendo uso da alimentação de óleo e álcool separado e 

de tal forma que se tenha correntes cruzadas ao longo da coluna com o óleo (líquido) 

descendo e o vapor de álcool subindo. 

 

 

4.3.1. Análises de sensibilidade 

O estudo da sensibilidade da coluna de destilação reativa foi feito levando-se em 

consideração a variação na razão de refluxo do destilado junto com a variação da relação 

molar. Para o presente trabalho, foram analisadas as seguintes variáveis: razão de refluxo no 

condensador e a carga térmica no refervedor.  

Para a análise de sensibilidade da razão de refluxo foi atribuído um intervalo entre 

0,001 até 5 para esta variável, fixado em 10 o número de estágios conforme os resultados 

obtidos para a reação (Figura 44). Esta variação na razão de refluxo do topo da coluna serviu 

para representar uma condição em que se opere uma coluna com refluxo mínimo e com 

refluxo máximo. O interesse de se trabalhar com o mínimo de produto de topo, se faz 

necessário uma vez que o composto mais leve é o metanol e que o mesmo deverá retornar ao 

processo como reciclo.  

Com a variação na razão de refluxo de topo, observou-se uma mudança na carga 

térmica aplicada ao refervedor. À medida que se aumentava a razão de refluxo, mantendo-se 

constantes as demais variáveis operacionais do processo, necessitava-se de uma carga térmica 

maior no refervedor para suprir a demanda de vapor no topo do equipamento. Procurou-se 

trabalhar com as relações molares de álcool x óleo de 3/1, 4/1, 5/1 e 6/1, variando a razão de 

refluxo para cada relação, mantendo-se constante o número de estágios de separação. Nesta 

análise foi acompanhado o perfil de concentração dos compostos de interesse (consumo de 

óleo e formação de éster) ao longo da coluna. 
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As Figuras 45 e 46 mostram uma simulação feita na coluna com uma relação molar de 

álcool x óleo de 3 para 1. Foi usado 100 kmol/h de óleo para 300 kmol/h de álcool na entrada 

da coluna. A temperatura de ambas as alimentações foi de 25°C a uma pressão atmosférica. 

 

Figura 44: Superfície da fração molar na fase líquida do óleo ao longo da coluna de destilação 

reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 3/1. 

 

 

Figura 45: Superfície da fração molar na fase líquida do biodiesel ao longo da coluna de 

destilação reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 3/1. 
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As Figuras 47 e 48 mostram uma simulação feita na coluna com uma relação molar de 

álcool x óleo de 4 para 1. Foi usado 100 kmol/h de óleo para 400 kmol/h de álcool na entrada 

da coluna. A temperatura de ambas as alimentações foi de 25°C a uma pressão atmosférica. 

 

Figura 46: Superfície da fração molar na fase líquida do óleo ao longo da coluna de destilação 

reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 4/1. 

 

Figura 47: Superfície da fração molar na fase líquida do biodiesel ao longo da coluna de 

destilação reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 4/1. 
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A Figura 49 e 50 mostra uma simulação feita na coluna com uma relação molar de 

álcool x óleo de 5 para 1. Foi usado 100 kmol/h de óleo para 500 kmol/h de álcool na entrada 

da coluna. A temperatura de ambas as alimentações foi de 25°C a uma pressão atmosférica. 

 

Figura 48: Superfície da fração molar na fase líquida do óleo ao longo da coluna de destilação 

reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 5/1. 

 

Figura 49: Superfície da fração molar na fase líquida do biodiesel ao longo da coluna de 

destilação reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 5/1. 
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A Figura 51 e 52 mostram uma simulação feita na coluna com uma relação molar de 

álcool x óleo de 6 para 1. Foi usado 100 kmol/h de óleo para 600 kmol/h de álcool na entrada 

da coluna. A temperatura de ambas as alimentações foi de 25°C a uma pressão atmosférica. 

 

Figura 50: Superfície da fração molar na fase líquida do óleo ao longo da coluna de destilação 

reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 6/1. 

 

 

Figura 51: Superfície da fração molar na fase líquida do biodiesel ao longo da coluna de 

destilação reativa. Efeito da razão de refluxo para uma relação molar de álcool x óleo de 6/1. 
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Conforme os resultados mostrados nas Figuras 45 à 52, verifica-se que ao se variar a 

razão de refluxo obtém-se resultados bem significativos para a taxa de consumo de óleo em 

todas as relações estequiométricas. Observa-se ainda que quanto maior a razão de refluxo, 

mais rápido foi é taxa de consumo do óleo. Resultados parecidos (MACHADO, et al. 2009; 

B.B. He, et al. 2006) foram obtidos com a variação da relação molar na alimentação de álcool 

e óleo na coluna de destilação reativa. Eles obtiveram resultados parecidos do ponto de vista 

experimental. Os resultados obtidos são de grande importância, pois uma taxa de consumo de 

óleo elevado implica na necessidade de menos estágios de separação o que causa um impacto 

direto no custo final do projeto (coluna com menor número de estágios). Observou-se também 

que mesmo operando na condição mínima da estequiometria (3x1), conseguiu-se obter uma 

conversão de 98,7% em éster, embora a coluna possua um maior número de estágios.  

 

4.3.2. Comparação dos resultados com dados da literatura  

 

Nesta etapa do trabalho, realizou-se um estudo comparativo com dados da literatura 

(B. B. HE, et al 2006), na qual o autor fez um estudo experimental com uma coluna de 

destilação reativa usando óleo de Canola. Além disso, também comparou-se com os 

resultados de Chokchai, et al (2010), que simulou a transesterificação da trioleina em uma 

coluna de destilação reativa. Os autores trabalharam variando a relação molar de álcool x 

óleo, e acompanharam a formação de éster associado. Os mesmos trabalharam com as 

seguintes relações molares: 3/1; 3,5/1; 4/1; 4,5/1. O álcool usado no processo de ambos foi o 

metanol. No presente estudo foi usado dados provenientes do óleo algodão que foram obtidos 

a partir das análises realizadas na planta piloto de Caetés/PE. A Tabela 29 mostra a 

comparação do óleo usado por B. B. He, eta al (2006) com o óleo usado neste trabalho. 

Tabela 27: Composição dos óleos usados na literatura e neste trabalho. 

