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INTRODUÇÃO 

A população mundial cresceu 
exponencialmente nos últimos séculos, sendo 
que de 1800 a 2021 esse número aumentou em 
680%. Com o aumento populacional e 
desenvolvimento de tecnologias, houve 
também ampliação das atividades econômicas, 
o que gerou uma demanda de energia cada vez 
mais alta (Jung et al., 2021). De acordo com a 
Agência Internacional de Energia (AIE), a 
demanda mundial de energia tende a crescer 
em 50% até 2030 e, além disso, o setor de 
transporte é o 2° setor que mais consome 
energia, sendo apenas 3% proveniente de 
biocombustíveis (Mathew et al., 2021).  

Em veículos de transporte como trens e 
caminhões, tem-se o diesel como maior fonte 
de energia (Popa e Ghetti, 2020), sendo este 
combustível proveniente de fontes fósseis, as 
quais agridem o meio ambiente gerando 
agravamento do aquecimento global e das 
mudanças climáticas, causando um 
desequilíbrio na vida terrestre (Chiari e Zecca, 
2011). Além disso, durante a queima de 
combustíveis fósseis há ainda a liberação de 
materiais particulados que causam problemas 
respiratórios (Lu et al., 2020), bem como 
óxidos de nitrogênio e compostos sulfurados, 
os quais causam a chuva ácida que pode 
acidificar solos e águas, corroer edifícios, 
reduzir rendimento de colheitas, entre outros 
malefícios a vida e a natureza (Shi et al., 2021).  

Uma alternativa mais sustentável frente 
ao uso do diesel, é o biodiesel. O biodiesel é 
um combustível renovável que pode ser 
sintetizado a partir de biomassa por meio de 
uma reação de transesterificação de óleos 
vegetais ou gordura animal (triglicerídeos), 
sendo este um combustível biodegradável, 
com baixa emissão de poluentes (Rodrigues, 
2021). 

Dentre as características do biodiesel, 
tem-se que o mesmo não é tóxico, não libera 
compostos com enxofre e também possui alta 
redução na liberação de NOx quando 
comparado ao diesel, evitando assim chuvas 
ácidas, com pouca emissão de material 
particulado e sendo praticamente neutro em 
relação a emissão de CO2 (Sharma et al., 2020; 
Rodrigues, 2021). Não apenas isso, mas 
também, de acordo com a projeção feita por 
Rodrigues (2021), até 2024 a demanda de 
biodiesel tende a aumentar. Assim, a 
otimização e intensificação do processo de 
produção de biodiesel hoje é de extrema 
importância para viabilizar sua produção no 
futuro.  

Em relação à intensificação de 
processo, esta trata-se do desenvolvimento de 
técnicas e equipamentos em processos 
químicos de modo a torná-los mais otimizados, 
maximizando eficiência e diminuindo o 
tamanho de equipamentos, o que pode 
acarretar em diminuição de perdas e 
tecnologias mais sustentáveis (Dimian et al., 
2014). No entanto, esse processo de 
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otimização envolvendo a busca por novas 
tecnologias pode envolver ensaios 
experimentais numerosos, o que necessita de 
recursos humanos, físicos e financeiros, os 
quais nem sempre estão disponíveis.  

Com o objetivo de viabilizar esse 
processo, é possível utilizar a inteligência 
artificial (IA) para a predição de resultados que 
seriam obtidos experimentalmente. Uma das 
subclasses da IA é Machine Learning 
(aprendizado de máquina) (Hoang et al., 2021), 
cujos métodos de cálculo promovem 
resultados com alta precisão (Ardabili et al., 
2019). No âmbito do Machine Learning, há as 
redes neurais, as quais são as redes neurais 
artificiais inspiradas na rede neural cerebral 
biológica, podendo ser utilizadas como 
modelos preditivos quando devidamente 
treinadas (Hoang et al., 2021). Dentre as 
subclasses de redes neurais, há diferentes 
modelos sendo um deles o modelo Perceptron 
Multicamadas, um dos modelos mais 
eficientes dentre as demais classes de redes 
neurais (Darvishan et al., 2018).  

Com isso, este trabalho tem como 
objetivo construir uma base de dados de 
reações de transesterificação de biodiesel 
coletadas na literatura para a construção de 
uma rede neural artificial utilizando 
Perceptron Multicamadas programado em 
Python para a predição de resultados de 
reações de síntese de biodiesel, buscando 
otimização deste processo.  

