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INTRODUÇÃO: 

 Os biocombustíveis e a bioenergia apresentam um papel importante na redução das emissões de 

gases do efeito estufa, assim como no impacto das mudanças climáticas (WATTS et al., 2021). O Brasil 

tem um importante papel na produção de bioenergia e biocombustíveis, tendo sido protagonista neste setor 

com iniciativas como o Proálcool e, mais recentemente, o RenovaBio.  

Os simuladores de processos são ferramentas muito úteis pois permitem uma análise de todo o 

processo de produção, incluindo, em última instância, as implicações na sustentabilidade do mesmo, 

envolvendo aspectos econômicos, ambientais e sociais. Determinados softwares são utilizados para esse 

tipo de simulação, tais como o pacote ASPEN (Plus e Hysys) e SuperPro Designer, softwares proprietários 

de licença comercial e, portanto, têm utilização limitada em computadores pessoais e instituições de 

ensino. 

Assim, esta pesquisa de iniciação científica teve como objetivo utilizar um software FLOSS 

(Free/Libre Open Source Software) como alternativa para a simulação de biorrefinarias, o DWSIM. O 

DWSIM é um simulador de processos químicos nacional, de código aberto, livre e gratuito. Os FLOSS 

são programas que permitem ao usuário utilizar, modificar e redistribuir tais programas da maneira que 

lhe for conveniente, sem nenhum tipo de encargo ou compensação financeira aos criadores (WHEELER, 

2015). Além do DWSIM, outros exemplos de simuladores de processo de código aberto são o COCO 

Simulator e o BioSTEAM. Este último é uma plataforma baseada em Python e com foco em simulações 

que utilizam a abordagem de avaliação de ciclo de vida e análise tecnoeconômica de biorrefinarias 

(BioSTEAM, 2022). Por se tratar de uma plataforma nova (criada em 2018), é provável que apresente um 

crescimento de popularidade no futuro e com isso, represente uma alternativa aos simuladores já 

mencionados. 

A utilização desse tipo de programa exibe uma enorme vantagem para a pesquisa científica, uma 

vez que permite que mais pessoas possam trabalhar em conjunto no desenvolvimento de novas ferramentas 

e metodologias, além de permitir o compartilhamento dos avanços obtidos, contribuindo dessa forma para 

uma ciência mais acessível, colaborativa e inovadora (VICENTE-SAEZ & MARTINEZ-FUENTES, 

2018; VICENTE-SAEZ, GUSTAFSSON & VAN DEN BRANDE, 2020).  

METODOLOGIA: 

 As simulações desenvolvidas no decorrer deste projeto se referem ao processo de produção de 

etanol de segunda geração a partir de resíduos florestais de eucalipto. Elas se basearam no design de 

biorrefinaria integrada proposto por NOGUEIRA et al. (2021), descrita na Figura 1, que, por sua vez, é 

baseado no framework fundamentado pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL) (HUMBIRD 

et al., 2011) e adaptado para o contexto brasileiro pelo Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR) 

(MORAIS et al., 2016).  
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O processamento da biomassa pode ser dividido em duas grandes etapas: o bloco 2G e a unidade 

de cogeração. O bloco 2G corresponde às etapas de produção do etanol de segunda geração, isto é, o pré-

tratamento, hidrólise e fermentação dos resíduos florestais, assim como as etapas de purificação e 

desidratação do etanol produzido. A unidade de cogeração constitui-se pelas etapas de biodigestão e 

cogeração propriamente dita (queima dos resíduos sólidos e do biogás para produção de vapor e geração 

de energia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metodologia foi elaborada considerando a utilização do software Aspen Plus (NOGUEIRA et 

al., 2021) e obviamente, passou por adaptações durante o projeto, dadas as incongruências entre os 

softwares. A realização deste projeto compreendeu o DWSIM 6.5 e suas sucessivas versões até a versão 

8.0.3. 

Inserção de componentes 

 Uma das principais diferenças entre o Aspen Plus e o DWSIM se dá no método pelo qual os 

compostos são inseridos na simulação. O DWSIM requer uma quantidade maior de dados do que a sua 

contraparte (esses dados normalmente estão relacionados às constantes termodinâmicas dos modelos). 