Componente B. B. He et al (2006) Caetés/PE 

Palmitate 0,039 0,127 

Stearate 0,21 0,0412 

Oleate 59,3 0,2148 

Linoleate 18,4 0,5048 
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Pode-se verificar pela Tabela anterior que os óleos possuem composições diferentes, 

porém com praticamente os mesmos componentes. Apesar da composição do óleo usado por 

B. B. He, et al (2006) ser diferente da composição do óleo usado em Caetés/PE, os resultados 

da simulação deste trabalho mostraram-se muito próximos do experimento realizado pelo 

autor como visto na Figura 53 a seguir que compara os resultados da simulação com os 

resultados experimentais. Os resultados da simulação feita por Chokchai, et al (2010) também 

podem ser vistos na Figura 53. 

 

Figura 52: Comparação dos resultados com a literatura. 

 

Em seguida, para este resultado, variou-se a razão de refluxo e a relação molar a fim 

de promover uma melhor conversão em éster conforme a Figura 54 mostrada a seguir.  
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Figura 53: Perfil de concentração com em função da razão de refluxo e da relação molar.  

Observa-se que com o aumento da razão de refluxo, favorece na formação de ésteres 

conforme esperado. Esses resultados foram obtidos para as relações molares (Álcool x Óleo) 

3/1; 3,5/1; 4/1; 4,5/1. Nota-se que a partir de uma relação molar de 4/1 e uma razão de refluxo 

de 8, a quantidade de éster formado já é suficiente para atender as especificações da ANP que 

define um teor de 96,6%. 

 

4.3.3. Custo energético da coluna em função da relação óleo x álcool 

 

Em seguida, foi realizado um estudo do custo aplicado a planta para diversas relações 

molares de álcool x óleo. Foi adotado para este trabalho uma coluna que opera com as 

relações molares de 3/1, 4/1, 5/1, 6/1. Procurou-se variar essas relações molares mantendo-se 

constantes as demais variáveis de operação do processo. A Figura 55 mostra os resultados dos 

custos de operação para as relações molares de álcool x óleo operando com 10 estágios de 

separação/reação onde se obteve uma conversão superior a 98% em éster. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 83  

 

Figura 54: Variação do custo anualizado total unitário - CATU em função da razão de refluxo 

para as relações de álcoolxóleo de 3:1, 4:1, 5:1 e 6:1. 

 

Observa-se que o aumento da produtividade torna-se maior com o aumento da relação 

molar álcool x óleo, pois o custo associado ao processo diminui em virtude da maior 

quantidade de produtos formados. Além disso, há uma diminuição no gasto energético do 

refervedor devido a maior diluição do óleo no álcool. Para valores cuja relação foi de 3/1 e 

4/1, a variação da razão de refluxo praticamente não influenciou no custo do processo. Por 

outro lado, para as operações com relações molares de 5/1 e 6/1, pode-se verificar que quanto 

maior a razão de refluxo mais vantajoso se torna a economia do processo, devido ao menor 

gasto energético no refervedor em função de uma maior diluição do óleo no álcool.  

Observa-se que quando aumentou-se o fluxo de alimentação de álcool, mantendo-se 

constantes as demais variáveis do processo, a carga térmica aplicada ao refervedor era 

diminuída. Este resultado é devido à capacidade calorífica da mistura a se aproximar da 

capacidade calorífica do metanol. Ao se fazer esta diluição, modifica-se a fração molar dos 

compostos na fase líquida e com isso altera-se a o ponto de bolha na curva de equilíbrio Txy 

como visto no Apêndice F. 
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4.3.4. Projeto de usina de biodiesel usando destilação reativa 

 

Nesta etapa do trabalho, simulou-se nas mesmas condições da usina de Caetés/PE, 

uma planta piloto com destilação reativa para produção de biodiesel. Para tanto, foi proposto 

uma usina com a seguinte configuração: uma coluna de destilação reativa e um coluna de 

separação e purificação dos ésteres formados. A Figura 56 mostra o esquema do sistema 

formado por uma coluna de destilação reativa operando com 10 estágios de separação (top 

down), onde a alimentação do óleo na primeira coluna é feita no estágio 2, enquanto que a 

alimentação de álcool é realizada no estágio 8. O catalisador é alimentado na linha de refluxo. 
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Figura 55: Flow seet da usina de produção de biodiesel com destilação reativa. 
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A primeira coluna opera com condensador do tipo total para proporcionar um refluxo 

à torre e um reboiler parcial. Nesta primeira coluna, todos os estágios de separação ao longo 

da mesma funcionaram como zona reativa para o processo de reação química. Ao longo dos 

estágios de separação, ocorre a reação de transesterificação do óleo em contato com o álcool 

que entra na primeira coluna pelo estágio 8, formando assim os produtos da reação (ésteres 

metílicos) e glicerol. O produto de topo (destilado) da primeira coluna retorna à coluna em 

forma de refluxo. O catalisador (NaOH) é alimentado pelo refluxo de topo da primeira coluna. 

Caso queira-se operar com um sistema de esterificação, o mesmo possui flexibilidade para 

remoção de água proveniente da reação química de esterificação da primeira coluna 

condensando-a em tanque (T-1) separando assim do vapor de álcool que segue para o 

condensador 2 (CD-2). O produto de base da primeira coluna foi dividido em duas partes, 

uma líquida e outra em forma de vapor. A parte em forma de vapor retorna para a coluna 1 

para auxiliar no aquecimento do processo. A parte líquida é direcionada para uma segunda 

coluna de destilação onde irão ser separados os ésteres da glicerina. A segunda coluna foi 

composta por 10 estágios de separação (top down), onde a alimentação ocorre no estágio 5. A 

segunda coluna opera com condensador do tipo total para proporcionar um refluxo à torre e 

reboiler parcial para auxiliar no aquecimento da coluna. 

Diante destes parâmetros de projeto e aplicando as condições ótimas de operação 

desenvolvidas anteriormente, foi realizada uma estimativa do custo total do investimento da 

usina de biodiesel utilizando o conceito de destilação reativa. Foi usado como ferramenta de 

apoio o Aspen Workbook junto com as equações de projeto. O custo de investimento 

preliminar obtido para esse tipo de processo pode ser visto na Tabela 30. Os valores para o 

cálculo do fator de Lang que influenciam no projeto podem ser visto na Tabela 31 a seguir. 

 

Tabela 28: Custo de projeto preliminar para um processo com destilação reativa. 

