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A utilização de diesel verde poderá reduzir os impactos sobre o ciclo de carbono e contribuir para 

o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental e social, deste modo poderá enriquecer 

satisfatoriamente a segurança da matriz energética mundial. Em geral o biodiesel obtido pela 

transesterificação é um biocombustível, a motor diesel, mais conhecido e usado. Porém por serem 

moléculas oxigenadas apresentam estruturas e propriedades muito diferente das verificadas em 

diesel derivado do petróleo. Isso acarreta certas desvantagens durante o seu uso que 

compromentem a qualidade do motor, assim como a viabilidade econômica do processo. Nesse 

trabalho foi feita a simulação e optimização de diferentes cenários de capacidade do processo 

para a rota química estudada e síntese de processo indústrial para a obtenção de diesel verde. O 

craqueamento térmico e a hidrodesoxigenação de ácidos graxos de óleos são uma alternativa 

promissora na pesquisa para obtenção de diesel verde com características estruturais e 

propriedades físico-química idênticas a diesel do petróleo, podendo assim ser competitivo, 

adequado e compatível com a tecnologia atual dos motores.  

Plalavras chaves: 1. Óleo de Palma. 2. Hidrodesoxigenação. 3. Diesel verde. 4. SuperPro 

Designer®. 
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Green diesel may reduce impacts on the carbon cycle and contribute to the development of 

environmental and social sustainability. It is a biofuel that can satisfactorily enrich the safety of 

the world energy matrix. Biodiesel obtained by transesterification is a well-known biofuel. 

However, because it is composed of oxygenated molecules, it has different structures and 

properties than those found in diesel derived from petroleum. This leads to certain disadvantages 

during its use that compromises engine quality as well as the economic viability of the process. In 

this work, the simulation and optimization of different process capability scenarios for the studied 

chemical route and synthesis of the industrial process to obtain green diesel were done. The 

thermal cracking and the deoxygenation of fatty acids of oils are a promising alternative in the 

research to obtain green diesel with structural characteristics and physico-chemical properties 

identical to petroleum diesel, being able to be competitive, suitable and compatible with the 

current technology of the engines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A manutenção do desenvolvimento da humanidade requer sustentabilidade vinda do 

crescimento econômico e da industrialização, que impõe a construção de infraestruturas, 

indústrias de transportes, alimentar, têxtil, farmacêutica, metalúrgica, entre outras. Cujas 

atividades desencadeiam inevitáveis impactos ambientais. Para isto surge a necessidade crescente 

da grande demanda energética. Atualmente, os combustíveis fósseis são geralmente utilizados na 

forma de derivados de petróleo (gasolina, querosene e diesel), carvão mineral e o gás natural, 

sendo o petróleo a principal fonte de energia para suprir a necessidade energética mundial. Em 

2007 combustíveis fósseis representavam cerca de 85% das fontes mundiais de energia dos quais 

57,7% eram destinados ao setor de transporte (WIGGERS, 2007). 

Os Combustíveis são substâncias ou misturas de substâncias capazes de liberar energia 

quando ocorre mudanças nas suas estruturas químicas resultado da combustão. Os combustíveis 

fósseis são formados por processos naturais, onde organismos mortos são decompostos por ação 

da pressão e temperatura ao longo dos anos, sofrendo influencia de certos fenómenos geofísicos 

da terra. Não são considerados renováveis, por levarem milhões de anos para a sua formação. A 

utilização desses combustíveis tem sido a causa de alguns danos ambientais e efeitos sociais 

observado nos países produtores de petróleo, a sua queima tem gerado altas quantidades de 

poluentes que são principais responsáveis pelo fenômeno do efeito estufa. Frente a estes desafios 

as sociedades ao redor do mundo são encorajadas a utilizar energias renováveis como: a eólica, a 

solar, a hídrica, e os biocombustíveis que são provenientes do processamento da biomassa. 

No início do século XIX, o químico francês, Michel Eugène, em sua obra publicada em 

1823, intitulada “Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animal” (Pesquisa química 

sobre a origem de gorduras vegetais e animais). Demonstrou a síntese de ácidos graxos e glicerol 

a partir da reação de hidrólise de óleos e gorduras (GARCIA, 2006). 

Biomassa é toda fonte de energia limpa e renovável, derivada da matéria orgânica 

(vegetais e animais) na forma de oleaginosas, cana-de-açúcar, milho e outros. Biocombustíveis 

são combustíveis produzidos a partir do processamento da biomassa, podendo ser usados como 

combustíveis na forma pura ou em mistura com combustíveis fósseis. Fazem parte dos 

biocombustíveis o Etanol, o Biogás, Bio-óleo, Biodiesel, Bio-gasolina, e hidrocarbonetos verdes 

(ZORNITTA, 2014). 
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A grande quantidade dos gases de efeito estufa emitido na atmosfera têm desencadeado 

diversos fenómenos verificados nos últimos anos como: as mudanças na intensidade e na 

distribuição das precipitações, a destruição da camada de ozônio, enchentes e escassez de água. 

Além do aumento da ocorrência de doenças do sistema respiratórios e problemas 

cardiovasculares (DRUMM & KEMERICH, 2014).  

O impacto ambiental causado pela queima dos combustíveis fósseis e o declínio das 

reservas do petróleo têm estimulado o interesse em fontes alternativas de energias. Logo a 

procura de fontes renováveis e sustentáveis para a nossa economia mundial e sociedades 

industriais têm causado uma crescente conscientização relacionada com o meio ambiente. Tem se 

chegado consenso sobre a necessidade da preservação ambiental, tornando assim os 

biocombustíveis uma fonte alternativa e excepcionalmente atrativa de energia. Nesse contexto, a 

utilização da biomassa na produção de biocombustíveis assume especial atenção, pois se trata de 

uma matéria-prima com grande disponibilidade. 

Atualmente produção e comercialização de biocombustíveis de primeira geração como 

biodiesel e bioetanol estão bem estabelecidas. A transesterificação é o método mais estudado e 

desenvolvido para obtenção do biodiesel. A utilização do biodiesel gera grandes desafios quanto 

ao seu armazenamento devido a oxidação, a degradação microbiana, o menor potencial calorífico, 

a polimerização, a elevada viscosidade, as suas propriedades inadequadas a frio, e a combustão 

incompleta. Esses são os possíveis problemas que limitam a sua utilização no setor de 

transportes. (YAAKOB, MOHAMMAD, & SOPIAN, 2013). A viabilidade económica do 

biodiesel é um aspecto que requer ainda desafios, pois o biodiesel é mais caro do que o diesel 

fóssil devido principalmente ao custo da matéria prima. Neste caso a substituição do diesel do 

petróleo pelo biodiesel da transesterificação, seria necessária a construção de novas plantas para a 

sua produção, o que acarretaria um investimento altamente dispendioso (KNOTHE, 2005). Na 

busca de biocombustíveis de boa qualidade, países como o Brasil têm adotado medidas de 

investimento no desenvolvimento e uso dessa tecnologia através de financiamentos em 

universidades e centros de pesquisa. Aliado ao uso da biomassa no processo de produção de 

biodiesel, estudos investigativos têm sido desenvolvidos na busca de outros biocombustíveis 

(hidrocarbonetos verdes) capazes de substituírem os derivados de petróleo, por apresentarem 

características estruturais e propriedades similares a diesel do petróleo. Esses estudos são 
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desenvolvidos tendo como suporte tecnológico o craqueamento térmico (ZORNITTA, 2014). Um 

novo método para a produção de hidrocarbonetos verdes a partir de oleaginosas foi demonstrado 

por Kubická e colaboradores (2005). Em que ácidos graxos em fase líquida submetido a altas 

temperaturas e pressão sobre catalisadores á hidrogêneo tendem à descarboxilação produzindo 

assim hidrocarbonetos lineares.  

O uso de óleos e gorduras pode ser uma alternativa promissora para a produção de 

hidrocarbonetos verdes com características estruturais e propriedades físico-química idênticas ao 

diesel do petróleo, podendo assim ser competitivo, adequado e compatível com a tecnologia atual 

dos motores. Sendo assim é possível do ponto de vista técnico fazer uso de infraestrutura 

existente em refinarias de todo mundo sem que haja a necessidade de grandes modificações ou 

alterações dos processos, e das instalações estruturais dos equipamentos. Logo a utilização do 

diesel verde minimizará os impactos sobre o ciclo de carbono. Com base nisso pode-se buscar a 

sustentabilidade, segurança energética, económica, social e ambiental pelo incremento da 

diversificação de fontes renováveis na matriz energética (SOUZA, 2013). 
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1.1 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar o processo de produção de diesel verde 

com propriedades físico-química similares ao diesel. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Fazer o levantamento bibliográfico para conhecer o estado atual do processo; 

b) Obtenção de hidrocarbonetos verde na faixa do diesel fóssil; 

c)  Propor um fluxograma para a produção de diesel verde a partir do óleo de palma; 

d) Analisar a viabilidade técnica e econômica do processo de produção do diesel verde; 

e) Efetuar os balanços de massa, energias e o dimensionamento dos equipamentos usando a 

ferramenta computacional o simulador SuperPro Designer®. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os biocombustíveis de origem vegetais são classificados em três tipos: os de primeira 

geração, proveniente de plantações de espécies comestíveis, os de segunda geração obtidos de 

espécies não comestíveis e os de terceira geração produzidos a partir de biotecnologia avançada 

como técnicas de biologia molecular. Os óleos vegetais são convertidos em  diferentes tipos de 

biocombustíveis com grande utilidade energética  (ARVELA & SNARE, 2009)  

Os triglicerídeos e os ácidos graxos devido a elevada quantidade de energia são matéria 

prima que podem ser eficientemente convertidas em biocombustíveis líquidos e gasosos através 

de processos termoquímicos, catalíticos e biológicos. Diversos métodos como a 

transesterificação, microemulsão, craqueamento (térmico e catalítico), e hidrodesoxigenação de 

óleos e gorduras têm sido investigados e desenvolvidos para a produção de biocombustíveis 

líquidos e gasosos que podem ser utilizados principalmente em automóveis, ou em motores 

geradores de energia eléctrica (VASUDEVAN & KUMAR, 2005). 

 

 

 

 

 

2.1 Contextos Histórico dos Biocombustíveis 

 

A produção e utilização dos biocombustíveis em motores de combustão interna ou por 

compressão não é recente. Foi no final do século XIX, em 1893 que o engenheiro franco-alemão 

Rudolph Christian Carl Diesel nas suas pesquisas sobre motores de combustão interna escreveu o 

livro “Teoria e construção de um motor térmico reacional”. Em 1895 desenvolveu um motor que 

funcionava a base de óleo de amendoim como combustível, cujo o princípio baseava em 

“comprimir rapidamente o ar no motor e promover a injeção do combustível provocando a 

autoignição” (MAA & HANNAB, 1999; SUAREZ & WOLF, 2007).  
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Esta invenção foi demonstrada em 1900 na Exposição Universal de Paris (BIE, 1900 

APUD OLIVEIRA, 2009). Onde Rudolph Diesel acreditava na teroria que “se um motor pudesse 

ser alimentado com óleos e gorduras, também poderia contribuir para o desenvolvimento da 

agricultura em países que os utilizassem como combustível” (MAA & HANNAB, 1999) 

(SUAREZ & WOLF, 2007). Os óleos vegetais chegaram a ser utilizados como combustíveis 

alternativos, principalmente, em períodos de grandes conflitos (BIE, 1900 APUD OLIVEIRA, 

2009). Embora, tenham sido utilizados como combustíveis as suas características como a alta 

viscosidade, o alto teor de oxigênio, a elevada tendência a decomposição térmica, e a 

polimerização tornaram o seu uso inadequado devido aos problemas técnicos ocasionados nos 

motores. Estas propriedades causavam a deposição excessiva de carbono no motor obstruindo os 

filtros e os sistemas de bicos injetores, dificultando dessa forma o rendimento da potência do 

motor, pois existe a necessidade da manutenção frequentes devido a paralizações do motor para 

permitir a limpeza e desentupimento dos bicos injetores (TASHTOUSH & AL-SHYOUKH, 

2003; LORA & VENTURINI, 2012). 

