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OBJETIVOS DA PESQUISA

A pesquisa tem como objetivos:

• Implementação do modelo matemático em linguagem Python, para o estudo da dinâmica do

processo de produção de biodiesel.

• Desenvolvimento de um controlador baseado em redes neurais artificiais para manutenção

das condições de operação desejadas.

• Implementação de um sistema de supervisão (interface homem-máquina), em código aberto,

para monitoramento do usuário (GUI).

DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE DE USUÁRIO 

(GUI) PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE UM 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL 
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METODOLOGIA DA PESQUISA

A fim de obter entradas adequadas para a implementação do simulador, observa-se

que a cinética da reação de transesterificação envolve três etapas distintas (Yunus et al.,

2004), uma vez que existem três grupos hidroxila no triglicerídeo utilizado. Este bem

conhecido mecanismo de transesterificação de triglicerídeos (TG) ramificados com álcool

(ROH) em moléculas de cadeia linear de ésteres de metila, etila ou butila BD, pode ser escrito

como três reações consecutivas com formação intermediária de diglicerídeo (DG),

monoglicerídeo (MG) e glicerol (GL).

Fig 1: Reação geral de transesterificação de triglicerídeos
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O mecanismo proposto assume reações catalíticas homogêneas, em que cada etapa

da reação é reversível e a cinética é de primeira ordem em relação à concentração dos

componentes de reação. As limitações dos fenômenos de transferência e transporte de

massa estão fora de consideração. As constantes cinéticas podem ser escritas como uma

função da temperatura de reação usando a Lei de Arrhenius. A proporção inicial ideal da

concentração molar de metanol e de triglicerídeo é de 6:1.

Com base no mecanismo proposto e nas suposições do modelo, a cinética do

processo de transesterificação pode ser descrita usando balanços de massa de componentes

da seguinte forma:

A determinação da arquitetura das redes neurais depende de vários fatores, entre eles o

número de variáveis de entrada e saída. No caso, espera-se obter um conjunto de valores de

concentração de biodiesel ao longo do tempo. Desta forma, optou-se pela utilização de redes

neurais recorrentes. O número de unidades escondidas foi definido de modo a propiciar uma rede

que fornece bons resultados sem que haja um esforço computacional excessivo. Neste trabalho,

os dados destinados ao treinamento e validação da rede neural foram obtidos diretamente dos

ensaios de simulação realizados com diferentes condições do processo.

Com o intuito de desenvolver uma plataforma de rápido acesso aos resultados

provenientes da simulação com as redes neurais artificiais em modo offline, foi criada uma

interface gráfica de usuário ou GUI (do inglês Graphical User Interface). O programa foi

desenvolvido empregando a biblioteca Tkinter disponível para Python.

Fig. 2: Sistema de balanços de massa por componente

Em seguida, foram estudadas quais variáveis mais influenciam no comportamento

dinâmico da concentração de biodiesel e quais podem ser consideradas distúrbios. A partir disso,

o modelo matemático foi desenvolvido e testado sob diversas condições de operação.

Para a definição de um sistema de controle adequado é necessário conhecer a dinâmica

do processo. O primeiro passo consistiu em implementar os modelos matemáticos. A simulação

foi desenvolvida em linguagem Python utilizando a função solve_ivp do pacote Scipy. A escolha

do solver é baseada no fato de que este emprega o algoritmo LSODA que monitora os dados

calculados e alterna entre os métodos Adams e BDF caso o sistema de equações diferenciais

apresente rigidez.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A resolução do sistema de equações em Python pode ser realizada conforme o exemplo

na figura abaixo:

Fig 3: Código para implementação da solução do sistema de EDOs à 

temperatura de 50°C e concentração inicial de triglicerídeos de 

1mol/L

Fig. 4: Gráfico gerado pela implementação do código presente na Fig. 3

Um procedimento análogo foi feito para diversas temperaturas entre 30°C e 70°C e

diversas concentrações iniciais de triglicerídeo de 0,2 mol/L até 3 mol/L, sendo que para todos os

casos a constante da taxa de reação é dada pela Lei de Arhhenius. Tal realização visou gerar

insumos para o treinamento e teste das redes neurais. Antes de submetidos ao treinamento das

redes, os dados de temperatura, concentração inicial de triglicerídeos e concentração de biodiesel

ao longo do tempo foram normalizados a fim de não ocasionar problemas de overflow.

A rede neural estudada contou com 3 camadas escondidas LSTM (Long Short-Term

Memory) e uma camada escondida comum. A partir dela, foram feitas as previsões conforme as

figuras a seguir, que trazem gráficos comparativos com a resposta esperada conforme resolução

do modelo cinético.
Fig. 5: Fig. 6 – Concentração de biodiesel em função do tempo. 

T = 63°C, Conc. Inicial de Triglicerídeo = 2,1 mol/L
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CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos verifica-se a viabilidade da utilização de dados reais da produção de biodiesel para

treinamento de redes neurais de forma a permitir previsões do comportamento dinâmico da concentração do biodiesel mesmo em

situações que fogem às condições de aplicação do modelo cinético.

Uma vez treinadas as redes neurais, uma GUI simples pode ser desenvolvida para possibilitar ao usuário a entrada de

valores para temperatura do meio reacional e concentração inicial de triglicerídeos, retornando um gráfico que relacione o

comportamento da concentração esperada de biodiesel em função do tempo. O programa pode ainda responder como é a resposta

esperada da concentração de biodiesel caso haja perturbação nas variáveis de entrada.
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Fig. 6 – Concentração de biodiesel em função do tempo. 

T = 30°C, Conc. Inicial de Triglicerídeo = 2,8 mol/L

Fig. 7 – Concentração de biodiesel em função do tempo. 

T = 50°C, Conc. Inicial de Triglicerídeo = 1,3 mol/L