METODOLOGIA 

Banco de dados 
A construção do banco de dados é 

necessária para treinamento da rede neural e 
foi realizada por meio da busca de resultados 
de reações de transesterificação de óleos 
vegetais para formação de biodiesel publicados 
em trabalhos na literatura. A busca foi 
realizada em plataformas online como Google 
Scholar e Science Direct, nas quais foram 
buscados trabalhos por meio de palavras chave 
como “Biodiesel”, “Biodiesel Production”, e 
“Transesterification Biodiesel”. Após a coleta, 
os dados foram tratados e foram selecionados 
os parâmetros que seriam alimentados na rede 
neural para predição de resultados.  

Rede neural aritificial 
 Foi desenvolvida a rede neural artificial 
Perceptron Multicamadas (MLP) utilizando 
PyCharm® Community Edition 2021.3.3. De 
forma a reduzir o custo computacional e 
otimizar o processo de construção do código, 
foram utilizadas as bibliotecas Numpy para 
armazenamento de dados, Pandas para análise 
de dados e, por fim, a biblioteca Scikit-Learn 
(Pedregosa et al., 2011), a qual possui diversas 
ferramentas para o desenvolvimento de 
códigos de aprendizado de máquina, incluindo 
a função MLPRegressor, por meio da qual foi 
feito o treinamento da rede neural utilizando 
Perceptron Multicamadas.  

Além disso, esta biblioteca também 
possui uma função chamada train_test_split, a 
qual divide o banco de dados em uma parte 
para ser utilizada para treinar a rede neural e a 
outra parte para validar a mesma, comparando 
o resultado obtido com o esperado. Como o 
banco de dados não é muito extenso, foi 
definido que 95% dos dados serão utilizados 
para treino da rede e cálculo dos pesos 
enquanto que os outros 5% são utilizados para 
validação da rede neural. Além disso, foi 
definido que o valor de random_state da 
separação de dados por essa função é igual a 
zero, ou seja, serão utilizados os mesmos dados 
para treino e teste todas as vezes que o código 
for executado, gerando assim um padrão para 
análise dos resultados. 

Avaliação dos resultados 
A avaliação da eficiência da rede neural 

foi feita por meio do cálculo dos valores de R2 
e Erro Quadrático Médio, ou Mean Squared 
Error (MSE). Esses cálculos foram feitos 
utilizando os dados de validação separados 
pelo train_test_split, comparando-se o valor de 
saída calculado pela rede neural com aquele 
esperado segundo o banco de dados. 

Parâmetros do Perceptron Multicamadas 
 Para a aplicação da função 
MLPRegressor, foi necessário definir os 
parâmetros que essa ferramenta utilizaria para 
a o treinamento da rede neural. Esses 
parâmetros são: hidden_layer_sizes, 
activation, solver, alpha, batch_size, 
learning_rate, learning_rate_init, power_t, 
max_iter, shuffle, random_state, tol, verbose, 
warm_start, momentum, 
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nesterovs_momentum, beta_1, beta_2, 
early_stopping, validation_fraction, epsilon, 
n_iter_no_change e max_fun.  

Foi feito então o estudo de cada 
parâmetro para a definição de seus valores, 
uma vez que dependendo do valor atribuído a 
eles, o resultado retornado pela rede neural é 
diferente, variando assim os valores de R2 e 
MSE. Para essa análise, foi utilizada a 
ferramenta do Scikit-Learn chamada 
GridSearchCV, a qual permite definir um 
intervalo de valores para cada parâmetro e 
então a mesma realiza os cálculos para 
construção da rede neural utilizando MLP e 
retorna quais foram os valores ótimos de cada 
parâmetro. Como o número de combinações de 
parâmetros é infinita, não foi possível 
encontrar o conjunto de parâmetros que retorna 
os melhores resultados possíveis, no entanto 
foram realizados 5 ensaios com diferentes 
intervalos de valores para os parâmetros, de 
modo a encontrar resultados satisfatórios.  

Definição dos parâmetros 
O primeiro parâmetro analisado foi o 

solver. Este pode ser definido como lbfgs 
(Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-
Shanno), sgd (Stochastic Gradient Descent) ou 
adam. De acordo com informações do guia do 
usuário, ou user guide, oficial do Scikit-Learn, 
o solver lbfgs converge de forma mais rápida e 
com melhor performance para os casos em que 
o conjunto de dados alimentados na rede neural 
não é muito extenso, ou seja, não é da ordem 
de milhares de dados, que é o caso deste 
trabalho. Sendo assim, lbfgs foi o solver 
escolhido e, com isso, os parâmetros 
batch_size, learning_rate, shuffle, beta_01, 
beta_02, early_stopping, learning_rate_unit, 
nesterovs_momentum, validation_fraction, 
epsilon, n_iter_no_change e momentum não 
são utilizados. Para os parâmetros tol, verbose 
e warm_start foram utilizados os valores 
padrões (default) do Scikit-Learn iguais a 
0,0001, FALSE e FALSE, respectivamente. 