ISBL Valor (R$) 

Coluna de DR 1 46.354,00 

Condensador 1 4.496,00 

Condensador 2 4.496,00 

Refervedor 1 5.209,00 

Coluna de DR 2 46.354,00 

Condensador 3 4.496,00 

Refervedor 2 5.209,00 
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Tabela 29: Fatores de correção para Lang. 

Fatores estimados  Valor 

Instalações 0,15 

Tubulações 0,30 

Estruturas 0,06 

Prevenção de incêndios 0,06 

Instalações elétricas 0,10 

∑ fA 0,57 

Serviços de engenharia 0,13 

Eventuais 0,13 

∑ fB 0,26 

Fator Lang 1,98 

 

O custo dos equipamentos foi de R$ 116.614, e considerado um OSBL correspondente 

a 45% do ISBL conforme sugerido pela literatura. O custo total de investimento para o 

processo da usina foi de R$ 169.090, sendo ajustado por uma fator de Lang de 1,98 obtendo-

se um custo total final da usina foi de R$ 334.798. Comparando-se com o valor investido na 

usina de Caetés/PE, que foi em torno de R$ 500.000, obteve-se uma redução de 33% do valor 

investido no processo convencional. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos no presente trabalho, que se baseou na simulação de 

uma usina piloto para produção de biodiesel, chega-se as seguintes conclusões: 

O uso dos compostos químicos Palmitate, estearate, linoleate e oleate como principais 

componentes da mistura (matéria-prima) usados para a simulação forneceu resultados finais 

(biodiesel) muito próximos dos resultados obtidos no processo industrial de Caetés/PE que é 

basicamente formado por óleo de algodão.  Além disso, verificou-se que a faixa ótima de 

operação para o processo em batelada foi de 40°C a 60°C, pois para valores de temperatura 

abaixo da faixa, a formação de ésteres não é suficiente para diluir os custos de operação. Por 

outro lado, verificou-se que para valores acima de 60°C, os gastos com energia tornavam o 

processo economicamente inviável. Os resultados se mostraram próximos quanto ao teor de 

éster obtido, sendo comprovados pelos resultados das análises das amostras coletadas em 

campo. Isto levou a usina a padronizar sua faixa de operação para a temperatura de 40°C a 

60°C. Além disso, o uso do etanol no processo em reatores operando em regime de batelada 

não se mostra viável para o sistema operando com temperaturas abaixo de 80°C e com 

relações molares inferiores a 10 / 1 (álcool x óleo). Este fato por se só já aumenta o CATU do 

processo o tornado inviável. 

Com relação a utilização do sistema de destilação reativa para a produção de biodiesel, 

os resultados deste trabalho mostraram que a conversão de óleo em ésteres está diretamente 

relacionada com a razão de refluxo e com a razão molar de alimentação. Foi observado 

também que com o aumento da razão de refluxo, tem-se uma maior formação de ésteres, 

tornando-se uma vantagem na produção de biodiesel, pois o produto de topo da coluna 

(excesso de álcool) normalmente retorna para o processo. Além disso, o tempo de processo 

com destilação reativa chega a ser de 10 a 15 vezes mais rápido que o processo convencional. 

Observou-se que a partir de uma relação molar de 4/1 e com uma razão de refluxo de 8, a 

quantidade de éster formado já é suficiente para atender as especificações da ANP que define 

um teor de 96,6%. Esses resultados também foram compatíveis com os obtidos na literatura, 

sugerindo assim seu uso para a aplicação na produção de biodiesel. O custo preliminar de 

projeto aplicado a um processo que faz uso de destilação reativa chega a ser 33% menor que o 

processo convencional (batelada).  
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FUTUROS 

 

Os resultados desenvolvidos neste trabalho são de grande ajuda para a aplicação em 

um novo campo do processo de produção de biodiesel em escala industrial. A aplicação de 

destilação reativa mostra-se promissora para a produção de biodiesel. 

Como sugestão de trabalhos futuros, recomenda-se uma comparação mais efetiva entre 

os resultados obtidos neste trabalho com dados experimentais obtidos em uma usina piloto de 

produção de biodiesel operando com destilação reativa. Sugere-se ainda que em trabalhos 

futuros seja comparado o desempenho da destilação reativa com usinas operando com o 

processo convencional em batelada. Sugere-se também a simulação da destilação reativa 

utilizando-se etanol em seu processo. 

Faz-se necessário estudar outros tipos de configurações para o processo de produção 

de biodiesel os comparado com processos de destilação reativa e batelada.  
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8.1. Apêndice A. Algumas usinas de biodiesel do Brasil. 
 

Autorizações » Produção de Biodiesel 

 

 

Data da última atualização: 17/11/2010 

Empresa  CNPJ Assunto 
Autorização / 

Data 

SOYMINAS BIODIESEL 

DERIVADOS DE VEGETAIS LTDA. 
03.495.312/0001-01 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na instalação 

industrial, de propriedade da empresa 

SOYMINAS Biodiesel Derivados de 

Vegetais Ltda,com capacidade nominal 

inicial de 40 metros cúbicos por dia, 

situada na Av. Humberto de Almeida, 

690 - Distrito Industrial, no município de 

Cássia, no Estado de Minas Gerais. 

Nº 78, 

de 18/03/05 

(DOU de 21/03/05) 

 

Autorização 

CANCELADA pelo 

Despacho Nº 

984/2010 

 (DOU 10.6.2010) 

COMPANHIA REFINADORA DA 

AMAZÔNIA - AGROPALMA 
83.663.484/0001-86 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na instalação 

industrial, de propriedade da 

COMPANHIA REFINADORA DA 

AMAZÔNIA, com capacidade instalada de 

24 milhões de litros por ano, situada na 

Rodovia Arthur Bernardes, 5555 - 

Tapanã, Município de Belém, Estado do 

Pará. 

Nº 94, 

de 31/03/05 

(DOU de 01/04/05) 

BIOLIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE COMBUSTÍVEIS VEGETAIS 

LTDA 

05.794.956/0001-26 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na instalação 

industrial, de propriedade da empresa 

BIOLIX Indústria e Comércio de 

Combustíveis Vegetais Ltda., com 

capacidade nominal inicial de 30 metros 

cúbicos por dia, situada na Av. 

Esplanada, 1355 - Parque Industrial, no 

município de Rolândia, no Estado do 

Paraná. 