Como consequência disso, alguns compostos tiveram que ser substituídos ou retirados da simulação. A 

Tabela 1 exibe alguns destes compostos. É importante destacar que a maior parte dos compostos que 

necessitaram de algum tipo de alteração foram aqueles que se comportam como sólidos na simulação. 

Tabela 1: Tabela com alguns  componentes, seus representativos no Aspen e no DWSIM 

 

 

 

 

 

 

Componente Aspen (Literatura) DWSIM

Extrativos Acido trans-aconitico Não Inserido

Lignina Lignina¹ Vanilina³

Cinzas Oxido de Cálcio Não Inserido

Enzimas Enzimas¹ Não Inserido

Levedura Levedura¹ Não Inserido

Celulose Celulose¹ Celulose²

Hemicelulose Hemicelulose¹ Hemicelulose²

¹ Compostos inseridos manualmente; ² compostos  adaptados e inseridos manualmente; ³ 
compostos substituídos. 

Figura 1: Fluxograma com as etapas do processo. Retirado de NOGUEIRA et al., 2021. 
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 Os compostos que foram inseridos manualmente, como a celulose e a hemicelulose, são 

modificações realizadas nas moléculas de glicose e xilose, respectivamente, retirando uma molécula de 

água, representando os monômeros de tais polímeros. 

 É importante salientar ainda que avanços têm sido feitos no quesito da inserção de componentes 

sólidos no DWSIM e a quantidade de informações necessárias foi reduzida drasticamente. Anteriormente, 

eram necessárias propriedades como fator de compressibilidade, temperatura e pressões críticas, dentre 

outras propriedades. A partir da versão 8.0, as únicas informações requeridas são nome; fórmula; 

densidade; capacidade calorífica; entalpia de formação e energia de Gibbs de formação (ambas referentes 

ao estado de gás ideal). Embora existam situações nas quais estas informações são inviáveis, a evolução 

do DWSIM deve ser reconhecida, já que a implementação desse novo mecanismo de inserção foi voltada 

para atender simulações que envolvem biomassa e metais. Esse fato revela a importância da interação 

entre os desenvolvedores e a comunidade de usuários e suas vantagens em relação aos softwares 

proprietários. 

Bloco 2G (pré-tratamento e etapas de fermentação) 

 No bloco de segunda geração, que compreende as etapas de pré-tratamento, pré-sacarificação e 

sacarificação, o maior desafio foi o ajuste do pacote termodinâmico. A metodologia apresentada por 

MORAIS et al. (2016) utiliza os modelos de Soave-Redlich-Kwong para as etapas de sacarificação e pré-

sacarificação, e NRTL nas etapas restantes do processo. Entretanto, no DWSIM, o modelo NRTL não 

apresenta os parâmetros para alguns dos compostos da simulação e sua utilização foi inviável. 

 O DWSIM recomenda como alternativa que seja utilizado o modelo UNIFAC Modificado 

(MODFAC NIST). No entanto, esse modelo apresenta o mesmo problema que o NRTL e iria exigir a 

remoção de componentes da simulação. Como alternativa, foi utilizado o modelo de Peng-Robinson que 

possui uma disponibilidade de parâmetros maior. 

 As reações envolvidas em cada etapa foram balanceadas e inseridas no simulador. Adicionalmente, 

foram criados também “Reaction Sets” para permitir a separação das reações e definição da unidade de 

processo na qual cada reação deve ocorrer, conforme mostrado na Figura 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destilação e Purificação  

 O processo de purificação do etanol produzido no bloco 2G consistiu em 2 etapas: uma destilação 

comum seguida por uma destilação extrativa. A metodologia seguida nesta etapa do processo foi a 

estabelecida por JUNQUEIRA (2010). 