Diversos processos para a conversão de óleos em combustíveis líquidos mais compatíveis 

com motores foram desenvolvidos. Em 1937 o cientista belga G. CHAVENNE descobriu e 

patenteou o processo de transesterificação dos óleos vegetais baseado na “quebra da molécula do 

óleo, recombinação dos ácidos graxos com álcool e separação da glicerina”, o qual diminui a 

viscosidade do óleo, evitando assim as causas dos depósitos em motores e melhorando desta 

forma a combustão no interior do motor (KNOTHE, 2001; LORA & VENTURINI, 2012). O 

produto do processo da transesterificação recebe o nome de Biodiesel pelo facto de ser de origem 

orgânica e utilizado como combustível em motor de ciclo diesel. O baixo potencial energético do 

biodiesel e algumas propriedades físicas o impediram em substituir totalmente o diesel fóssil.  

Durante a década de 40, na China uma mistura de hidrocarbonetos semelhante ao petróleo 

foi obtida pelo craqueamento de óleo de tungue. Podendo este produto ser considerado como um 

biopetróleo sendo este utilizado diretamente em motores diesel (ZORNITTA, 2014). Segundo 

alguns pesquisadores acredita-se que “Os hidrocarbonetos do petróleo foram formados na 

natureza através da reação de descarboxilação de ácidos graxos na presença de argilas naturais 

contidas nas rochas”. É neste contexto que Kubická e colaboradores (2005) na busca de 

biocombustíveis de alta qualidade comparativamente ao diesel fóssil e capazes de substituí-lo 

totalmente e eficientemente, demonstraram que os óleos e gorduras submetidos a 
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hidrodesoxigenação catalítica podem ser convertidos em hidrocarbonetos com propriedades 

físico-química semelhantes e com o mesmo potencial energético ao diesel fóssil (DETONI, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

2.2 Indústria de Biocombustíveis no Brasil 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais, é o maior consumidor de derivados de 

petróleo das Américas Central e do Sul. As crescentes preocupações ambientais no país acabaram 

por impulsionar a criação de legislações mais severas sobre a emissão dos gases de efeito estufa. 

Logo a busca por fontes alternativas de energia resultou em grande interesse frente aos desafios 

sociais e segurança energética (SOUZA, 2013). 

Na década de 70 foi criado no Brasil o plano de produção de óleos vegetais para fins 

energéticos (PRO-ÓLEO) com o intuíto de encontrar um substituto para o diesel do petróleo que 

fosse produzido a partir dos triglicerídeos. Porém não houve avanços significativos no programa, 

sendo este abandonado devido a normalização do mercado internacional do petróleo, a 

estabilidade dos preços, bem como o alto custo de produção das oleaginosas (USDA, 2017). 

Em 14 de novembro de 1975 foi criado no Brasil o Programa Nacional de álcool ou 

proálcool aprovado pelo decreto n° 76.593, com o objetivo de estimular a produção do álcool, 

visando o atendimento das necessidades interna da política de combustíveis para automóveis. A 

PROÁLCOOL foi um programa bem-sucedido, de tal forma que a legislação brasileira determina 

a adição de álcool anidro à gasolina por uma fração que varia de 1,1% a 25% em volume. A partir 

da década de 90, os estudos para a possível substituição de diesel fóssil por derivados de óleos e 

gorduras foram intensificados em vários paises principalmente no Brasil. Tais estudos permitiram 

a avaliação de tecnologias que viabilizaram a produção de combusíveis a partir de ácidos graxos 

de óleos e gorduras. Actualmente a utilização de óleos e gorduras para a produção de 
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biocombustíveis sustentável e com rendimento satisfatório em motor diesel  no Brasil e no 

mundo é uma realidade (RODRIGUES, 2011; USDA, 2017). 

 

 

 

 

 

2.3 Desenvolvimento da Indústria dos Biocombustíveis e a Segurança Alimentar 

 

O desenvolvimento tecnológico, no âmbito do uso da biomassa, com elevados teores de 

carboidratos, possibilitou a sua conversão em álcool etílico. O álcool proporcionou grandes 

inovações (carros passaram a ser movidos a álcool). A tecnologia dos motores “flex fuel” veio 

dar uma grande aderência ao consumo do álcool no Brasil. Carros que podem ser movidos à 

gasolina, álcool ou mistura desses dois combustíveis foram introduzidos no mercado brasileiro 

em março de 2003 e conquistou rapidamente o consumidor. Porém o consumo relativo é 

diferente ao uso de álcool puro como combustível, pois só é vantajoso do ponto de vista 

econômico quando seu preço for inferior a 70%  do que da gasolina (SUARES, SANTOS, & 

RODRIGUES, 2009). O avanço dessa tecnologia foi possível dado o sucesso no desenvolvimento 

das tecnologias agrícolas e dos processos fermentativos.  

Para além da experiência com a produção do álcool, a biomassa à base de triglicerídeos 

(óleos vegetais) tem sido utilizada para a produção de biodiesel por reação de transesterificação 

alcalina ou esterificação ácida, cujo desenvolvimento dos processos tem possibilitado que muitos 

países adotem a mistura de percentuais de biodiesel no gasóleo como estratégia para diminuir as 

taxas de emissões gasosas. Os usos destes percentuais têm permitido a diminuição do consumo 

de diesel e o aumento do uso de biodiesel, gerando dessa forma, a consciência ambiental das 

nações. Dentro desta visão, muitos países como os Estados Unidos, Brasil e países da União 

Europeia buscam ampliar investimentos de tecnologias de produção e uso do biodiesel que 

devem impactar no consumo de biodiesel em 20% sobre o combustível fóssil consumido 

naqueles países (WIGGERS, 2007).  
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A hidrodesoxigenação é um método recente para a produção de um tipo específico de 

biocombustível. Cuja técnica tem permitido a obtenção de biocombustíveis de alta qualidade com 

propriedades físico-químicas semelhantes ao diesel do petróleo. É neste contexto que estudos têm 

sido realizados para que a hidrodesoxigenação de óleos vegetais seja uma técnica de produção de 

hidrocarbonetos verdes sustentável e economicamente viável. 

O grande avanço da indústria dos biocombustíveis suscita algumas questões dos quais 

surge o dilema “biocombustíveis versus segurança alimentar” associado à produção dos 

biocombustíveis da primeira geração. É devido a estas questões que ainda a sua comercialização 

continua em debate, pois a utilização de terras agrícolas para produção energéticas levanta 

inúmeras preocupações. Das quais destacam-se: 

As de ordem humana: A falta de alimentos; subida dos preços de alimentos por causa do 

crescente interesse pelos biocombustíveis. 

  As de ordem ambiental: A utilização intensiva do solo requer um elevado uso de 

pesticidas e outros produtos químicos para produção da maior quantidade de matéria prima 

convertida em biocombustíveis (PINTO, 2013). 

Entretanto no caso da hidrodesoxigenação de óleos e gorduras esse dilema pode ser 

evitado já que as oleaginosas não adequadas ao consumo humano ou óleos de frituras podem ser 

empregadas no processo sem que ocorra perda de rendimento do processo e nem de qualidade 

dos produtos desejados (SOUZA, 2013). O impacto da produção dos hidrocarbonetos verdes 

sobre a segurança alimentar também pode ser evitado fazendo uma análise ecológica e social da 

região, para saber se existem condições favoráveis para a implementação do programa (LORA & 

VENTURINI, 2012).  
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2.4 Perspectivas da Produção de Biocombustíveis em Angola 

A assembleia nacional angolana através da lei nº 6/10 na sexta-feira do dia 23 de Abril de 

2010 aprovou a lei sobre os biocombustíveis que “Estabelece as bases gerais para dinamizar o 

cultivo da cana-de-açúcar e plantas oleaginosas”. Foi criada a comissão de biocombustíveis 

presidida pelo ministro dos Petróleos José Maria Botelho de Vasconcelos, que no seu 3º artigo, 

alínea c) define Biocombustíveis (bioetanol e biodiesel) ou outros combustíveis produzidos base 

da biomassa. Na alínea d) do 3º artigo define Biodiesel, como o combustível derivado da 

biomassa (óleo de girassol, óleo de soja, óleo de palma, e óleo de algodão, bem como as gorduras 

animais) produzido pela reação de transesterificação usado em motores a combustão interna com 

ignição por compressão, em qualquer concentração de mistura com diesel de origem mineral. Na 

alínea e) do 3º artigo define biomassa como materiais vegetais, animais e os seus resíduos 

biodegradáveis (ANGOLANA, 2010). Logo qualquer tipo de biocombustível que venha ajudando 

na sustentabilidade e na redução nas emissões gasosas é de caráter importante para a 

diversificação das fontes energéticas do país. 

A República de Angola é um país que dispõe de condições climáticas e disponibilidade de 

solo e água excepcionais para a rápida expansão da agricultura que pode contribuir para o 

desenvolvimento da economia nacional. Levando em consideração a diversificação de bens 

agrícolas, não só para fins alimentar como também para o desenvolvimento de programas de 

produção de biocombustíveis e geração de eletricidade.  

Angola pode muito bem aproveitar a experiência técnica e logística do Brasil para 

produção, distribuição e o consumo dos biocombustíveis a partir de óleos e gorduras. Porém é 

necessário que o governo e as entidades empresariais angolanas invistam em plano de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), infraestruturas e na aplicação de uma legislação da produção e uso dos 

biocombustíveis. 
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2.5 Desafios da Indústria dos Biocombustíveis 

 

A crise do petróleo na década de 1970, esgotamento das reservas, escassez nacionais, a 

oscilação dos preços do petróleo causada pela instabilidade política e social nas principais regiões 

produtoras, o fluxo de crescimento populacional mundial nas últimas décadas, o crescimento nos 

setores industriais e de transportes principalmente nos países em desenvolvimentos como a China 

e a Índia estão proporcionando o crescimento da economia global, exigindo assim uma grande 

quantidade energética. Segundo a International Energy Outlook o consumo mundial de energia 

de acordo com as projeções aumentará cerca de 1,4 % ao ano, totalizando cerca de 49 % até 

2035, atingindo a 739 x1018 Joules. Conforme ilustrado na figura 1 (IEO, 2010). 

 

Figura 1: Consumo mundial de energia de 1990 á 2035 em Joules x 1018 (Internacional Energy Outlook, 2010). 

 

 

A Exxon Mobil em 2004 apresentou a projeção da demanda energética mundial nos 

próximos anos onde nela se prognostica o declínio da produção mundial de combustíveis fósseis 

e a necessidade da utilização de novas fontes de energia, que contribuiriam para o suprimento da 

demanda energética (EXXON MOBIL, 2004). Conforme é ilustrado graficamente pela figura 2. 
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Figura 2: Projeção da demanda energética nos próximos anos (EXXON MOBIL 2004). 

 

 

A queima de combustíveis fósseis é responsável por grande parte das emissões do dióxido 

de carbono (CO2) para atmosfera, que é o principal causador do aquecimento global observado 

nas últimas décadas, também é de destacar a emissão de outros gases poluentes, como o dióxido 

de enxofre (SO2), precursor do trióxido de enxofre (SO3) causadores da chuva ácida, o monóxido 

de carbono (CO) e os óxidos de nitrogênio (NOx) que são gases tóxicos e que formam o chamado 

“smog fotoquímico” (Braga, 2005). Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), estima-

se que a quantidade máxima de emissões anuais dos gases de efeito estufa (GEE) para manter o 

aquecimento global abaixo de 2 0C, evitando assim as piores consequências de mudanças 

climáticas é de 32,6 giga-toneladas (GT) até 2017. De acordo com dados apresentados também 

por esta agência (AIE), as emissões da queima de combustíveis fósseis bateram o recorde 

histórico e chegaram a 31,6 GT em 2011 com o crescimento de 3,2% em relação a quantidade 

máximo de 2010, isto deve-se ao aumento das emissões dos países emergentes, com a China a 

registar um valor máximo de 9,3% e a Índia de 8,7% (AIE, 2012). O seguinte gráfico da figura 3 

mostra o crescimento da quantidade de CO2 na atmosfera nos últimos anos. 
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Figura 3: Estimativa de emissões do CO2 a nível mundial (PINTO, 2013). 