Com isso, restaram para a análise de 
sensibilidade os parâmetros activation, 
hidden_layer_sizes, max_fun, random_state, 
alpha e max_iter. O número máximo de 
iterações (max_iter) foi fixado em 20 000, 
visto que para valores menores eventualmente 
o solver lbfgs não convergiu. Já em relação ao 

random_state que é responsável pela geração 
de pesos e inicialização do valor de bias, o 
mesmo foi variado em zero ou 42, visto que 
esses são os valores mais utilizados na 
literatura. Para o máximo número de vezes que 
a função é chamada (max_fun), um dos 
limitadores do número de iterações do código 
para conversão, foi variado em 10 000, 15 000 
e 20 000, sendo que em todos os casos o valor 
igual a 10 000 foi mostrado como sendo ótimo. 
Já o valor de alpha influencia na força do 
termo de regularização, sendo que com 
maiores valores de alpha há a possibilidade de 
diminuir casos de overfitting (casos em que a 
rede neural se adaptou bem apenas aos dados 
para a qual foi treinada, mas não é possível 
prever outros dados que extrapolem a condição 
de treino da rede neural). Já para valores 
menores de alpha, há a possibilidade de ajustar 
valores de bias que estariam muito elevados 
(um sinal de underfitting). Com isso, o valor de 
alpha foi variado em 0,001, 0,005 e 0,01. Em 
seguida, em relação ao termo activation 
referente a função de ativação nos neurônios 
nas camadas ocultas, foram testadas 3 
possibilidades, sendo elas logistic, tanh e relu, 
excluindo-se apenas identity, pois esta última é 
mais adequada em problemas lineares, que não 
é o caso deste estudo. Por fim, para o termo 
hidden_layer_sizes definido como (nº de 
neurônios em cada camada, nº de camadas 
ocultas), o conjunto de valores comparado em 
cada ensaio está mostrado na Tabela 1. Os 
resultados de combinações ótimas de 
parâmetros fornecidas pelo GridSearchCV em 
cada ensaios estão mostrados na Tabela 2.  

Tabela 1 – Valores analisados para o 
parâmetro hidden_layer_sizes em cada ensaio 
Ensaio hidden_layer_sizes 

1 (10,01), (10,10) e (10,20) 
2 (10,10), (10,20) e (10,30) 
3 (10,10), (10,30) e (10,40) 
4 (10,30), (10,40) e (10,50) 
5 (10,01), (20,01), (50,01) (10,40) 

Observando os dados da Tabela 2, nota-
se que para os ensaios 3, 4 e 5 foram obtidos os 
mesmos resultados. Sendo assim, ao todo há 3 
conjuntos de parâmetros otimizados 
fornecidos pelo GridSearchCV nos intervalos 
analisados. 
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Tabela 2 – Valores ótimos calculados para cada ensaio 
Parâmetro Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 

hidden_layer_sizes (10,20) (10,30) (10,40) (10,40) (10,40) 
activation tanh tanh tanh tanh tanh 
max_fun 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

alpha 0,01 0,01 0,005 0,005 0,005 
max_iter 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tratamento dos dados 
 Foram coletados inicialmente dados de 
254 reações publicados em trabalhos na 
literatura, contendo sempre que possível os 
seguintes dados de reação: óleo vegetal 
utilizado, viscosidade do óleo, densidade do 
óleo, ponto de fluidez do óleo, volume de 
reação, temperatura, pressão, tempo, álcool 
utilizado, pureza do álcool, densidade do 
álcool, proporção molar entre o álcool e o óleo, 
agitação, catalisador utilizado, concentração 
do catalisador e rendimento da formação de 
biodiesel.  

Como a coleta dos dados depende da 
publicação dos mesmos pelos autores dos 
trabalhos encontrados na literatura, não há um 
padrão, ou seja, nem todos os trabalhos 
possuem os mesmos dados reacionais 
publicados. Sendo assim, fazendo uma 
avaliação do banco de dados construído, 
observou-se que os parâmetros destacados em 
negrito no parágrafo anterior foram aqueles 
que se repetiram na maior parte das reações, 
sendo assim estes foram mantidos e aquelas 
reações que não possuíam algum desses 
parâmetros foram descartadas. Isso foi feito 
para que a menor quantidade possível de dados 
fosse descartada, de modo a manter uma 
quantidade razoável, uma vez que quanto mais 
dados, mais eficaz é o treinamento da rede 
neural. 