Nº 165, 

de 17/05/05 

(DOU de 18/05/05) 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/marÃ§o/aut%2078%20-%202005.xml?
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/marÃ§o/aut%2078%20-%202005.xml?
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/marÃ§o/aut%2078%20-%202005.xml?
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/despachos/2010/junho/desp%20984%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22soyminas%22$x=Advanced$nc=1289#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/despachos/2010/junho/desp%20984%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22soyminas%22$x=Advanced$nc=1289#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/despachos/2010/junho/desp%20984%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22soyminas%22$x=Advanced$nc=1289#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/despachos/2010/junho/desp%20984%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22soyminas%22$x=Advanced$nc=1289#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/despachos/2010/junho/desp%20984%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22soyminas%22$x=Advanced$nc=1289#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/mar%C3%A7o/aut%2094%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=9933
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/mar%C3%A7o/aut%2094%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=9933
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/mar%C3%A7o/aut%2094%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=9933
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/maio/aut%20165%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A165%5D$x=Advanced$nc=6764#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/maio/aut%20165%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A165%5D$x=Advanced$nc=6764#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/maio/aut%20165%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A165%5D$x=Advanced$nc=6764#LPHit1
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BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

E ÓLEOS VEGETAIS S.A 

05.799.312/0001-20 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na PLANTA 

ESTABELECIMENTO FILIAL, de 

propriedade da BRASIL BIODIESEL 

Comércio e Indústria de Óleos Vegetais 

Ltda, com capacidade nominal de 2.000 

l/d, situada no Campus Ministro Petrônio 

Portela, parte, Bairro Ininga, no 

município de Teresina, no Estado do 

Piauí. 

Nº 183, 

de 23/05/05 

(DOU de 24/05/05) 

 

Autorização 

REVOGADA pelo 

Despacho n.º 

318/2007, de 

12/04/2007. 

BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

E ÓLEOS VEGETAIS S.A 

05.799.312/0001-20 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na PLANTA 

ESTABELECIMENTO MATRIZ, de 

propriedade da BRASIL BIODIESEL 

Comércio e Indústria de Óleos Vegetais 

Ltda, com capacidade nominal de 90.000 

l/d, utilizando rota metílica, 

correspondendo a 60.000 l/d, utilizando 

rota etílica, situada na Rua Projetada, nº 

360 - Bairro Nossa Senhora da Guia, 

Município de Floriano, Estado do Piauí. 

Nº 280, 

de 27/07/2005 

(DOU de 28/07/05) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 213/2006, 

de 16/08/2006. 

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL- NUTEC 
09.416.789/0001-94 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na PLANTA da 

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC., com 

capacidade nominal instalada de 2400 

litros/dia, situada na Rua Professor 

Rômulo Proença S/N, campus 

universitário PICI, Município de Fortaleza, 

Estado do Ceará. 

Nº 335, 

de 08/09/2005 

(DOU de 09/09/05) 

 

Autorização 

REVOGADA pelo 

Despacho n.º 

1432/2010, de 

02/09/2010. 

FERTIBOM INDÚSTRIAS LTDA 00.191.202/0001-68 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na PLANTA da 

FERTIBOM INDUSTRIAS LTDA., com 

capacidade nominal instalada de 20.000 

litros/dia, situada na Rodovia 

Comendador Pedro Monteleone, km 211 

+520 m, bairro Rodovia, município de 

Catanduva, estado de São Paulo. 

Nº 402, 

de 27/10/2005 

(DOU de 28/10/05) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 245/2006, 

de 14/09/2006. 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/maio/aut%20183%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A183%5D$x=Advanced$nc=3412#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/maio/aut%20183%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A183%5D$x=Advanced$nc=3412#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/maio/aut%20183%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A183%5D$x=Advanced$nc=3412#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/despachos/2007/abril/desp%20318%20-%202007.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/julho/aut%20280%20-%202005.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/julho/aut%20280%20-%202005.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/julho/aut%20280%20-%202005.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/agosto/aut%20213%20-%202006.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/setembro/aut%20335%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A335%5D$x=Advanced$nc=1746#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/setembro/aut%20335%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A335%5D$x=Advanced$nc=1746#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/setembro/aut%20335%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A335%5D$x=Advanced$nc=1746#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/outubro/aut%20402%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A402%5D$x=Advanced$nc=4191#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/outubro/aut%20402%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A402%5D$x=Advanced$nc=4191#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/outubro/aut%20402%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A402%5D$x=Advanced$nc=4191#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20245%20-%202006.xml
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RENOBRAS INDÚSTRIA QUÍMICA 

LTDA. 
03.357.802/0001-41 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na PLANTA da 

RENOBRAS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., 

com capacidade nominal instalada de 

20.000 litros/dia, situada na Rodovia BR 

MT 344, S/N, Distrito Industrial, 

município de Dom Aquino, estado de 

Mato Grosso. 

Nº 403, 

de 27/10/2005 

(DOU de 28/10/05) 

 

Autorização 

REVOGADA pelo 

Despacho n.º 

1934/2009, de 

23/10/2009. 

GRANOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO S/A 
50.290.329/0063-05 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial filial da GRANOL INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A com 

capacidade nominal instalada de 

133m³/dia, situada na Rodovia 

Anhanguera Km 103,1 s/nº, Jardim 

Aparecida, Município de Campinas, 

Estado de São Paulo, ficando a produção 

da planta limitada aos volumes expressos 

na licença de funcionamento em vigor 

emitida pelo órgão ambiental 

competente. 

Nº 158, 

de 26/06/2006 

(DOU 27/06/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 394/2007, 

de 1/11/2007. 

GRANOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO S/A 
50.290.329/0026-60 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel na planta 

industrial da GRANOL, INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A com 

capacidade nominal instalada de 200.000 

litros/dia, situada na Quadra 03, Módulos 

4, 5 e 6 – Distrito Agroindustrial de 

Anápolis – DAIA, município de Anápolis, 

estado de Goiás. 

Nº 173, 

de 06/07/2006 

(DOU 07/07/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 351/2006, 

de 22/12/2006. 

BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

E ÓLEOS VEGETAIS S.A 

05.799.312/0001-20 

Fica autorizado a ampliação da 

capacidade de produção de biodiesel na 

planta industrial matriz da empresa 

BRASIL BIODIESEL COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA. 

com capacidade nominal instalada de 

90.000 litros/dia, correspondendo a 

60.000 litros/dia, utilizando rota etílica, 

passando a produzir 135.000 litros/dia, 

utilizando rota metílica, correspondendo 

a 96.000 litros/dia, utilizando rota etílica, 

situada na sede da empresa, na rua 

Projetada, nº 360 – bairro Nossa 

Senhora da Guia, Floriano, Piauí. 