 

 

 

 

 

2.6  Biomassa 

 

A biomassa como matéria prima é um campo vasto, engloba toda matéria orgânica gerada 

por meio da fotossíntese de vegetais e pelos processos metabólicos dos animais, incluindo 

também todos resíduos orgânicos industriais e urbanos. Diversos produtos como a cana-de-

açúcar, milho, beterraba, mandioca e batata podem ser utilizados como matéria prima para a 

produção de álcool através de processos fermentativos (PECUÁRIA, 2017). Já o óleo de palma, 

óleo de girassol, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de colza, entre outros, dependentemente da 

região geográfica, são escolhidos como matéria prima para a produção de hidrocarbonetos verdes 

(biodiesel, biogasolina) ou qualquer outro tipo de óleo combustível. Essa conversão pode ser feita 

por vários métodos como principalmente a transesterificação, craqueamento e a 

hidrodesoxigenação (MORETTO & FETT, 1998). 
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 No Brasil o óleo de soja é a principal fonte de triglicerídeo, o mesmo ocorre nos Estados 

Unidos da América, enquanto na Ásia, sobretudo na Índia, Indonésia e Malásia e na maioria dos 

países tropicais o óleo de palma é o mais comum, embora no Brasil a maior produção do 

biodiesel seja feita utilizando óleo de soja, há muitas outras oleaginosas que podem ser utilizadas 

como matéria prima (JESUS & SÁNCHEZ, 2013). Na figura 4 é possível observar a distribuição 

percentual de diferentes tipos de óleo.  

 

Figura 4: Principais tipos de óleos vegetais produzido no mundo (JESUS & SÁNCHEZ, 2013). 

 

 

 

 

 

2.6.1 Triglicerídeos 

Os triglicerídeos são lipídeos proveniente da reação de esterificação de três moléculas de 

ácidos graxos com uma molécula de glicerol, na qual as três hidroxilas presentes na estrutura de 

glicerol reagem com radicais carboxílicos dos ácidos graxos. Os termos monoglicerídeos e 

diglicerídeos são referenciados quando um ou dois grupos de OH-  respectivamente do glicerol 

são esterificados com ácidos graxos. Os triglicerídeos apresentam 8 á 24 átomos de carbono na 

sua cadeia. Mas os mais comuns em óleos vegetais apresentam cadeias de 16 a 18 átomos de 
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carbono. A maioria dos triglicerídeos encontrados na natureza apresentam dois ou mais ácidos 

graxos diferentes em sua estrutura.  Os triglicerídeos são caracterizados pela sua propriedade 

hidrofóbica devido às ligações éster das três hidroxilas polares do glicerol aos radicais 

carboxílicos polares dos ácidos graxos e, portanto, insolúveis em água (SOUZA, 2013). É 

possível observar na figura 5 a reação de formação de um triglicerídeo. 

 

 

Figura 5: Representação esquemática da estrutura de um triglicerídeo constituído por três ácidos graxos diferentes: 

ácido esteárico (A), ácido linoléico (B) e ácido palmítico (C) (SOUZA, 2013). 

 

 

 

 

 

2.6.2 Ácidos Graxos 

Os ácidos graxos que compõe óleos e gorduras são ácidos orgânicos de cadeia carbônica 

que varia de 4 á 22 átomos de carbonos e um grupo carboxila na extremidade, ele interfere 

bastante na acidez de óleos e gorduras. Os ácidos graxos mais frequentes possuem número par de 

átomo de carbono que varia de 12 á 22 átomos de carbono. Alguns ácidos graxos apresentam 

cadeias totalmente saturadas (sem ligações duplas) e outros as cadeias são insaturadas contendo 
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uma ou mais ligações duplas “o comprimento dos ácidos graxos, o número de instauração e as 

orientações geométricas influenciam fortemente em suas propriedades físico-químicas”. 

 O ponto de fusão dos ácidos graxos entre 12 á 22 átomos de carbono diminuem 

drasticamente com o aumento do número de insaturação, de tal forma que óleos na temperatura 

ambiente se apresentam no estado líquido com consistência oleosa devido ao elevado conteúdo 

de ácido graxo insaturado, enquanto que as gorduras com o mesmo intervalo de número de 

carbono se distinguem dos óleos por apresentarem aspecto sólido ou pastoso com consistência de 

cera a temperatura ambiente, por causa da predominância de ácidos graxos saturados. Isto deve-

se também ao facto das cadeias carbônicas saturadas permitirem a facilidade das cadeias vizinhas 

interagirem mediantes as forças de Van Der Walls formando assim uma estrutura organizada, 

causando empacotamento que aumenta o ponto de fusão das gorduras que pode diminuir também 

com a diminuição da cadeia carbônica. Uma das propriedades característica dos óleos é a 

viscosidade que depende da maneira como as moléculas estabelecem interações intermoleculares. 

Portanto é uma propriedade físico-química que aumenta com o aumento do número do átomo de 

carbono e diminui com o aumento do número de instauração (JÚNIOR, 2015; SOUZA, 2013). A 

figura 6 mostra a estrutura de ácidos saturados e insaturados. 

 

                     Ácidos graxos saturados                          Ácidos graxos insaturados 

 

Figura 6: Representação esquemática da estrutura de alguns ácidos graxos (SOUZA, 2013). 
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Na tabela 1 é verificada a composição percentual de ácidos graxos em alguns óleos vegetais. 

 

Tabela 1: Composição porcentual de ácidos graxos em distintos óleos vegetais (JÚNIOR, 2015). 

X- número de carbono    y- número de insaturação. 

 

 

 

 

2.6.3  Óleo de Palma 

O óleo de palma ou óleo de dendê é um tipo de oleaginosa extraído da palmeira, cuja 

espécie é denominada de Elaeis guineensis, Jacq, originária da África tropical propriamente do 

Golfo da Guiné, a maior produção do dendê é registrada na Malásia e na Indonésia devido as suas 

condições climáticas favoráveis (SAMPAIO, 2011). Dentre as oleaginosas cultivadas, a palmeira 

é a planta que apresenta a maior produtividade por hectar cultivado, a produção média do óleo de 

palma é 10 vezes maior que da soja. Em condições climáticas apropriadas pode atingir uma 

produção de até 8 toneladas de óleo de palma por ha/ano (Sampaio, 2011). A palmeira produz no 

mínimo quatro cachos por ano, florando no verão e frutificando no inverno. O cacho de dendê 

apresenta diferentes tamanhos com comprimento variando entre 30 a 40 cm, com a massa entre 

10 a 20 kg, cada cacho pode conter uma quantidade em torno de 1000 a 3000 frutos (OLIVEIRA 

& KLEBER, 2009). 

Ácidos graxos 

(x,y)(insaturação) 

Soja Coco Girassol Colza Palma 

Caprílico (8:0) - 5-9 - - - 

Cáprico (10:0) - 4-10 - - - 

Láurico(12:0) - 44-52 - - 0-0,4 

Mirístico(14:0) - 13-18 - 0,1 0,6-1,6 

Palmítico(16:0) 14 7-9 3,6-6,5 4,8 41-47 

Palmitoléico(16:1)(n9) - - - 0.3 0-0.6 

Esteárico(18:0) 4.0 1-4 1.3-3.0 1.9 3.7-5.6 

Oléico (18:1)(n9) 24 5-8 14-43 61.9 38.2-43.5 

Linoléico (18:2)(n9,12) 52 1-3 44-68 19.8 6.6-11.9 

Linolência (18:3)(n9,12,15) 5.0 - - 9.2 0-0.5 

Araquídico(20:0) 0.4 - - 0.6 0-0.8 

Gadoléico (20:1)(n11) - - - 1.4 - 

Behêmico(22:0) 0.6     
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2.6.3.1 Propriedades Físicas e Químicas do Óleo de Palma 

 

O dendê é o fruto da palmeira formado basicamente pelas cascas e caules, o mesocarpo e 

a amêndoa. As suas composições percentuais podem ser observadas na figura 7.  

 

Figura 7: Composição global do fruto da palmeira oleaginosa (GABRIEL, 2015). 

 

 

O fruto de dendê apresenta a cor alaranjada e seu óleo é avermelhado. A equimolaridade 

na  composição do óleo de palma entre os ácidos saturados e os insaturados, é a razão principal 

pela consistência oleosa semi-sólida do óleo de palma. A viscosidade do óleo de palma bruto e do 

óleo de palma processado, em termos práticos, diminui cerca de 30% a cada 10% de incremento 

da temperatura (OLIVEIRA & KLEBER, 2009). 
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A tabela 2 mostra algumas propriedades do óleo de palma. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Propriedades físicas do óleo de palma (O´BRIEN, 2003) 

 

Na figura 8 é possível visualizar a formação de um cacho de dendê numa palmeira. 

                      

Figura 8: O cacho de frutos de dendê (GABRIEL, 2015). 

Propriedade Físicas Valores 

Massa específica á 15 oC 0,920 g/cm3 a 0,945 g/cm3 

Ponto de fusão 27 ºC a 45 ºC 

Índice de iodo 44 a 54 

Índice de saponificação 196 a 210 

Fusão de ácidos gordos 46 ºC  a 48 ºC 

Acidez (em ácido oleico) 5 % 



 

20 
 

Na tabela 3 é observada a composição dos ácidos graxos no óleo de palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Composição de ácidos graxos no óleo de palma (O´BRIEN, 2003). 

 

 

Na na figura 9 são representadas as fórmulas estrutural dos ácidos graxos  que constituem 

a maior parte do óleo de palma (Figura 9). 

 

Ácidos graxos saturados 

 
 

Componentes Proporção (%) 

Ácido mirístico 1,2 á 5,9 

Ácido palmítico 37,5 á 43,8 

Ácido esteárico 2,2 a 5,9 

Ácido Oleico 38,4 a 49,5 

Ácido linoleico 6,5 a 10,7 
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Ácido graxo insaturados 

 

 

Figura 9: Representação esquemática dos ácidos graxos presentes no óleo de palma (DETONI, 2012). 

 

 

 

2.7 Hidrogênio 

 

Hidrogênio é o elemento químico mais abundante na natureza. Em condições normais de 

temperatura e pressão é encontrado no estado gasoso na forma de molécula diatômica (H2), é um 

gás incolor, e inodor apresenta um comprimento de ligação de 0,74 Ȃ, possui uma entalpia de 

ligação alta de 438 KJ/mol. O hidrogênio molecular é muito raro na natureza, devido a sua 

pequena densidade escapa da gravidade da terra. Mas é o quarto elemento mais abundante da 

terra fazendo parte da constituição dos organismos vivos na forma de carboidratos e proteínas, e 

de outros compostos químicos principalmente compostos orgânicos na forma de combustíveis 

(combustíveis fósseis, álcoois, biocombustíveis, carvão, petróleo, e gás natural), é importante 

destacar o hidrogênio na formação da água, amoníaco e ácidos. O hidrogénio é obtido por vários 
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processos, mas o método mais económico e importante é a reforma catalítica com excesso de 

água a altas pressões e temperaturas dos hidrocarbonetos dos quais o metano (CH4) é a 

referência, como mostra a reação (1) e a reação (2). A metanação é uma reação reversível 

endotérmica, que necessita de controle do equilíbrio ao mecanismo da reação (PINTO, 2013). 

 

CH4 + H2 O ↔ CO + 3H2     ∆Ho
298K = 206 Kj/mol            reação (1) 

      

CO + H2O ↔ CO2 + H2        ∆Ho
298K = 206 Kj/mol           reação (2) 

 

O hidrogênio na indústria é de grande importância, pois é empregado na indústria de 

petróleo e química principalmente em processos de hidrodesoxigenação. O hidrogênio é o 

principal responsável pela remoção do oxigênio nos óleos vegetais atuando na presença de um 

catalisador. O consumo de hidrogênio e as severas condições de operação são necessários para 

garantir alta eficiência de conversão dos óleos vegetais em hidrocarbonetos verdes (PINTO, 

2013). A figura 10 mostra uma reação típica de hidrogenação de um alceno para a formação de 

alcano. 

                                   

Figura 10: Hidrogenação do eteno (PINTO, 2013). 

