
  

Simulação de uma planta para  
produção de Biodiesel  

Introdução 
  
 

Objetivos 
Os objetivos desse projeto consistem em estudar o processo de produção do biodiesel e com o auxílio 

computacional simular uma planta industrial simplificada para produção desse biocombustível, com 

o software comercial HYSYS cuja versão utilizada em todo trabalho foi a v.7.2. Por fim a planta 

receberá mais operações unitárias, tornando-a mais complexa, e parâmetros serão variados em busca 

de aperfeiçoar o processo.  
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Conclusão                   
O objetivo de simular a planta de biodiesel foi atingido com uma conversão global da matéria 

prima em produto em torno de 60%. Entretanto foram encontrados problemas no processo de 

separação, no decantador a separação esperada era maior e a posição das correntes diverge do 

encontrado na literatura. Na coluna de destilação não houve um estudo mais detalhado, pois estão 

não apresentou bons resultados quando a taxa de refluxo não era uma especificação para que o 

HYSYS realizasse os cálculos. Esses problemas podem ser inerentes ao software ou causado pelo 

pacote termodinâmico adotado.  
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      A demanda por energia no mundo vem aumentando                                               

       constantemente, triplicou nos últimos 50 anos.Por consequência, o  

       esgotamento das reservas mundiais de petróleo e gás natural é uma  

       realidade.  

      Nesse contexto, a busca por fontes alternativas de energia vem  

       ganhando importância para alcançar um desenvolvimento mais           

       sustentável. Em particular o biodiesel vem ganhando espaço no 

mercado de combustíveis renováveis. O biodiesel, de maneira geral, pode ser definido como um 

combustível derivado de fontes renováveis cuja constituição são ésteres provenientes da 

transesterificação de óleos vegetais ou gordura de origem animal pela ação de um álcool de cadeia 

curta.  

As vantagens do biodiesel em relação ao diesel de petróleo são diversas, entre elas podemos citar sua 

origem de matéria prima renovável, logo reduz a dependência sobre os combustíveis fósseis, ser 

biodegradável, emitir níveis mais baixos de gás carbônico, a ausência de enxofre e menor emissão de 

partículas na queima. Logo diversos trabalhos estão sendo realizados com o objetivo de tornar a 

produção do biodiesel economicamente competitiva.  

Metodologia, Resultados e Discussão 
I- Adequação dos Componentes Químicos 
A transesterificação é um temo geral usado para descrever uma importante classe de reações 

orgânicas onde um éster é transformado em outro e pode ser esquematizado da seguinte maneira: 

III- Parâmetros NRTL 
Os parâmetros de interação binária foram calculados pelo próprio HYSYS por UNIFAC e validados 

com um conjunto de dados experimentais extraídos da literatura através de uma simulação de equilíbrios 

líquido-líquido.   

II- Pacote Termodinâmico 
O modelo termodinâmico escolhido para predição de equilíbrios de fase foi o NRTL ( Non-Random 

Two-Liquids).Este modelo foi proposto por Renon e Prausnitz em 1968 e é uma expansão da equação 

de Wilson. Utiliza a mecânica estatística e a composição local para representar o equilíbrio líquido-

líquido (ELL) e gás ideal (que foi usado neste trabalho), RK , Virial, Peng Robinson e SRK para o 

equilibro líquido-vapor(ELV).  
 

 Figura 2: Trioleina 

(C57H104O6) 
Figura 3 :Metil-Linoleato 

(C19H34O2)  

Tabela 1: Binarios NRTL calculados por UNIFAC  ELL 

Trioleina M-Linoleato Água Etanol Glicerol 

Trioleina 893,652 2479,241 3939,643 14079,241 

M-Linoleato -1032,423 14111,380 3532,037 6339,186 

Água 2718,602 2918,602 -109,634 490,664 

Etanol -273,573 -447,790 1332,312 -588,335 

Glicerol 2918,602 3495,339 -901,328 934,698 

IV- Planta 
 

Figura 4: Gráficos comparativos dos ELL simulados á 1 atm e 25°C e dados experimentais  

A simulação foi iniciada com uma planta simplificada que continha apenas as principais operações unitárias 

para reação e separação. 

Figura 5:Planta simplificada para produção de Biodiesel 

Ao final a planta foi otimizada e adicionados reciclos para aumentar a eficiência global do processo. 

Por questões de maior disponibilidade no território nacional as matérias primas escolhidas foram o 

óleo de soja e o etanol. Para representar o óleo de soja e o biodiesel no HYSYS foram escolhidas as 

seguintes moléculas 
 

Figura 1 Reação de Transesterificação  

Figura 6:Planta  final com adição dos reciclos de trioleina  e etanol 