Revoga-se a Autorização ANP nº 

280, de 27 de julho de 2005, 

publicada no DOU em 28 de julho de 

2005. 

Nº 213, 

de 16/08/2006 

(DOU 18/08/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 266/2007, 

de 12/09/2007. 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/outubro/aut%20403%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A403%5D$x=Advanced$nc=2325#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/outubro/aut%20403%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A403%5D$x=Advanced$nc=2325#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/outubro/aut%20403%20-%202005.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A403%5D$x=Advanced$nc=2325#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/junho/aut%20158%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A158%5D$x=Advanced$nc=5088#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/junho/aut%20158%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A158%5D$x=Advanced$nc=5088#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/junho/aut%20158%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A158%5D$x=Advanced$nc=5088#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20245%20-%202006.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/julho/aut%20173%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A173%5D$x=Advanced$nc=8791#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/julho/aut%20173%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A173%5D$x=Advanced$nc=8791#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/julho/aut%20173%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A173%5D$x=Advanced$nc=8791#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20351%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=5571
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/julho/aut%20280%20-%202005.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/agosto/aut%20213%20-%202006.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/agosto/aut%20213%20-%202006.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/agosto/aut%20213%20-%202006.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20351%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=5571
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BIOCAPITAL CONSULTORIA 

EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES 

S/A. 

07.814.533/0001-56 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da BIOCAPITAL CONSULTORIA 

EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES S/A. 

com capacidade nominal instalada de 

186 m³/dia, situada na Av. Industrial Nº 

360, parte, Bela Vista, município de 

Charqueada, estado de São Paulo, 

ficando a produção da planta limitada aos 

volumes expressos na licença de 

operação em vigor emitida pelo órgão 

ambiental competente, até o limite da 

capacidade nominal instalada. 

Nº 244, 

de 14/09/2006 

(DOU 15/09/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 395/2007, 

de 1/11/2007. 

FERTIBOM INDÚSTRIAS LTDA 00.191.202/0001-68 

Fica autorizada a ampliação da instalação 

industrial da FERTIBOM INDUSTRIAS 

LTDA., com capacidade nominal instalada 

de 20m³/dia ampliada para 40m³/dia, 

situada na Rodovia Comendador Pedro 

Monteleone, km 211 +520 m, bairro 

Rodovia, município de Catanduva, estado 

de São Paulo. 

Revoga-se a Autorização ANP nº 

402, de 27 de outubro de 2005, 

publicada no DOU em 28 de outubro 

de 2005. 

Nº 245, 

de 14/09/2006 

(DOU 15/09/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 327/2008, 

de 13/08/2008. 

IBR – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

RESINAS LTDA 
02.392.616/0001-80 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da IBR – INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE RESINAS LTDA, CNPJ 

02.392.616/0001-80, com capacidade 

nominal instalada de 65m³/dia, situada 

na Via Penetração IV, s/nº – Lote 25 – 

Distrito 2 – CIA – Município de Simões 

Filho, Estado da Bahia, ficando a 

produção da planta limitada aos volumes 

expressos na licença de funcionamento 

em vigor emitida pelo órgão ambiental 

competente. 

Nº 246, 

de 14/09/2006 

(DOU 15/09/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 406/2007, 

de 09/11/2007. 

BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

E ÓLEOS VEGETAIS S.A 

05.799.312/0002-01 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da empresa BRASIL 

ECODIESEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS E ÓLEOS VEGETAIS 

S/A., antes denominada BRASIL 

BIODIESEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

ÓLEOS VEGETAIS LTDA., CNPJ nº 

05.799.312/0002-01, com capacidade 

nominal instalada de 360m³/dia, rota 

metílica, ou 252m3/dia, rota etílica, 

situada na Avenida Sargento Hermínio, 

969, Município de Crateús, Estado do 

Ceará. 

Nº 292, 

de 18/10/2006 

(DOU 19/10/06) 

 

Autorização 

CANCELADA pelo 

Despacho Nº 

738/2010 

 (DOU 5.5.2010) 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20244%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A244%5D$x=Advanced$nc=502#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20244%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A244%5D$x=Advanced$nc=502#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20244%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A244%5D$x=Advanced$nc=502#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20351%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=5571
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2005/julho/aut%20280%20-%202005.xml
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20245%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A245%5D$x=Advanced$nc=4019#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20245%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A245%5D$x=Advanced$nc=4019#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20245%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A245%5D$x=Advanced$nc=4019#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20351%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=5571
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20246%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A246%5D$x=Advanced$nc=7135#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20246%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A246%5D$x=Advanced$nc=7135#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/setembro/aut%20246%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A246%5D$x=Advanced$nc=7135#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20351%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=5571
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/outubro/aut%20292%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A292%5D$x=Advanced$nc=3652#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/outubro/aut%20292%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A292%5D$x=Advanced$nc=3652#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/outubro/aut%20292%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A292%5D$x=Advanced$nc=3652#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2010/fevereiro/aut%2069%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22biopar%22$x=Advanced$nc=3336#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2010/fevereiro/aut%2069%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22biopar%22$x=Advanced$nc=3336#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2010/fevereiro/aut%2069%20-%202010.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%20%22biopar%22$x=Advanced$nc=3336#LPHit1
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DHAYMERS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA 

53.048.369/0001-30 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da DHAYMERS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

LTDA, CNPJ n.º 53.048.369/0001-30, 

com capacidade nominal instalada de 26 

m³/dia, situada na Rua Austrália 39/63, 

Parque Industrial Daci, município de 

Taboão da Serra, estado de São Paulo. 

Nº 307, 

de 09/11/2006 

(DOU 10/11/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pelo 

Despacho n.º 

1558/2009, de 

12/08/2009. 

BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

E ÓLEOS VEGETAIS S.A 

05.799.312/0006-35 

Fica autorizado a produção de biodiesel 

na planta industrial da filial da empresa 

BRASIL ECODIESEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E 

ÓLEOS VEGETAIS S.A com capacidade 

nominal instalada de 360.000 litros por 

dia de biodiesel, utilizando rota metílica e 

de 252.000 litros por dia de biodiesel, 

utilizando rota etílica, em planta 

industrial, na Rodovia BR 122, km. 32, 

s/nº, na Zona Rural de Iraquara, na 

Cidade de Iraquara, no Estado da Bahia. 