 

 

 

2.8 Processos de Produção de Diesel Verde 

As principais reações no processo de obtenção de diesel verde são descarboxilação, 

descarbonilação e hidrogenação. As condições de temperatura, pressão e tempo de residência 

(tempo espacial) são parâmetros fundamentais para obtenção do produto com as características 

desejadas. 
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2.8.1  Hidrotratamento 

O hidrotratamento é um processo de hidrogenação, normalmente utilizado em refinaria 

para o tratamento das frações provenientes da destilação atmosférica, craqueamento catalítico, e 

outros para produzir diesel do petróleo com especifições desejadas (Pinho & Suarez, 2013). O 

processo consiste basicamente na inserção do gás hidrogênio nas condições adequadas de 

temperatura e pressão geralmente na presença de catalisadores. O principal objectivo é remover 

diversos heteroátomos como enxofre, nitrogênio e oxigênio presentes nos compostos orgânicos 

existentes nas correntes de uma refinaria. Durante o processo de hidrotratamento diversas reações 

como a hidrodessulfurização (HDS), a hidrodesnitrogenação (HDN), e a hidrodesoxigenação 

(HDO) podem ocorrer em paralela ou na forma singular (PINTO, 2013; SOUZA, 2013). 

 

 

 

2.8.1.1 Hidrotratamento das oleaginosas  

 

A hidrogenação, especificamente o hidrotratamento de óleos vegetais (HVO), 

apresentou-se como a alternativa para obter hidrocarbonetos verdes, visto que este processo já 

tem sido utilizado na hidrodesoxigenação de esteres, ácidos carboxílicos, e outros compostos 

oxigenados presente no petróleo. Dada a necessidade a hidrodesoxigenação de óleo de palma 

pode ser a principal alternativa para a produção de hidrocarbonetos verde de alta qualidade como 

biogasolina, bioquerosene, assim como hidrocarbonetos nessa faixa. O custo do processo de 

produção de hidrocarbonetos verdes é 50% menor comparativamente a produção do biodiesel da 

transesterificação. O hidrocarboneto da faixa diesel obtido por esta técnica de produção é de 

grande interresse porque apresenta alto índice de cetano, é livre de enxofre e de compostos 

aromáticos, apresenta fluidez e alta qualidade que dinamiza o fluxo do combustível nos motores 

mesmo a baixas temperaturas, boa estabilidade estocagem, possui alta afinidade com o diesel do 

petróleo podendo ser usado como mistura, embora ele possa ser usado completamente no motor 

diesel (SOUZA, 2013). 
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2.8.2 Reações Químicas do Processo de Hidrodesoxigenação 

2.8.2.1 Mecanismo das Reações de Hidrodesoxigenação 

Diversos métodos podem conduzir a formação de hidrocarbonetos a partir de óleos 

vegetais. Mas a hidrodesoxigenação tem sido a rota mais eficiente. Pois é realizada por meio de 

um tratamento térmico, sob pressão de hidrogênio H2(g) na presença de um catalisador. A 

quantidade de hidrogênio a ser utilizado e as condições de temperatura e pressão necessária 

depende da concentração de heteroátomos. Os triglicerídeos e ácidos graxos constituintes são as 

substâncias de estudo para a produção de diesel verde. Para a hidrodesoxigenação é necessário 

que os triglicerídeos sejam convertidos em respectivos ácidos graxos (JÚNIOR, 2015). Conforme 

ilustrado na figura 11. 

 

Figura 11: Craqueamento térmico de triglicerídeo (JÚNIOR, 2015). 

 

                               Calor 

C57H104O6       →        2 C18H34O2    +   CH3(CH2)15CH=C=O   +   CH=CHCOH    reação (3) 

       Triglicerídeo                      ácidos graxos                        ceteno                                  acroleína 

 

O ceteno, a acroleína, e os ácidos graxos formados são hidrodesoxigenados por diversas 

rotas pela adição do hidrogênio para retirar o oxigênio nas suas respetivas moléculas (Júnior, 

2015). Além dos hidrocarbonetos verdes, uma pequena quantidade de gases combustíveis como 

propano e butano são produzidos resultado da hidrodesoxigenação da molécula de glicerol, 
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aquela que seria produzida caso a reação fosse a transesterificação (Figura 12). (HANNU 

ATOLA ET AL, 2008).  

 

 

Figura 12: Resumo do processo de hidrotratamento de óleos vegetais (HVO). Adaptado por (ROGELIO SOTELO-

BOYAS, ET AL., 2010). 

As reações de descarboxilação e descarbonilação são reações endotérmicas que podem 

ocorrer na forma direta onde não há necessidade da utilização de hidrogênio, e pela forma 

indireta onde o consumo de hidrogênio é necessário. A primeira reação é a descarboxilação onde 

há formação de hidrocarbonetos com menos um átomo de carbono em relação ao ácido graxo 

correspondente e a liberação CO2 como subproduto. A segunda reação é a descarbonilação que se 

dá pela remoção do oxigênio na molécula de ácidos graxos para a produção de hidrocarbonetos 

com número de átomos de carbono inferior em relação ao ácido graxo de origem, além da 

liberação do monóxido de carbono (CO) e água (H2O). A terceira reação é designada por 

hidrogenação ou desidratação que consiste na remoção do oxigênio por adição da molécula de 

hidrogênio que leva à formação da água (H2O) e de hidrocarbonetos parafínicos normais com 

número de átomos de carbonos igual ao ácido graxo correspondente. É importante salientar que 

alguns autores utilizam o termo hidrodesoxigenação (HDO) para referir-se apenas à terceira 

reação. Enquanto que os outros o utilizam para fazer referência a todo o método no geral. Para 

evitar essa confusão no presente trabalho a terceira reação será denominada de 

hidrogenação/desidratação ao passo que o termo hidrodesoxigenação (HDO) será empregado 

para designar o método global.  Dessa forma os produtos obtidos a partir da HDO de óleos e 

gorduras vegetais e animais são os alcanos lineares derivados das reações de descarboxilação, 

descarbonilação e hidrogenação/desidratação dos ácidos constituintes do óleo de palma. Além 

dessas reações no processo de hidrodesoxigenação, podem também acorrer reações secundárias 

como o craqueamento e algumas reações de isomerização (JÚNIOR, 2015). 
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2.8.2.2 Fatores que Influenciam a Reação de Hidrodesoxigenação 

 

Durante o hidroprocessamento de triglicerídeos, o tipo de catalisador é o fator 

determinante no rendimento da produção de hidrocarbonetos líquidos e na qualidade do processo. 

Foi em 1835 que Berzelius depois de análisar alguns trabalhos dos antigos químicos, sugerindo a 

necessidade de uma força externa para dinamizar a ocorrência de reações química. A espécie 

química proporcionadora desta força foi-lhe atribuída o nome de catalisador. Mas foi em 1894 

que Oswald tornou a explicação de Berzelius mais clara dizendo que catalisadores são toda a 

espécie química que tem a função de tornar a velocidade da reação mais rápida, não sendo 

consumido durante a reação do processo. Os catalisadores têm uma grande aplicabilidade nas 

indútrias,  é importante destacar-los na fabricação de ácido sulfúrico, ácido nítrico, bem como na 

hidrogenação de derivados de petróleos e óleos vegetais. Sem deixar de referênciar a grande 

função metabólica das enzimas (catalisadores biológicos) que é de extrema importância para a 

manuntenção da vida. A ação do catalisador diminui a energia de ativação, promovendo uma rota 

de reação diferente áquela que aconteceria se a reação fosse livre de catalisadores, não afeta o 

potencial químico da reação, logo a energia livre de gibbs também não altera. Desta forma 

desempenha um papel bastante importante no processo. A ação dos catalisadores é bastante 

importante no processo de hidrodesoxigenação de óleos vegetais, visto que têm a função de 

capacitar o hidrogênio gasoso, afim de combinar com o óleo e ser adicionado na sua estrutura. 

Esta combinação deve acontecer num período de tempo curto (CHOUDHARY, ET AL, 2011) 

influenciando desta forma a cinética do mecanismo da reação do processo. Para isto a escolha do 

catalisador ideal que apresenta melhor seletividade é um fator bastante relevante no rendimento 

da conversão de ácidos graxos em hidrocarbonetos. Os catalisadores utilizados na hidrogenação 

podem ser homogêneos ou heterogêneos (PINHO & SUAREZ, 2013). 

Alguns catalisadores como sulfetos de cobalto/molibdênio e níquel/molibdênio 

suportados, e paládio suportado em carbono já são bem estabelecidos na hidrodesoxigenação para 

a obtenção de diesel verde. O aumento da temperatura implicará maior agitação entre as 

moléculas, e consequentemente aumentam o número de colisões, que resulta no aumento de 

velocidade da reação. Para este efeito o processo industrial de hidrodesoxigenação requer de uma 

faixa de variação de temperatura que permita a maior atividade catalítica durante a reação. 
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Obtendo desta forma um maior rendimento de reação. O aumento da pressão reduz o espaço 

molecular diminuindo desta forma o volume durante a reação o que implica maior número de 

colisão entre as moléculas, consequentemente aumenta a velocidade da reação. Na reação de 

hidrodesoxigenação também é importante saber a pressão que permita obter a maior taxa de 

conversão quando é utilizado um determinado catalisador. O tempo de reação na 

hidrodesoxigenação pode variar de poucos segundos á horas que depende da reatividade do óleo, 

do catalisar usado, da temperatura, e pressão submetida (PINTO, 2013). 

 

 

 

2.8.3  Hidrodesoxigenação de Óleos Vegetais para Obtenção de Diesel Verde 

 

Bertram (1936) tornou ao público os seus resultados da conversão do ácido esteárico á 

heptadecano pela descarboxilação na presença do catalisador homogêneo de selênio. Em 2005 

Kubicková e colaboradores nas suas investigações sobre a hidrodesoxigenação de óleos vegetais 

submeteram o ácido esteárico, etilestearato e triestearina á um processo de descarboxilação 

catalítica numa atmosfera de 5 % de hidrogênio (H2) em Hélio (He), na presença do catalisador de 

paládio suportado em carvão mesoporoso Pd/C para a obtenção de dodecano e heptadecano, 

substâncias pertencentes na faixa do diesel. O heptadecano com 98 % de seletividade foi obtido 

também por Snåre e colaboradores (2007), pela descarboxilação catalítica de ácido graxos, tendo 

utilizado o mesmo catalisador que Kubicková e colaboradores (2005). Embora este processo 

tenha sido realizado sob pressão de 6 bar, na temperatura constante de 300 oC (DETONI, 2012). 

As taxas de reação e a conversão das reações de hidrodesoxigenação que utilizam o 

paládio suportado em carvão mesoporoso como catalisador dependem da pressão e temperatura. 

O ácido láurico foi descarboxilado em um reator contínuo de leito fixo sobre catalisador de 

paládio suportado em carvão ativado com 5% de paládio (Pd/C - 5% de Pd – Aldrich). A 

conversão ocorreu num intervalo de 10 á 20 minutos (DETONI, 2012). 

A partir de 2008 foram surgindo novos trabalhos de hidrodesoxigenação, propondo o uso 

de catalisadores bimetálicos como alternativa ao catalisador de paládio suportado em carvão 
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ativado. Logo Kubickvá e Kaluza (2009) nas suas investigações de conversão de triglicerídeos 

em hidrocarbonetos utilizaram sulfetos de níquel (Ni), sulfeto de Molibdênio (Mo), e sulfeto de 

níquel molibdênio (NiMo) como catalisadores. Estes tipos de catalisadores bimetálicos são 

vantajosos em relação aos catalisadores monometálicos dada a sua maior seletividade na 

produção de hidrocarbonetos (Detoni, 2012). A gasolina verde pode ser obtida com a utilização 

NiMo / zeolite (tipo klinoptilolite) como catalisador a 300 °C - 320 °C num reactor descontínuo. 

Os sítios ácidos fortes no zeólito favorecem a fissuração das grandes moléculas no óleo vegetal 

em nafta. O hidrogênio disponível no mercado encontra-se á 10 bar e numa temperatura de – 

234,58 0C, enquanto que o óleo vegetal se encontra a 1 bar a 25 oC respetivamente. Ambos os 

reagentes são pressurizados e aquecidos a 80 bar e 320 oC respetivamente para entrarem no 

reator. No reator o óleo é transformado em hidrocarbonetos lineares com átomos de carbono 

superiores a 18 e gerando um resíduo de monóxido de carbono, dióxido de carbono, e água 

(ANTÔNIO E COLABORADORES, 2016). 