Além disso, foram também analisados 
os catalisadores que mais se repetiram para 
melhorar a eficiência da rede neural, sendo eles 
1,1,3,3-Tetramethylguanidine (TMG), CaO, 
CH3ONa, KOH, NaOH e resíduos de concha 
Capiz, ou Waste Capiz Shell (WCS). A mesma 
seleção foi realizada com os óleos vegetais, 
obtendo-se como mais recorrentes os óleos de 
soja, jojoba, semente de algodão, palma, 

girassol e resíduos de óleo de fritura ou Waste 
Frying Oil (WFO).  

Após esse processo de seleção, o 
número de conjunto de dados diminuiu para 
190 e tornou a rede neural mais restritiva, não 
sendo possível utiliza-la para a predição de 
resultados de reação que não envolvam os 
óleos vegetais e catalisadores mencionados 
anteriormente. Além disso, observou-se 
durante a coleta de dados que o uso do metanol 
como álcool para esta reação é muito comum, 
havendo poucos dados envolvendo outros 
álcoois como, por exemplo, etanol. Sendo 
assim, esta rede neural também está restrita ao 
uso do metanol como álcool. Esse processo de 
seleção torna a rede neural menos 
generalizada, porém faz com que ela forneça 
resultados mais confiáveis, o que é essencial.  

Avaliação dos resultados de R2 e MSE 
Para avaliar os 3 conjuntos de 

parâmetros obtidos na Tabela 2 e definir qual 
deles é aquele que retorna os melhores 
resultados, esses parâmetros foram inseridos 
na rede neural e então foram calculados os 
valores de R2 e MSE para cada ensaio para dois 
valores diferentes do parâmetro random_state: 
0 e 42. Os resultados obtidos estão mostrados 
na Tabela 3, onde rs é o valor do parâmetro 
random_state.  

Tabela 3 – Resultados de R2 e MSE para cada 
ensaio 

Ensaio 
rs = 0 rs = 42 

R2 MSE R2 MSE 
1 0,830 0,012 0,949 0,004 
2 0,918 0,006 0,876 0,008 
3 0,932 0,005 0,851 0,010 

 Analisando os dados da Tabela 3, 
observa-se que o ensaio que retornou o maior 
valor de R2 foi o ensaio 1 com random_state 
igual a 42, cujo valor foi 0,949, sendo este bem 
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próximo de 1. Além disso, este ensaio também 
foi aquele que retornou o menor valor de MSE 
igual a 0,004, mostrando que o erro quadrático 
médio é baixo, sendo ele menor do que 1%. 
 Apesar do valor de R2 ser maior do que 
0,9, o que é consideravelmente alto, os 
resultados mostram que ainda é possível 
buscar melhorias para que este parâmetro fique 
ainda mais próximo de 1. Os principais pontos 
de melhoria seriam gerar uma base de dados 
mais extensa e com mais parâmetros de 
entrada, abrangendo também um intervalo 
maior de valores para cada parâmetro, de modo 
a tornar a rede neural mais generalizada, sendo 
capaz de atender condições diversas de reação.   
 Com isso, conclui-se que a rede neural 
modelo Perceptron Multicamadas em Python 
construída e treinada com o banco de dados 
coletado e utilizando os parâmetros mais 
otimizados encontrados nas simulações 
realizadas, apesar de apresentar possíveis 
pontos de melhoria, é capaz de fornecer boas 
aproximações de rendimento para a reação de 
síntese de biodiesel a partir dos dados de 
entrada que são óleo vegetal, temperatura, 
tempo, catalisador e concentração do 
catalisador.   

CONCLUSÕES 

 O uso da rede neural modelo 
Perceptron Multicamadas programada em 
Python foi capaz de predizer resultados 
aproximados de rendimento de biodiesel em 
reações de transesterificação de óleos vegetais. 
Para o conjunto de parâmetros mais otimizado 
encontrado, a rede neural retornou resultados 
com R2 de 0,949 e MSE igual a 0,004 em 
comparação com os resultados esperados, os 
quais são consideravelmente satisfatórios 
apesar de apresentarem margens para 
melhorias futuras.    

PRÓXIMAS ETAPAS 

 As próximas etapas deste trabalho 
envolvem o desenvolvimento de uma base de 
dados mais robusta e generalizada. Isso será 
feito por meio do uso de fluidodinâmica 
computacional, a partir da qual é possível 
simular a reação de síntese de biodiesel com 
diversos dados de entrada, o que fará com que 

a rede neural seja treinada por uma quantidade 
maior de dados e assim retorne resultados 
ainda mais precisos.   
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