Nº 319, 

de 23/11/2006 

(DOU 27/11/06) 

PONTE DI FERRO PARTICIPAÇÕES, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BIODIESEL LTDA. 

2.566.100/0003-77 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da Ponte Di Ferro Participações, 

Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda., 

CNPJ nº 2.566.100/0003-77, com 

capacidade nominal instalada de 90 

m³/dia, situada na Rua Irmãos Albernaz 

nº 300, bairro Vila Costa, município de 

Taubaté, estado de São Paulo. 

Nº 321, 

de 23/11/2006 

(DOU 27/11/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pelo 

Despacho n.º 

318/2007, de 

12/04/2007. 

USINA BARRALCOOL S.A 33.664.228/0001-35 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da USINA BARRALCOOL S.A., 

CNPJ n.º 33.664.228/0001-35, com 

capacidade nominal instalada de 190,46 

m³/dia, situada na Rodovia MT 246, Km 

3,5, município de Barra do Bugres, 

estado de MatoGrosso, ficando a 

produção da planta limitada aos volumes 

expressos na licença de operação em 

vigor emitida pelo órgão ambiental 

competente, até o limite da capacidade 

nominal instalada. 

Nº 336, 

de 18/12/2006 

(DOU 19/12/06) 

 

RETIFICADA DOU 

29.5.2009 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20307%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A307%5D$x=Advanced$nc=23#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20307%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A307%5D$x=Advanced$nc=23#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20307%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A307%5D$x=Advanced$nc=23#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20319%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A319%5D$x=Advanced$nc=2380#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20319%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A319%5D$x=Advanced$nc=2380#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20319%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A319%5D$x=Advanced$nc=2380#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20321%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A321%5D$x=Advanced$nc=3141#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20321%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A321%5D$x=Advanced$nc=3141#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/novembro/aut%20321%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A321%5D$x=Advanced$nc=3141#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20336%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A336%5D$x=Advanced$nc=7851#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20336%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A336%5D$x=Advanced$nc=7851#LPHit1
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/autorizacao/2006/dezembro/aut%20336%20-%202006.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=%5Bfield%20num_norma%3A336%5D$x=Advanced$nc=7851#LPHit1
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BINATURAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS 

LTDA. 

07.113.559/0001-77 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da Binatural Indústria e 

Comércio de Óleos Vegetais Ltda., CNPJ 

n.º 07.113.559/0001-77, com 

capacidade nominal instalada de 30 

m³/dia, situada Travessa Industrial 01, 

no.555, Setor Industrial, Formosa, 

Estado de Goiás. 

Nº 337, 

de 18/12/2006 

(DOU 19/12/06) 

 

Autorização 

revogada pela de 

n° 17, de 

16.12.2008 – DOU 

17.1.2008 – 

Efeitos a partir de 

17.1.2008 

REFINARIA NACIONAL DE 

PETRÓLEO VEGETAL LTDA. - 

FUSERMANN 

06.948.795/0001-40 

Fica autorizado a produção de biodiesel 

na planta industrial da empresa 

REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO 

VEGETAL LTDA., CNPJ nº 

06.948.795/0001-40, com capacidade 

nominal instalada de 30m³ / dia de 

biodiesel, utilizando rota etílica, em 

planta industrial, situada na Rodovia BR 

040, km 698/699, Distrito Industrial, 

Município de Barbacena, Estado de Minas 

Gerais. 

Nº 350, 

de 22/12/2006 

(DOU 26/12/06) 

GRANOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO S/A 
50.290.329/0026-60 

Fica autorizada a ampliação de 

capacidade nominal instalada da planta 

industrial da GRANOL, INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A, CNPJ nº 

50.290.329/0026-60, com capacidade 

nominal instalada de 200.000 litros/dia 

para 333.333 litros/dia, situada na 

Quadra 03, Módulos 4, 5 e 6 – Distrito 

Agroindustrial de Anápolis – DAIA, 

município de Anápolis, estado de Goiás. 

Revoga-se a Autorização ANP nº 

173, de 30 de junho de 2006, 

publicada no Diário Oficial da União 

de 7 de julho de 2006. 

Nº 351, 

de 22/12/2006 

(DOU 26/12/06) 

 

Autorização 

REVOGADA pela 

de n.º 393/2007, 

de 1/11/2007. 

PONTE DI FERRO PARTICIPAÇÕES, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BIODIESEL LTDA. 

02.566.100/0004-58 

Fica autorizado o exercício da atividade 

de produção de biodiesel em planta 

industrial da Ponte Di Ferro Participações, 

Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda., 

CNPJ nº 02.566.100/0004-58, com 

capacidade nominal instalada de 

160m³/dia, situada na Avenida Brasil nº 

3.141, bairro Benfica, Rio de Janeiro, RJ. 

Nº 45, 

de 07/03/2007 

(DOU 08/03/07) 

 

Autorização 

CANCELADA pelo 

Despacho n.º 

380/2008, de 

2/5/2008. 
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8.2. Apêndice B. Usinas de Biodiesel no Nordeste. 
 

 

Estado Cidade Nome Finalidade 
Capac. de Prod. 

anual (L) 
Situação 

Maranhão 

São Luis Brasil Ecodiesel Produção 129.600.000 Construída e Produzindo 

Porto Franco BIOMA Produção 33.000.000 Em Planejamento 

Itaquí Brasil Ecodiesel Produção 10.000.000 Em Planejamento 

Piauí 

Floriano Brasil Ecodiesel Produção 97.200.000 Construída e Produzindo 

Teresina Usina Escola Gov. Alberto Silva Pesquisa 600.000 Construída 

Ceará 

Crateús Brasil Ecodiesel Produção 108.000.000 Construída e Produzindo 

Fortaleza NUTEC Pesquisa 864.000 Construída e Produzindo 

Tauá DNOCS Tauá Pesquisa 864.000 Construída e Produzindo 

Piquet Carneiro DNOCS Piquet Carneiro Pesquisa 864.000 Construída 

Quixadá Petrobrás Biocombutíveis Produção 56.520.000 Construída e Produzindo 

Sobral CENTEC / DNOCS Pesquisa 720.000 Construída 

Russas CENTEC / DNOCS Pesquisa 720.000 Construída 

Aracoiaba CENTEC / DNOCS Pesquisa 720.000 Construída 

Limoeiro CENTEC / DNOCS Pesquisa 720.000 Construída 

Rio G. do 

Norte 

Guamaré Petrobrás – UEB 1 Pesquisa 6.800.000 Construída e Produzindo 

Guamaré Petrobrás – UEB 2 Pesquisa 13.600.000 Construída e Produzindo 

Paraíba 

Campina Grande ROVSA Produção 9.000.000 Em Construção 

João Pessoa UFPB Pesquisa 

  