A grande vantagem do uso da HDO de óleos e gorduras é a alta similaridade nas 

reatividades químicas dos compostos oxigenados presentes no petróleo e os ésteres oriundos de 

materiais graxos, o que permite o uso direto das instalações já existentes nas refinarias de 

petróleo. Um exemplo é o processo HBIO patenteado em 2005 pela Petrobras, que consiste na 

produção de n-parafinas, adicionando até 20 % de óleos e gorduras na corrente que entra no 

processo HDT. Nas condições do HDT, os acilglicerídeos e ácidos graxos reagem com o 

hidrogênio, para formar diesel verde (PINTO, 2013). 
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Para uma visualização mais clara sobre alguns processos de hidrotratamento estudados nos últimos anos é apresentado na 

tabela abaixo as reações realizadas por alguns pesquisadores. A tabela 4 informa as condições adequadas de operação para a obtenção 

dos hidrocarbonetos nas faixas correspondentes. 

 

Autores 
Principais 

reações 
Tipo de reator Catalisador Pressão Temperatura Atmosfera 

Tempo 

de 

reação 

Produto final 

Huber, et al. 

2007 

Decarboxilação, 

Descarboxilação, 

 

Contínuo de 

leito fixo 
NiMo/Al2O3 5 Mpa 300- 450 oC H2 4,97 h 

Diesel verde, 

Biogasolina 

Craig, et al, 

1991 

Hidrocraqueamento, 

Hidrogenação 
Contínuo NiMo/CoMo 4,8-15,2 Mpa 300- 450 oC H2 0,5-5 h 

Diesel verde, 

Biogasolina 

Bezergianni, 

et. 2001 
Hidrotratamento 

Contínuo de 

leito fixo 
NiMo 8,3-9,6  Mpa 370 oC H2 0,5-1,5 h Diesel verde 

Simacek, et. 

2010 
Hidrotratamento Contínuo NiMo/Al2O3 7-15 Mpa 310- 360 oC H2 1 h 

Diesel verde, 

Biogasolina 

Leandro Alves 

de Sousa, 2013 
Hidrogenação Contínuo 

beta 

Mo2c/Al2O3 
30 bar 360 oC H2 5 h Diesel verde 

Telles Varela, 

2012 
Hidrotratamento Descontínuo 

CoMo/Al2 

O3 
1,1 Mpa 300- 430 oC H2 

30- 120 

min 

Diesel verde, 

Biogasolina 

Tabela 4:  Alguns processos de produção de diesel verde e suas respectivas condições de operação.
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3  METODOLOGIA DO PROCESSO 
 

3.1  Proposta do Fluxograma de Blocos para Produção de Diesel Verde 

 

Na busca de um processo sustentável, que permite a produção de diesel verde a partir de 

óleo de palma, foi consultada em algumas bibliografias diversos processos de obtenção de 

hidrocarbonetos a partir de óleos vegetais. E a partir delas fez-se um modelo simples que de 

forma clara, na qual a figura 13 ilustra todas as etapas necessárias para a produção do diesel 

verde. Sendo assim, possível construir um fluxograma de bloco para se ter uma percepção ampla 

do funcionamento do processo antes da projeção do fluxograma de processo no simulador.                                     

          

 

 
Figura 13: Fluxograma de bloco para a produção do diesel verde 

 

 

 

 

 

3.2  Simuladores de Processos Químicos 

 

 

Simuladores computacional de processos tem sido cada vez mais utilizada, e uma série de 

software estão disponíveis no mercado. Os principais programas de simulação fornecido pelo 

mercado são: Aspen/HYSYS, PRO II e o SuperPro Designer®. A utilização dessas ferramentas 

permite ao engenheiro de processos prever e monitorar plantas industriais. Cuja a previsão 

apresenta inúmeras vantagens dado o seu elevado potencial na simulação de processos químicos. 
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Ao longo dos anos, os engenheiros e pesquisadores vêm agregando aos simuladores novas 

funcionalidades com grandes aplicações na resolução de problemas de engenharia (MARQUES, 

2016). A viabilidade técnica e econômica do fluxograma proposto foi avaliada tendo como 

suporte de análise o simulador computacional SuperPro Designer®. 

O SuperPro Designer® é um conjunto de ferramentas computacionais com recursos que 

permitem a simulação de processos. Ajuda nos cálculos de balanço de massa, balanço de energia, 

e o dimensionamento dos equipamentos, bem como a viabilidade econômica do processo. 

Segundo a Intelligen. Inc o SuperPro Designer® apresenta inúmeras características que facilitam 

a percepção da funcionalidade de um processo que esteja a ser projetado (MARQUES, 2016). E 

com isso destacam-se: 

 

 A Interação e apresentação da interface gráfica; 

 Contém recursos completo de simulação incluindo balanços de massa e energia, 

assim como dimensionamento de equipamentos; 

 Modelos para mais de 80 operações unitárias utilizadas em indústrias de 

processos; 

 Engenharia econômica; 

 Planejamento de processos em operações de batelada; 

 Assessoramento em impacto ambiental; 

 Rigoroso controle de emissões de compostos orgânicos voláteis (VOCs); 

 Previsão de desgaste de equipamentos; 

 Extenso banco de dados de equipamentos de processo, contendo compostos 

químicos e materiais estruturais (MARQUES, 2016). 
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3.2.1  Preparação do Ambiente para Simulação do Processo 

 

Os equipamentos e os instrumentos proposto, bem como a sequência da sua utilização foi 

sugerida tendo como suporte bibliográfico o artigo de Claudia feito em 2016. As reações e as 

condições de operação dos reatores consideradas foram baseadas nos resultados do trabalho feito 

pela Souza em 2013. 

Antes de proceder com a simulação do processo, é necessário realizar uma série de etapas 

para a preparação do ambiente do trabalho. Primeiro deve-se definir os componentes químicos 

que farão parte das simulações, em seguida escolher os modelos termodinâmicos adequados para 

representar cada etapa envolvente do processo, assim como a cinética das reações que ocorrem 

em cada reator. Logo define-se a capacidade da planta como as vazões de entrada a serem 

processada, assim como as condições de operação. Depois disto deve-se selecionar os 

equipamentos que serão usados no fluxograma (MOREIRA, 2017). A previsão do processo 

industrial fornecido pelo simulador SuperPro Designer® apresenta várias vantagens notáveis na 

elaboração do projeto (CLAUDIA, ARACELI, & FERNANDO, 2016).  

 

1. A simulação prévia de um determinado processo facilita a avaliação dos custos de 

capital, permite a seleção do processo mais vantajoso;  

2. Permite escolher equipamentos e realizar o seu dimensionamento adequado para o 

processo;  

3. Facilita o controle do processo, permitindo que os equipamentos funcionam dentro 

das especificações para que se obtenha um produto com alta qualidade; 

4. Permite prever as eventuais falhas dos equipamentos que podem surgir durante o 

processo; 

5. Avalia os possíveis riscos ambientais que o processo químico pode impactar ao 

meio ambiente. 
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3.3  Processo Produção do Diesel Verde 

3.3.1  Definição dos componentes usados na simulação e Condições de Entrada no 

Processo 

 

O tipo de oleaginosa escolhida para testar a viabilidade técnica do fluxograma proposto 

neste trabalho é o óleo de palma, uma planta muito cultivada em zonas tropicais como Angola e 

Brasil. De acordo com Moreira (2017), o óleo de palma foi inserido como uma mistura de vários 

componentes, levando em consideração apenas os triglicerídeos mais abundantes e os seus ácidos 

graxos livres correspondentes, o óleo de palma é constituído por 5 % de ácidos graxos livres e 95 

% de triglicerídeos, onde a composição de cada componente é representado pela tabela 5. 

  

Componente do 

óleo de palma 

Porcentagem 

mássica (%) 

Trioleína 53,2 

Tripalmetina 38,95 

Triestearina 2,85 

Ácido palmítico 2,05 

Ácido esteárico 0,15 

Ácido oléico 2,8 
 

Tabela 5:  Composição mássica do óleo de palma. (O´BRIEN, 2003) 

 

Alguns componentes utilizados na simulação já estão disponível na base de dados do 

SuperPro Designer® com as suas respectivas propriedades. Porém outros componentes 

necessários para a simulação deste processo que não estavam presentes na base de dados foram 

inseridos ao simulador. Todos estes componentes constituem as correntes de entrada e saída do 

processo. Os componentes estão alistados no SuperPro Designer® e podem ser visualizadas pela 

seguinte imagem retirada no simulador, como pode ser vista na figura 14. 
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Figura 14: Lista de componentes que constituem as correntes de entrada e saída do processo. 

 

A capacidade de processamento da planta de produção do diesel verde deste trabalho é de 

1000 kg/h de óleo de palma que é alimentado simultâneamente com o hidrogênio numa relação 

volumétrica de 1500 ml de H2 / ml de óleo para evitar a formação de coque, necessitando um 
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consumo correspondente a uma vazão de 133 kg/h de hidrogênio (Antonio e colaboradores, 

2016).  Sendo assim possível a produção de 833,596 kg/h de diesel verde.  

 

 

 

3.3.2 Descrição e Fundamentação das Principais Etapas do Processo 

 

Foi necessário que o hidrogênio alimentado no processo que se encontrava á -234,58 oC e 

a uma pressão de 10 bar entrasse ao misturador (P-11/MX-102) com o hidrogênio reciclado para 

manter o excesso suficiente para conversão de uma maior quantidade de óleo de palma. A 

corrente que saiu do misturador (P-11/MX-102) foi colocada na pressão e temperatura necessária 

para o craqueamento térmico, elevando a sua pressão em um compressor (P-1/G-101) saindo de 

1,013 bar para 51,013 bar, depois desta corrente ter passado pelo compressor, a temperatura do 

hidrogênio foi aumentada de 40 oC para 280 oC no aquecedor (P-3/HX-101).  

O óleo de palma foi alimentado ao processo pela bomba (P-2/PM-101) numa pressão de 

51,013 bar, tal como o hidrogênio foi necessário aquecer em trocador de calor (P-4/HX-102) até 

a temperatura de reação que é de 280 oC. Estando o óleo de palma e o hidrogênio nas condições 

desejada para a reação foram misturados no (P6-MX/-101) e adicionado ao reator PFR (reator 

tubular) P-12/PFR-103 onde ocorreu toda reação de craqueamento térmico (SOUZA, 2013). 
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3.3.2.1 Craqueamento Térmico de Óleo de Palma 

 

 Na conversão de triglicerídeos em ácidos graxos, é necessário adicionar as reações nos 

reatores, para isto é necessário o conhecimento da sua estequiometria e cinética da reação. O 

mecanismo de craqueamento térmico do óleo de palma é complexo, Ela pode acontecer por duas 

etapas distintas que podem ocorrer simultaneamente, na primeira etapa denominada primária 

ácidos graxos são obtidos pela decomposição térmica dos triglicerídeos a partir da quebra das 

ligações carbono-oxigênio (C-O) localizada na região correspondente ao glicerol, Na segunda 

etapa conhecida como craqueamento secundária as espécies obtidas no primeiro craqueamento 

sofrem novamente decomposição térmica que leva a obtenção de hidrocarboneto de menor cadeia 

molecular com ou sem insaturação (MARQUES, 2016).  

Toda esta reação é fundamentada pelo mecanismo de hidrogênio γ que leva a formação de 

alcenos terminais e triacetato, enquanto que o mecanismo de β eliminação ocorre quando a 

quebra de uma molécula de triglicerídeo é convertida em duas moléculas de ácidos graxos, uma 

de ceteno, e uma de acroleína. Todavia para a obtenção de diesel verde constituído por 

hidrocarbonetos da faixa diesel o mecanismo de β eliminação é o de interesse para este trabalho, 

porque permite a obtenção de ácidos graxos com átomos de carbono na faixa do diesel (reações 4 

a 6). Para isto foi necessária uma temperatura de operação no reator tubular de 280 oC submetida 

a pressão de 50 bar e um tempo espacial igual à 0,509 h. numa reação com catalisador de carbeto 

de molibdênio em suporte de óxido de alumínio (Al2O3) em branco (SOUZA, 2013). 