Figura 2: Reações e os “Reaction Sets” após sua inserção no DWSIM. 
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 A primeira etapa (a destilação comum) consistiu de três colunas agrupadas de modo que o produto 

de topo de uma é a alimentação no fundo de outra, operando assim como uma única coluna. A segunda 

parte (a destilação extrativa) consiste numa coluna operando uma destilação com monoetilenoglicol, que 

altera a volatilidade relativa do etanol e da água, permitindo a desidratação do etanol e a produção de 

etanol altamente concentrado, acima do ponto de formação do azeótropo com a água (95,6%), produzindo 

etanol anidro. 

 Na simulação, o DWSIM contém um plugin para simulação de destilações rigorosas, o ChemSep. 

No entanto, novamente a falta de disponibilidade de parâmetros termodinâmicos impediram a utilização 

deste complemento. Assim, a metodologia foi implementada utilizando as colunas nativas do simulador, 

que apresentam menos precisão física. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como foi realizada uma grande quantidade de adaptações em relação à simulação original, a 

comparação dos resultados obtidos neste trabalho com aqueles de NOGUEIRA et al. (2021) fica 

comprometida, dado que não houve reprodutibilidade suficiente deste modelo adaptado para validação de 

seus resultados. 

 À vista disso, há alguns pontos que a simulação foi fidedigna à literatura, como no bloco 2G, por 

exemplo. O vinho (produto da fermentação), de acordo com as referências, deveria conter 

aproximadamente 7,3% de etanol (em massa), 92% de água e cerca de 1% de outros compostos 

minoritários (DIAS et al., 2015). Na simulação realizada, foi obtida uma fração de etanol equivalente a 

7,04%; 88,9% de água e aproximadamente 3% de outros componentes. Este resultado é coerente com o 

esperado e com os valores obtidos no Aspen Plus. 

 Em contrapartida, há algumas inconsistências em outras etapas do processo, como na destilação. 

Na primeira etapa da destilação (destilação comum) não foi possível replicar o que foi simulado no Aspen. 

A corrente de flegma vapor (produto rico em etanol, contendo aproximadamente 50% em massa de etanol) 

obtida como produto de uma das colunas apresenta vazão nula, o que impacta diretamente na segunda 

etapa da destilação. Esta por sua vez, também apresenta correntes laterais (óleo fúsel) com vazão nula, 

além de um teor de etanol abaixo do esperado no produto de topo (etanol hidratado). A utilização de 

colunas pouco rigorosas pode ser apontada como causa para as inconsistências observadas, já que a 

modelagem do sistema etanol-água não é simples devido à formação de solução não ideal entre os dois 

componentes, e nesse caso, se faz necessária a melhoria dos pacotes disponíveis no ChemSep, ou a 

elaboração de um modelo simplificado específico para o DWSIM, que seja capaz de superar esses 

obstáculos. 

CONCLUSÕES 

 Os resultados deste projeto não são suficientes para afirmar que o DWSIM pode atuar como 

substituto do Aspen Plus para simulação de biorrefinarias. Enquanto alguns resultados são 

consideravelmente próximos ao esperado, outros apresentam uma grande divergência, devido 

principalmente à indisponibilidade de parâmetros, tais como constantes termodinâmicas e parâmetros de 

interação binária, que apresentam um desafio para desenvolvedor e usuários, forçando-os a buscar 

adaptações e alternativas. 

Apesar disso, fica evidente a importância dos FLOSS e do DWSIM, não apenas como ferramenta 

de simulação, mas como uma ferramenta de ensino, gratuita, nacional, livre e de qualidade que pode 

contribuir para democratização e acessibilidade da ciência. No âmbito das biorrefinarias e bioenergia, fica 

claro que o software pode melhorar. Conforme observado, as mudanças nas versões recentes indicam que 

o simulador está evoluindo. 

Outra vantagem observada durante a realização deste projeto foi a comunidade existente ao redor 

do DWSIM, que permite a interação direta com os desenvolvedores, através de fóruns, grupos em redes 

sociais e canais de desenvolvimento como o GitHub. Esse tipo de interação não é vista com os 
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desenvolvedores de softwares privados, e contribui não somente para o impulsionamento do software, mas 

também para a identificação e correção de erros (“bugs”) que ocorrem com relativa rapidez. 
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