Pernambuco 

Caetés Unidade Experimental de Biodiesel de Caetés Pesquisa 600.000 Construída e Produzindo 

Pesqueira Usina de Biodiesel Governador Miguel Arraes Produção 3.000.000 Construída 

Serra Talhada Usina de Biodiesel de Serra Talhada Produção 3.000.000 Em Construção 

São José do Egito Usina de Biodiesel Serrote Redondo Produção 4.500.000 Construída e Produzindo 

Recife Usina Escola - UFPE Pesquisa 60.000 Em Construção 

Petrolina BIOVASF Produção 100.000.000 Em Planejamento 

Alagoas Murici Grupo Brasbiocombustiveis Produção 3.000.000 Em Planejamento 

Bahia 

Iraquara Brasil Ecodiesel Produção 129.600.000 Construída e Produzindo 

Simões Filho Comanche Bahia Produção 120.600.000 Construída e Produzindo 

Ilhéus Usina Escola - UESC Pesquisa 450.000 Construída e Produzindo 

Luis Eduardo 
Global Ag Biodiesel Produção 90.000.000 Em Construção 
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Magalhães 

Candeias Petrobrás Biocombustíveis Produção 56.520.000 Construída e Produzindo 

Salvador Biodiesel - UFBA Pesquisa 5.000.000 Em Construção 

Una Biobrax (Uma) Produção 49.500.000 Em Construção 

Jeremoabo Bahia Biodiesel Pesquisa 

  

Sento Sé Biobrax (Campo Largo) Produção 42.000.000 Em Planejamento 

Irecê Candelle Produção 50.000.000 Em Planejamento 

Oeste da Bahia Dagris Produção 100.000.000 Em Planejamento 

 

 

 

8.3. Apêndice C. Modelos termodinâmicos 
 

Activity Coefficient  

Property Method 

Liquid Phase Activity  

Coefficient Method 

Vapor Phase Fugacity  

Coefficient Method 

B PITZER Bromley Pitzer Redlich Kwong Soave 

ELECNRTL Electrolyte NRTL Redlich Kwong 

ENRTL HF Electrolyte NRTL HF Hexamerization model 

ENRTL-HG Electrolyte NRTL Redlich Kwong 

NRTL NRTL Ideal gas 

NRTL HOC NRTL Hayden O'Connell 

NRTL NTH NRTL Nothnagel 

NRTL RK NRTL Redlich Kwong 

NRTL 2 NRTL (using dataset 2) Ideal gas 

PITZER Pitzer Redlich Kwong Soave 

PITZ-HG Pitzer Redlich Kwong Soave 

UNIFAC UNIFAC Redlich Kwong 

UNIF DMD 
Dortmund modified 

UNIFAC 
Redlich Kwong Soave 

UNIF HOC UNIFAC Hayden O'Connell 

UNIF LBY Lyngby modified UNIFAC Ideal gas 

UNIF LL UNIFAC for liquid liquid Redlich Kwong 
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systems 

UNIQUAC UNIQUAC Ideal gas 

UNIQ HOC UNIQUAC Hayden O'Connell 

UNIQ NTH UNIQUAC Nothnagel 

UNIQ RK UNIQUAC Redlich Kwong 

UNIQ 2 UNIQUAC (using dataset 2)  Ideal gas 

VANLAAR Van Laar Ideal gas 

VANL HOC Van Laar Hayden O'Connell 

VANL NTH Van Laar Nothnagel 

VANL RK Van Laar Redlich Kwong 

VANL 2 Van Laar (using dataset 2) Ideal gas 

WILSON Wilson Ideal gas 

WILS HOC Wilson Hayden O'Connell 

WILS NTH Wilson Nothnagel 

WILS RK Wilson Redlich Kwong 

WILS 2 Wilson (using dataset 2) Ideal gas 

WILS HF Wilson HF Hexamerization model 

WILS GLR 
Wilson (ideal gas and liquid 

enthalpy reference state) 
Ideal gas 

WILS LR 
Wilson (liquid enthalpy 

reference state) 
Ideal gas 

WILS-VOL Wilson with volume term Redlich-Kwong 
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8.4. Apêndice D. Equações para o cálculo dos ISBL dos equipamentos 
 

 

Custo de Projeto para os Reatores é dado pela equação D-01 e D-02: 

1,066 0,802( & )
*101,9* * *(2,18 )

280

M S
ISBL D H Fc

                                          [D-01] 

*m PFc F F                                                                                                        [D-02] 

Custo de Investimento para os Evaporadores é dado pela equação D-03: 

( )M

E Eb

Q
I I

Qb
                                                                                                      [D-03] 

Custo de Projeto para o Tambor Flash é dado pela equação D-04 e D-05: 

1,066 0,802( & )
*101,9* * *(2,18 )

280

M S
ISBL D H Fc                                                     [D-04] 

*m PFc F F                                                                                                                   [D-05] 

Custo de Projeto para os Decantadores é dado pela equação D-06: 

( )M

E Eb

Q
I I

Qb
                                                                                                      [D-06] 

Custo de Projeto para os Trocadores de Calor é dado pelas equações D-07 e D-08: 

0,65( & )
*101,3* *(2,29 )

280

M S
ISBL A Fc                                                           [D-07] 

( )*d P mFc F F F                                                                                                 [D-08] 

Custo de Projeto para os Tanques de Lavagens é dado pela equação D-09: 

( )M

E Eb

Q
I I

Qb
                                                                                                       [D-09] 
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Custo de Projeto para as Colunas de Destilação (internos) é dado pelas equações D-10 e D-11: 

1,55( & )
*4,7* * *

280

M S
ISBL D H Fc                                                                  [D-10] 

S t mFc F F F                                                                                                  [D-11] 

Custo de Investimento para as bombas aplicadas ao processo é pela equação D-12: 

( )M

E Eb

Q
I I

Qb
                                                                                                      [D-12]       

 

Custo de Instalado para os Condensadores é dado pela equação D-13: 

0,65( & )
*(328)*( )

280 11.250

RQM S
ISBL                                                                    [D-13] 

Custo de Instalado para os Refervedores é dado pela equação D-14: 

0,65( & ) 90
*(328)*( *ln( ))

208 3.000 120

CQM S Tb
ISBL

Tb
                                             [D-14] 

Custo de Investimento para o filtro prensa é dado pela equação D-15: 

( )M

E Eb

Q
I I

Qb
                                                                                                     [D-15]      
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8.5. Apêndice E. Resultado da cromatografia gasosa 

 

 

Figura E-01: Resultado do GC na saída do decantador para a fase leve. 