 

                         280 oC 

C57H104O6      →     2 C18H34O2  +  CH3CHCH(CH2)13CH=C=O   +  CH2=CHCOH        reação (4) 

  Trioleína        50 bar       ácido oléico                octadecadienal                                  acroleína 

 

                         280 oC 

C51H98O6       →       2 C16H32O2    +    CH3(CH2)13CH=C=O    +   CH2=CHCOH           reação (5) 

  Tripalmitina   50 bar        ácido palmítico                  hexadecenal                           acroleína 

 

 
                         280 oC 

C57H110O6     →     2 C18H36O2    +   CH3(CH2)15CH=C=O   +  CH2=CHCOH       reação (6) 

  Triestearina    50 bar       ácido esteárico                   octadenal                                 acroleína 

Fonte: (Souza, 2013) 
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O balanço de massa destas reações foi feito, levando em consideração os números de 

moles necessário dos componentes e suas respectivas massas moleculares. A estequiometria na 

simulação é mostrada pela figura 15.  

 

 
Figura 15: Estequiometria da reação de craqueamento térmico de triglicerídeos (trioleína). 

 

Além do craqueamento térmico foi possível obter também nestas condições 

hidrocarbonetos a partir de ácidos graxos livres numa conversão de 4 % (Souza, 2013). 

 

 

 

 

  

3.3.2.2 Hidrodesoxigenação dos Ácidos Graxos 

 

A corrente que sai no reator PFR a sua temperatura é aumentada até 360 oC no 

aquecedor P-9/HX-103, e encaminhadas para o reator de mistura (CSTR) P-13 /R-101 na 

temperatura de 360 oC, á pressão de 30 bar com o tempo espacial de 0,24 h, onde o β é o 

Mo2C/Al2O3 (carbeto de molibdênio) é utilizado como catalisador, obtendo assim 

hidrocarbonetos numa conversão de 100 %. As moléculas de ácidos graxos são convertidas 
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em alcanos ou alcenos de cadeia linear, o ceteno é transformada em alcanos, e a acroleína é 

hidrogenado termicamente em propano (Souza, 2013). Obtendo assim uma mistura de 

hidrocarbonetos que são representadas pelas seguintes equações químicas (Souza, 2013):                      

                                                                     360 oC 

 C18H34O2            +       4 H2            →             C18H38     +     2 H2O                        reação (7) 
   Ácido oléico                       hidrogênio     30 bar             octadecano              água 

 

 

                                                                       360 oC 

 C18H36O2             +       3 H2             →            C18H38     +     2 H2O                      reação (8) 
   Ácido esteárico                   hidrogênio        30 bar            octadecano             água 

   

 

                                                            

                                                                       360 oC 

 C16H34O2             +       3 H2             →            C16H34     +     2 H2O                      reação (9) 
   Ácido palmítico                  hidrogênio       30 bar            hexadecano              água 

 
           

                                                                      360 oC 

 CH2=CHCOH     +      3 H2               →           C3H8           +      H2O                        reação (10) 
   acroleína                            hidrogênio        30 bar            propano                 água 

    

                                                                                                    

                                                                                                 360 oC 

 CH3CHCH(CH2)13CH=C=O      +     3 H2        →        C18H36    +   H2O           reação (11) 
     Octadecadienal                                           hidrogênio      30 bar         octadeceno           água 

 
        

                                                                                  360 oC 

CH3(CH2)13CH=C=O      +    3 H2             →            C16H34      +     H2O                   reação (12) 

     hexadecenal                                 hidrogênio        30 bar           hexadecano             água 

  
                                                              360 oC 
CH3(CH2)15CH=C=O     +      3 H2           →         C18H38        +     H2O                    reação (13) 

      octadenal                                      hidrogênio     30 bar       octadecano                 água 

 

Fonte: (Souza, 2013) 
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O balanço de massa para as reações de hidrodesoxigenação que ocorrem no reator de 

mistura foi retirada no simulador, o seu balanço estequiométrico é mostrado pela figura 16. 

 

 

Figura 16: Estequiometria da reação de hidrodesoxigenação dos ácidos graxos (ácido esteárico) 

 

 

O reator CSTR P-13 /R-101 contém duas saídas para os seus produtos, onde a 

quantidade de hidrogênio em excesso sai no topo e é reciclado, porém além do hidrogênio sai 

também uma certa quantidade de propano que uma parte foi condensada e retornada ao reator. 

Para controlar a quantidade de reciclo, foi necessário colocar um purga P-8/FSP-101, que 

permite ajustar a percentagem de reciclo para garantir a relação de 1500 ml de hidrogênio / 1 ml 

de óleo de palma. A figura 17 mostra os produtos das reações e a quantidade percentual em 

massa dos compostos existentes na corrente. 
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Figura 17: Constituição da corrente obtido durante a hidrogenação de ácidos graxos á 360 oC e 30 bar 

usando como catalisador beta Mo2C/Al2O. 

 

 

O monóxido de carbono (CO) e o dióxido de carbono (CO2) não são apresentados como 

produto da hidrodesoxigenação, porque as reações de descaboxilação e descarbonilação ocorrem 

em menor extensão, dado que nas condições em que o reator opera considerou-se apenas a 

hidrogenação pelo facto de ser a reação predominante, de forma a simplificar a cinética da reação 

do processo (Souza, 2013).  

 A corrente principal contém água, e sai do reator P-13 /R-101 numa temperatura de 360 

oC, e pressão de 30 bar. Para separar a água por decantação foi despressurizado em uma válvula 

P-7/GTV-101 para a pressão atmosférica que é 1.1 bar, em seguida foi encaminhada ao um 

resfriador P-10/ HX-104 onde foi diminuída a temperatura até atingir 50 oC. Com isso, água foi 

separada da corrente pelo decantador P-14/ V-101. Como a água é mais pesado frente os 

hidrocarbonetos, então ela foi retira como efluente aquoso no fundo do equipamento. 
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3.3.3 Produto da Separação para Obtenção do Diesel Verde 

 

O produto obtido depois da decantação é uma mistura de hidrocarbonetos, a corrente do 

produto que é retirado do decantador é líquido e vapor, isto deve-se a pouca solubilidade do 

propano em hexadecano, a octadecano e a octadeceno. O propano é um hidrocarboneto gasoso 

pertencente a frações dos leves, o ponto de ebulição do propano também é muito baixo em torno 

de – 44 oC o que faz compreender que para a sua separação é necessária uma coluna flash que 

concede uma melhor separação do vapor contido na carga.  

O objetivo é a produção de diesel verde, ou seja, hidrocarbonetos da faixa de diesel (C16 á 

C18), e para se obter uma maior eficiência de separação foi necessário aquecer a carga no P-

15/HX-105 até uma temperatura de 100 oC. Na coluna flash ocorre a separação à 100 °C do 

propano na fase vapor e o produto diesel verde obtido no fundo. É apresentado na figura 18 a 

composição do diesel verde na corrente de saída no fundo da coluna flash. 

 

 
Figura 18: Produto obtido na corrente líquida de fundo da coluna flash. 
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O fluxograma proposto apresentado na figura 19, além processar simplesmente o óleo de 

palma também pode processar com grande facilidade qualquer tipo de óleo vegetal, o óleo de 

fritura pode ser usado como matéria prima sem que sofra um tratamento prévio. 

 O hidrotratamento é uma reação que dispensa desta necessidade. Devido as moléculas 

carboxiladas podem ser hidrotratadas convertidas eficientemente em hidrocarbonetos. 

Dependentemente da constituição do óleo e da intensidade das condições do craqueamento 

térmico que os óleos são submetidos antes das reações de hidrodesoxigenação, bem como o tipo 

de reação que os ácidos graxos sofrem obtém-se hidrocarbonetos correspondentes tanto quanto ao 

número de carbono na cadeia molecular, quanto ao tipo de insaturação. 

 

 

 

. 



 

43 
 

 

 

Figura 19: Fluxograma de Processo da Planta de Produção de Diesel Verde
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3.4 Dimensionamento dos Equipamentos 

 

Para a simulação do dimensionamento dos equipamentos, é necessário ter informações das 

correntes, cada equipamento apresenta uma equação que permite calcular as principais variáveis 

que representam a sua dimensão. Aqui apresentado apenas os modelos matemáticos e as 

descrições de cálculos dos principais equipamentos que constituem a planta de produção de 

diesel verde, dos quais podemos destacar os misturadores, bombas, aquecedores, resfriadores, 

decantador, e a coluna de destilação flash. Todos estes equipamentos são fabricados com o aço 

carbono. É importante dizer que no simulador superPro designer® está embutido as respectivas 

equações para o dimensionamento de cada equipamento (YOUNG, 2015).  

 

 

 

 

 

3.4.1  Reatores 

 

Para o dimensionamento de reatores é preciso ter o conhecimento do tempo de residência, 

a conversão da reação, as equações da taxa, bem como a ordem da reação podem ser necessário. 

Em muitos dos casos a falta de informações cinética tanto de craqueamento térmico como de 

hidrodesoxigenação dada a complexidade da reação dificulta em obter um dimensionamento do 

reator que seja tão coerente com cinética da reação. Para este trabalho foi considerada algumas 

informações cinéticas encontrada na literatura que foram encontradas de forma aproximada pelos 

modelos cinéticos descritos no trabalho de Young em 2015. 

 

 

 

 

3.4.1.1 Reator tubular (PFR) 

 

No reator tubular ideal a velocidade é constante na secção transversal, já que o fluxo é 

empistonado. Como não há gradiente de velocidade radial e axial, no entanto a concentração 

varia ao longo do reator, admitindo que o reator é isotérmico e considerando o estado 

estacionário (SCHAMAL, 2017): 
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P-12 / PFR-103

Reator tubular (PFR)
 

A partir da equação     

 

                             Equação(1) 

 

 

Obtém-se a equação genérica para o dimensionamento, visto que o simulador não 

descreve a real equação para o reator tubular (SCHAMAL, 2017; ANTÓNIO & HERNÁNDEZ, 

2016). 

 

                                          Equação(2) 

 

 

                                                                                        Equação(3) 

 

O tempo espacial e a velocidade espacial são definidos pela seguinte expressão: 

 

                                                                                                                                     Equação(4) 

– vazão molar do ácido graxo 

V- volume do reator 

rj – taxa de formação do ácido graxo 

- vazão molar 

- tempo espacial 

k – velocidade específica da reação 

- concentração do triglicerídeo no instante t 
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3.4.1.2 Reator de mistura contínuo (CSTR) 

 

Devido a intensa mistura em reator contínuo, a temperatura e a concentração são as 

mesmas em todo ponto do reator. Neste tipo de reator há fluxo do fluído e determina-se o volume 

total do reator para processar uma determinada reação e atingir uma desejada conversão final. 

Conhecendo a cinética da reação e dados como a vazão de alimentação, e o tempo de residência 

médio, como é sabido que o tempo de residência das moléculas não é uniforme. Para este tipo de 

reator à temperatura é constante e é considerando regime permanente.  

 

P-13 / R-101

Reator Contínuo (CSTR)

 

 

A partir da seguinte expressão obtém-se: 

 

                                                                                                         Equação(5)  

 – vazão molar inicial do ácido graxo 

 

Deduzindo a equação acima é possível chegar até a expressão abaixo sendo assim 

possível calcular as dimensões do respectivo reator pela expressão abaixo. Obtém-se a equação 

genérica para o dimensionamento, visto que o simulador não descreve a real equação para o 

reator CSTR (SCHAMAL, 2017; ANTÓNIO & HERNÁNDEZ, 2016). 

                                                                                                                               Equação(6) 

 

                                                                                        Equação(7) 
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Para uma equação de projeto de um reator CSTR ideal, cuja a reação é catalítica 

heterogênea, a que considerar a massa do catalisador como o sítio ativo onde ocorre a reação de 

uma forma genérica é representada a seguinte equação para o reator contínuo. 

 

                                                                                                                        Equação(8) 

 – massa do catalisador 

O tempo espacial é definido em reações catalíticas heterogêneas como: 

  

                                                                                                                           Equação(9) 

 

- vazão molar 

- tempo espacial 

 – massa do catalisador 

 

 

 

3.4.2 Trocador de calor 

 

O trocador de calor tem a função de aquecer ou resfriar uma corrente, nesta simulação foram 

usadas para aquecer correntes que entram nos reatores e na coluna flash, e para resfriar a corrente 

que entra no decantador.  

P-9 / HX-103

Aquecedor

  

O balanço de energia é representado pela seguinte equação: 

                                                      

                                                   Equação(10) 
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Q- Taxa de transferência Calor (kcal/h); 

U- Coeficiente global de transferência de calor (kcal/h°Cm2); 

A- Área de transferência de calor (m2); 

T- Temperatura média logaritma do sistema (°C);  

m- Fluxo de massa das correntes (kg/h); 

Cp- Capacidade calorífica do fluxo (Kcal/kg°C).   

A equação do balanço de energia foi programada pelo softaware no simulador, é utilizada pelo 

software, para o cálculo do coeficiente de transferência de calor. 

 

 

 

 

 

3.4.3 Bombas  

 

Uma bomba é representada por uma equação que modela o transporte de fluído, ela 

permite a mudança da pressão desejada e o modelo da fonte de energia, a equação que descreve 

este comportamento está ecrita abaixo. 

    

 

   Equação(11)        

 

 

P- Potência (kW); 

Qv-Vazão Volumétrica (m3/h); 

P- Variação de pressão (ka); 

- Eficiência total (incluído a eficiência da bomba e do condutor). 

 

 

P-2 / PM-101

Bomba
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3.4.4 Coluna de Destilação Flash  

 

É a coluna de separação mais simples, contêm apenas um estágio de equilíbro. A coluna 

flash é dimensionado usando o método de Towler. Alguns autores defendem que o diâmetro da 

coluna deve ser suficientemente grande, de maneira que a velocidade da fase gasosa seja reduzida 

abaixo da velocidade de separação das gotículas de líquido. Então o cálculo do diâmetro pode ser 

feita pela seguintes expressões (TOWLER & SINNOTT, 2008). 

 

 

 

 

 

Onde:  - é a vazão volumétrica do vapor (m3/s) 

- é a velocidade de separação das gotículas de líquido (m/s).  

 

 

A velocidade de separação das gotículas de líquido pode ser obtida pela seguinte equação 

 

                                                                                                     Equação(12) 

 

Onde: 

 – é a densidade da fase líquida (Kg/m3) 

 – é a densidade da fase gasosa (kg/m3) 

 

 

 

 

 

 

P-5 / V-102

Coluna Flash

propano 70%

diesel verde
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3.4.5 Decantador 

 

Em um projeto de simulação de processo, o decantador deve ser configurado 

horizontalmente numa relação entre o comprimento e diâmetro de 4:1. A sua área de 

desacoplamento é calculada de modo a prever 1 ft2 para cada 5 gal/min de alimentação (SEIDER 

& LEWIN, 2017). São apresentados a seguir as seguintes fórmulas que descrevem a dimensão do 

equipamento: 

 

  

           Equação(13)                               Equação(14) 

 

A - área do decantador           h – altura do decantador           D – diâmetro do decantador 

V – voume do decantador 

 

Na tabela 6 é apresentada os resultados do dimensionamento dos equipamentos, obtidos 

no simulador SuperPro Designer. 

Nome Tipo Tamanho 
Material de 

Construção 

Custo de Compra 

($/unidade) 

MX-102 Misturador 133,3 kg/h CS 0 

G-101 Compressor de gás 72,18 kW CS 104000 

HX-101 Aquecedor 0,22 m2 CS 4000 

PM-101 Bomba 2,14 kW CS 11000 

HX-102 Aquecedor 0,02 m2 CS 4000 

MX-101 Misturador 1133,34 kg/h CS 0 

PFR-103 Reator tubular 24,36 m3 CS 32000 

HX-103 Aquecedor 0,51 m2 CS 10000 

R-101 Reator de mistura 5,29 m3 CS 281000 

FSP-101 Divisor de fluxo 103,45 kg/h CS 0 

GTV-101 Válvula 0,13 CS 1000 

P-14 / V-101

Decantador
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Tabela 6: Equipamentos do processo com as suas respetivas dimensões, e preço de compra unitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HX-104 Resfriador 1,54 m2 CS 5000 

V-101 Dedecantador 15,69 m3 CS 76000 

HX-105 Aquecedor 0,06 m2 CS 4000 

V-102 Coluna flash 0,11  m3 CS 3000 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Avaliação Econômica do Processo 

 

A implementação de qualquer projeto de engenharia, requer a necessidade de verificar o 

retorno financeiro. Para isto, após a simulação, é feito o estudo da sua viabilidade econômica que 

é sustentada pelos resultados obtidos na avaliação econômica do processo. 

 Neste trabalho foi feita uma estimativa de estudo com precisão de 30 a 35%, o 

investimento que envolve uma planta de produção de diesel verde. O investimento de capital 

inclui o capital fixo direto e o indireto. O capital direto engloba o custo de equipamentos, 

instalações, edifícios, e eletricidade, por outra o capital indireto envolve o custo de construção e a 

engenharia.  

O dimensionamento prévio de equipamento é bastante importante, pois a partir do preço 

total de compra dos equipamentos instalados no SuperPro Designer® aplica-se fatores para o 

cálculo do investimento fixo direto. Os fatores utilizados correspondem a uma planta de 

processamento de fluidos e foram retirados da literatura. Apesar de ser uma etapa de estimativa 

preliminar, o resultado pode ser usado para a comparação com diferentes processos (TURTON & 

BAILE, 2009).  

No custo operacional estão inclusas as matérias primas, catalisadores, mão-de-obra, 

utilidades e os experimentos laboratoriais. Com a venda dos produtos obtém-se a receita em que 

dela é retirado o custo operacional anual para obter-se a lucratividade da planta. A apreciação 

econômica deste trabalho foi analisada no terceiro trimestre de 2017, para um projeto com início 

de construção em 2018. O tempo de vida estudado para este projeto foi de 15 anos. Após 

classificar as correntes de entrada e saída no fluxograma e indicar a corrente de produto final, 

correntes dos subprodutos, resíduos e de emissões foram inseridos os respectivos preços de 

compra e venda (SEIDER & LEWIN, 2017). 
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A tabela 7 mostra os preços do óleo de palma, hidrogênio, catalisadores, propano, e o 

diesel verde cujo preço considerado é o mesmo estabelecido pelo diesel fóssil.  

 

Componentes Preço 

(US$/kg) 

Referência 

Óleo de palma 

bruto 

0,49 (investing, 2017) 

Hidrogênio  57,5  (Alibaba, 2017) 

Catalisadores 4,91  (Alibaba, 2017) 

Diesel verde 0,759 (ANP, 2017) 

 

Tabela 7: Preços das respetivas espécies química usadas no processo 

 

Os dias de trabalho útil da fábrica tomado como fator de operação foi de 7.920 h/ano 

corresponde cerca de 330 dias que é aproximadamente 25 dias por mês (Moreira, 2017). Sendo 

esse o tempo utilizado no simulador SuperPro Designer® como padrão de produção. A planta foi 

projetada tendo a capacidade de produção de 833,596 kg/h de diesel verde que corresponde a 

7277,549 ton/ano. Uma quantidade embora pequena dada a demanda do Brasil e Angola. Mas 

pode atender satisfatoriamente uma parte da sociedade, principalmente na região do país onde a 

fábrica será instalada. 

Avaliação econômica deste trabalho foi realizada no simulador SuperPro Designer®, 

software que contém na sua base de dados o preço de todos equipamentos tendo em conta o tipo 

de material considerado. O material dos equipamentos usados na simulação deste processo foi o 

aço carbono (CS) por ser o material mais barato que aço inox. Pois sabe-se que os ácidos graxos 

são ácidos fracos e não exigem material com tanta resistência a corrosão. 
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4.2 Parâmetros de avaliação econômica do projeto 

 

São ilustrados nas seguintes figuras alguns parâmetros necessários para efetuar a 

avaliação econômica do processo: 

 

Figura 20: Avaliação de tempo á esquerda e Financiamento á direita 

    

 

Figura 21: Nível de produção á esquerda e Imposto de rendimento á direita 

 

O SuperPro Designer® usa o método dos fatores baseado na aquisição dos equipamentos 

para estimar o investimento total. O preço de aquisição dos equipamentos (PC), pelos quais os 
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custos diretos (DC), os custos indiretos (IC) e os outros custos (OC) que multiplicam pelo fator 

adotado pelo simulador (MOREIRA, 2017).  

 

 

Figura 22: Apresenta os parâmetros considerados para ajustes de custos de capital 

 

Além dos parâmetros de avaliação econômica do projeto é importante lembrar que o 

dimensionamento do equipamento é também um dos fatores principais que afetam o custo de 

investimento do projeto. Os custos operacionais fixos e variáveis também foram estimados por 

fatores indicados pelo próprio simulador SuperPro Designer®. 

Para a redução do custo operacional fez-se a integração energética das correntes dos 

fluidos, representado na economia da análise da lucratividade. Embora não seja suficiente para 

obter um valor de retorno positivo, essa economia diminuiu o custo operacional. A planta 

projetada com a referida capacidade de produção a partir do processamento de 1 ton/h de óleo de 

palma não apresentou lucro, como mostra a tabela da lucratividade. O preço de equilíbrio do 

diesel para o processamento de 1 ton/h de óleo de palma comprado a 0,49 US$/kg foi de 2,90 

US$/L. 
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Tabela 8: Resultados da análise da lucratividade. 

Análise da lucratividade 1 ton óleo 10 ton óleo 

Investimento fixo direto (US$) 6.430.000,00 22.443.000,00 

Capital de giro (US$) 1.975.000,00 14.560.000,00 

Investimento partida (US$) 322.000,00 1.122.000,00 

Investimento total (US$) 8.727.000,00 38.125.000,00 

Receitas     

Economia - vapor alta pressão (MT/ano) 1.904,00 19.023,00 

Economia - água de processo (MT/ano) 13.926,00 139.258,00 

Economia - água de resfriamento (MT/ano) 145.264,00 1.450.824,00 

Receita - diesel verde (L/ano) 8.489.718,00 84.897.174,00 

Receita - diesel verde (kg/ano) 

 

  

Receitas     

Economia - vapor alta pressão (US$/MT) 12,00 12,00 

Economia - água de processo (US$/MT) 0,05 0,05 

Economia - água de resfriamento (US$/MT) 0,40 0,40 

Receita - diesel verde (US$/L) 0,58 0,58 

Receitas     

Economia - vapor alta pressão (US$/ano) 22.848,00 228.276,00 

Economia - água de processo (US$/ano) 696,30 6.962,90 

Economia - água de resfriamento (US$/ano) 58.105,60 580.329,60 

Receita - diesel verde (US$/ano) 4.924.036,44 49.240.360,92 

Total Receita 4.924.036,44 49.240.360,92 

Total economia 81.649,90 815.568,50 

Custo operacional Anual     

Custo operacional Anual (US$/ano) 23.236.000,00 164.646.000,00 

Custo operacional líquido (US$/ano) 23.154.000,00 163.678.000,00 

Custo de Produção     

Custo de produção unitário ((US$/kg MP) 3,52 2,49 

Custo de produção unitário líquido (US$/kg MP) 3,51 2,48 

Custo do produto (US$/kg) 0,74 0,74 

Lucratividade     

Lucro bruto (US$/ano) -18.229.963,56 -114.437.639,08 

Impostos 0,00 0,00 

Lucro Líquido (US$/ano) -17.628.000,00 -112.171.000,00 

Margem Lucro bruta -371,03% -232,98% 

Retorno sobre investimento (ROI) -202,08% -294,80% 

Tempo de retorno N/A N/A 

Taxa interna de retorno (TIR, após taxas)  N/A N/A 

Valor presente líquido (7%) ($) -130.626.000 -801.563.000,00 

Preço diesel verde nesta análise 0,579 0,579 

Preço de equilíbrio do diesel verde (US$/l) 2,9 2,00 

TIR (após taxas)  14,45% 
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Já a planta de produção do diesel verde que tem a capacidade de processamento de 10 

ton/h de óleo de palma utiliza uma quantidade de 0,330 ton/h de hidrogênio, cujo o excesso foi 

reciclado, apresentou preço de equilíbrio de 2,00 US$/L para o produto diesel verde. Para esta 

planta foi obtido um preço de compra de 0,49 US$/kg para a compra de uma quantidade mínima 

de 10 ton de óleo de palma bruto, sendo assim possível produzir uma quantidade de 8,336 ton/h 

de diesel verde e 0,691 ton/h de propano á 70 %. O preço de equilíbrio do diesel na planta de 

processamento de 10 ton/h de óleo de palma foi 2,00 US$/kl. 