 

Figura E-02: Resultado do GC na saída da lavagem final da fase leve. 

 

Figura E-03: Resultado do GC para o produto final (biodiesel). 
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8.6. Apêndice F. Resultado e Estudo prévio. 

Equilíbrio líquido- vapor do processo 

 

  

 

Figura F-1: Equilíbrio líquido-vapor para o biodiesel e para o glicerol. 

 

Note que pela natureza do equilíbrio líquido-vapor tanto da mistura Álcool-Biodiesel, 

quanto da mistura Álcool-Glicerol, a variação a fração molar dos componentes tende a 

influenciar na temperatura de bolha da mistura.  
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CALOR DE REAÇÃO 

 

O estudo preliminar do calor proveniente da reação é de fundamental importância para 

a análise de custo de produção, uma vez que este calor contribuirá de forma significativa no 

processo produtivo (TAYLOR & KRISHNA, 2000). 

Antes de realizar a simulação com reação química, foi necessário realizar um estudo 

do calor proveniente da reação de transesterificação. Segundo a literatura, o calor das reações 

de transesterificação por rota metílica e rota etílica possuem valores descritos pela tabela F-1. 

 

Tabela F-1: Calor de reação das rotas metílica e etílica. 

REAÇÃO  

(Tipo de Rota aplicada) 

[1] ∆H° 

(kJ/mol) 

[2] ∆H° 

(kJ/mol) 

[3] ∆H° 

(kJ/mol) 

[4] ∆H° 

(kJ/mol) 

TOl + 3 MeOH  3 MeOl + G  -9,08 -2,12  -5,83  --- 

TOl + 3 EtOH  3 EtOl + G +12,58 +31,22 --- +52,6 

[1] Fabiano et al, 2007  [2]  Fabiano et al, 2007    [3] Yu et al. ,2004     [4] Lilja et al. ,2005 

 

Devido à reação do ácido oleico com etanol ser endotérmico, a literatura verificou que 

a constante de equilíbrio aumenta apreciavelmente com o aumento da temperatura. Para a 

reação de esterificação com metanol, a reação é ligeiramente exotérmica, o qual faz com que 

seja pequena a diminuição do valor da constante de equilíbrio com o aumento da temperatura.  

No presente trabalho, os valores encontrados na simulação para o calor de reação das 

rota metílica pode ser vistos na tabela F-2 mostrada abaixo.  

Tabela F-2: Resultado do calor de reação das rotas metílica e etílica. 

REAÇÃO  

(Tipo de Rota aplicada) 

FLUXO MOLAR 

(mol/h) 

ENTALPIA 

(kJ/h) 

∆H° 

(kJ/mol) 

Metílica 2.177,469 -18.612,413 -8,55 

 

Para a rota metílica, foi utilizada como base a cinética de MELO (2007), o qual se 

mostrou bem adequada aos resultados da literatura. Pode-se verificar que os resultados 

encontrados pela simulação estão dentro da faixa pesquisada pela literatura. 
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8.7. Apêndice G. Diagrama de Moody 

A natureza do escoamento influencia na perda de carga em tubulações, uma vez que o 

fator de atrito está diretamente vinculado ao tipo de escoamento como é demonstrado no 

diagrama de Moody (Figura 12). 

 

Figura 56: Diagrama de Moody (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moody-es.png) 

Em geral, o regime de escoamento na condução de líquidos no interior de tubulações é 

turbulento, exceto em situações especiais, tais como escoamento a baixíssimas vazões, como 

ocorre em gotejadores de irrigação, onde o escoamento é laminar. No caso geral, pode-se 

considerar um regimento de escoamento turbulento o qual poderá ser usado para se 

determinar o fator de atrito aplicado à tubulações da usina.  

Sempre que um líquido escoa no interior de um tubo de um ponto para outro, haverá 

certa perda de energia denominada perda de pressão ou perda de carga. Esta perda de energia 

é devida ao atrito com as paredes do tubo e devida à viscosidade do líquido em escoamento. 

Quanto maior for a rugosidade da parede da tubulação, isto é, a altura das asperezas, maior 

será a turbulência do escoamento e, logo, maior será a perda de carga. 
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O tipo de material empregado nas tubulações também influencia na perda de carga do 

sistema, uma vez que as rugosidades médias dos materiais podem causar um atrito do fluido 

com as paredes da linha (tubulação). A tabela 13 e tabela 14 mostram as rugosidades médias e 

o coeficiente de fricção respectivamente. 

 

Tabela 30: Rugosidades médias absolutas de alguns materiais. 

Material Rugosidade 

média mm 

Material Rugosidade 

média mm 

Aço laminado novo 0,0015 Ferro fundido c/ incrustação 1,5 - 3 

Aço laminado usado 0,046 Ferro fundido enferrujado 1 - 1,5 

Aço galvanizado 0,15 Ferro fundido novo 0,26 - 1 

Aço soldado liso 0,1 Ferro fundido revestido c/ 

asfalto 

0,12 - 0,26 

Alvenaria de pedra fina 1 - 2,5 Madeira aplainada 0,2 - 0,9 

Alvenaria de pedra grosseira 8 - 15 Madeira bruta 1 - 2,5 

Alvenaria de tijolo 5 Polietileno 0,001 

Cobre 0,0015 PVC rígido 0,005 

Concreto alisado 0,3 - 0,8 Vidro 0,0015 

Concreto centrifugado 0,07   

 

 

Tabela 31: Valores médios de coeficientes de fricção. 

Aplicação Cf médio de instalações práticas 

Instalações de ar comprimido 0,0063 

Instalações de vapor 0,0050 

Instalações de ventilação e ar condicionado 0,0050 

Tubulações de água fria bombeada 0,0065 

Tubulações de água fria por gravidade 0,0075 

Tubulações de água para aquecimento com 

circulação bombeada 
0,0063 

Tubulações de água para aquecimento com 

circulação natural 
0,0088 

 