Na seguinte tabela é possível observar que dentre os diversos custos operacional, a 

matéria prima é responsável pelo alto valor de produção do diesel verde. Estes valores foram 

observados quando processado 10 ton/h de óleo de palma. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Peso dos componentes do custo operacional de 1 ton/h 

 

  

 

Figura 23: Peso dos componentes do custo operacional de 1 ton/h 

Item do custo (US$) (%) 

matéria prima (81%) 18,909,000.00 81.38 

mão de obra (10,58%) 2,459,000.00 10.58 

instalações (5,07%) 1,179,000.00 5.07 

Laboratório CQ (1,59%) 369,000.00 1.59 

Consumíveis (0,01%) 2,000.00 0.01 

Utilidades (1,37%) 318,000.00 1.37 
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O processamento da capacidade de 1 ton/h e 10 ton/h do óleo de palma foi inviável, pois 

que não se obteve lucro. A receita obtida não é suficiente para repor todo investimento feito na 

construção da planta e o custo de produção do diesel verde, tendo observado um valor de retorno 

inviável dentro do tempo de vida da fábrica. O que precisaria vender 1 kg de diesel verde por 

2,90 US$, isto deve-se principalmente ao custo muito elevado de matérias primas como o óleo de 

palma bruto e o hidrogênio que é cerca de 81 % do custo total de produção. Embora tenha se 

registrado nos últimos tempos a redução do seu preço devido a extensão do cultivo que tem sido 

impulsionado ao uso de energias renováveis. O hidrogênio é a matéria prima mais cara o seu 

preço é de 57,5 US$/kg que é aproximadamente 99,9 % do custo da matéria prima. Sendo o 

principal aspecto que requer atenção a quanto a sua utilização no processo de hidrodesoxigenação 

de óleos vegetais. A partir desses resultados foi realizada uma análise de sensibilidade para a 

capacidade da planta e um estudo para obtenção do hidrogênio dentro de um cenário industrial 

que possibilita sua aquisição com preço menor.  
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4.3 Análise de Sensibilidade 

 

O valor presente líquido (VPL) é uma medida da lucratividade utilizada para avaliar a 

viabilidade econômica do investimento, representa o valor total do fluxo de caixa futuro durante 

o tempo de vida de um projeto, é calculada a partir da taxa de juros nominal pela seguinte 

fórmula: 

 

                                                                                                                Equação (15) 

Onde: 

  - é a taxa de juros nominal, que pode ser baixa, média ou alta. 

- é o fluxo de caixa no ano k 

 – é o tempo de vida do projeto 

 

Se um investimento não tem VPL positivo ou se existem outras oportunidades de 

investimento do mesmo processo com VPL maior, o investimento não deve ser aprovado. Quanto 

maior é o VPL melhor é o investimento. (FILHO & KOPITTKE, 2010). 

A taxa interna de retorno (TIR) ou taxa de retorno do fluxo de caixa descontado (DCRR) 

é calculada com base o fluxo de caixa que pode ser antes e depois das taxas. O fluxo de caixa 

antes das taxas é calculado como o fluxo de caixa líquido mais o imposto, o fluxo de caixa após 

as taxas corresponde a um fluxo de caixa líquido. Um investimento com taxa de retorno maior 

que a taxa mínima de atratividade (TMA) no mercado sempre valerá a pena. A taxa mínima de 

atratividade serve como fator de aferir o retorno de investimento equivalente as taxas de juros 

aplicados a correntes de pouco risco. (FILHO & KOPITTE, 2010). 

Tempo de retorno (payback) é o tempo necessário para se ter de volta todo o valor 

investido. É calculado a partir do fluxo de caixa (cash flow), somando os anos desde o início da 

operação da planta quando o VPL ainda é negativo até o ano em que o VPL se anula ou torna-se 

positivo. O preço de equilíbrio é o preço de venda do diesel para se obter o lucro líquido da 

planta, ou seja é o preço que equilibra a fabricação do produto na planta e a receita com a venda 

de toda quantidade (vazão) produzida. Para a simulação realizada a partir de 10 ton/h de óleo de 

palma obteve-se um preço de compra do óleo de palma de 0,49 US$/kg  (INVESTING, 2017) e 
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ainda assim não foi obtido lucro. O preço de equilíbrio do diesel para a planta com 10 ton de 

capacidade foi de 2 US$/L. Esse preço foi utilizado para realizar um estudo de análise de 

sensibilidade da capacidade da planta sobre a taxa interna de retorno (TIR). 

A produção de óleo de palma no Brasil em 2016 foi de 51.000 kg/h (ABRAPALMA, 

2016) e é insuficiente para obter a quantidade de diesel fabricada em um refinaria de petróleo, por 

exemplo, a Reduc cuja vazão de diesel produzida é de 246.969,70 kg/h (ANP, 2017) .  Embora a 

produção anual de óleo de palma no Brasil não seja suficiente para a produção da mesma 

quantidade de diesel de uma refinaria de petróleo de médio porte, foi feito nesse trabalho a 

simulação com vazões de 20 ton/h, 30 ton/h, 50 ton/h, 100 ton/h, 150 ton/h e 300 ton/h do óleo de 

palma a fim de verificar a viabilidade economica (lucratividade) do processo para atingir valores 

próximos a demanda de 1.948.320.000 kg/ano de diesel verde (ANP, 2017). O resultado está 

apresentado na tabela em que a partir de 150 ton de óleo de palma foi obtida uma vazão da 

mesma ordem de grandeza de uma refinaria a partir de petróleo. As simulações na tabela foram 

realizadas com o preço de venda do diesel de US$2,00/L. 
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Análise da lucratividade 
20 ton/h 

Óleo de Palma 

30 ton/h 

Óleo de Palma 

50 ton/h 

Óleo de Palma 

 

100 ton/h 

Óleo de Palma 

 

150 ton/h 

Óleo de Palma 
300 ton/h 

Óleo de Palma 

Investimento fixo direto (US$) 35.559.000 53.013.000 80.064.000 157.738.000 231.540.000 446.275.000 

Capital de giro (US$) 28.829.000 43.132.000 71.738.000 143.252.000 214.766.000 429.310.000 

Investimento partida (US$) 1.778.000 2.651.000 4.003.000 7.887.000 11.577.000 22.314.000 

Investimento total (US$) 66.166.000 98.795.000 155.805.000 308.877.000 457.882.000 897.898.000 

Receitas 

      Economia - vapor alta pressão 

(MT/ano) 45.729 68.774 114.892 230.186 345.481 691.269 

Economia - água de processo 

(MT/ano) 278.516 417.774 696.289 1.392.579 2.088.868 4.177.737 

Economia - água de resfriamento 

(MT/ano) 9.025.093 13.698.686 23.045.875 46.413.848 69.781.820 139.885.741 

Receita - diesel verde (L/ano) 169.794.349 254.691.521 424.485.868 848.971.737 1.273.457.605 2.546.915.220 

Receita - diesel verde (kg/ano) 138.382.394 207.573.590 345.955.982 691.911.966 1.037.867.948 2.075.735.904 

Receitas 

      Economia - vapor alta pressão 

(US$/MT) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Economia - água de processo 

(US$/MT) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Economia - água de resfriamento 

(US$/MT) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Receita - diesel verde (US$/L) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Receitas 

      Economia - vapor alta pressão 

(US$/ano) 548.748,00 825.288,00 1.378.704,00 2.762.232,00 4.145.772,00 8.295.228,00 

Economia - água de processo 

(US$/ano) 13.925,80 20.888,70 34.814,45 69.628,95 104.443,40 208.886,85 

Economia - água de resfriamento 

(US$/ano) 3.610.037,20 5.479.474,40 9.218.350,00 18.565.539,20 27.912.728,00 55.954.296,40 

Receita - diesel verde (US$/ano) 339.588.698,00 509.383.042,00 848.971.736,00 1.697.943.474,00 2.546.915.210,00 5.093.830.440,00 

Total Receita 339.588.698,00 509.383.042,00 848.971.736,00 1.697.943.474,00 2.546.915.210,00 5.093.830.440,00 
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Total economia 4.172.711,00 6.325.651,10 10.631.868,45 21.397.400,15 32.162.943,40 64.458.411,25 

Custo operacional Anual 

      Custo operacional Anual 

(US$/ano) 324.008.000 484.537.000 804.153.000 1.605.039.000 2.405.217.000 4.804.457.000 

Custo operacional líquido 

(US$/ano) 319.835.000 478.211.000 793.521.000 1.583.642.000 2.373.054.000 4.740.089.000 

Custo de Produção 

      Custo de produção unitário 

(US$/kg MP) 2,45 2,45 2,44 2,43 2,43 2,43 

Custo Líquido de produção 

(US$/kg MP) 2,42 2,41 2,40 2,40 2,40 2,39 

Lucratividade 

      Lucro bruto (US$/ano) 19.753.698,00 31.172.042,00 55.450.736,00 114.301.474,00 173.861.210,00 353.741.440,00 

Impostos ($/ano) 7308868,26 11533655,54 20516772,32 42291545,38 64328647,7 130884332,8 

Lucro Líquido (US$/ano) 12.444.829,74 19.638.386,46 34.933.963,68 72.009.928,62 109.532.562,30 222.857.107,20 

Lucro líquido somado com a 

depreciação 15.230.000,00 23.739.000,00 40.877.000,00 83.566.000,00 126.313.000,00 254.641.000,00 

Margem Lucro bruta 5,82% 6,12% 6,53% 6,73% 6,83% 6,94% 

Retorno sobre investimento (ROI) 23,02% 24,03 26,24% 27,05% 27,59% 28,36% 

Tempo de retorno 4,34 anos 4,16 anos 3,81 anos 3,70 anos 3,62 anos 3,53 anos 

Taxa interna de retorno (TIR, após 

taxas) 16,95% 18,36% 20,08% 21,17% 21,64% 22,58% 

Valor presente líquido (7%) ($) 37.230.000 63.674.000 119.578.000 255.720.000 396.020.000 824.006.000 

Preço diesel verde nesta análise 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

TIR (após taxas) no preço de 

equilíbrio 16,95% 18,36 20,08% 21,17% 21,64% 22,58% 

Tabela 10: Análise da lucratividade em determinadas capacidade da matéria prima.
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Tabela 11: Análise de sensibilidade: Capacidade x TIR 

 

 

Figura 24: O gráfico da variação da taxa interna de retorno com a capacidade de produção (Kta). 

 

Considerando que a produção de diesel obtida a partir de 150 ton/h de óleo de palma é 

satisfatória na qual a taxa de retorno (TIR) é de 21,64%, pode-se admitir uma taxa mínima de 

atratividade de 20% como critério de decisão para fazer o investimento na planta. 

 

 

 

 

Capacidade  TIR 

(kta diesel) (%) 

138 16.95 

208 18.36 

346 20.08 

692 21.17 

1038 21.64 

2076 22.58 
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4.4 Estudo do Preço de Hidrogênio no Contexto de uma Biorefinaria 

 

 Outros fatores a se considerar são o contexto de uma biorefinaria em que seriam obtidos 

diversos produtos a partir do óleo de palma e do óleo de palmiste extraído da semente da planta. 

Podendo ser utilizado na fabricação de produtos de alto valor agregado como fármacos e óleos 

essenciais. Nessa biorefinaria o óleo de dendê também poderia ter uma vazão destinada para a 

produção de hidrocarbonetos verdes. O resíduo do óleo de palma poderia ser utilizado para a 

produção de etanol de segunda geração onde é gerado efluente aquoso que é utilizado para 

obtenção de energia na planta, reduzindo assim os custos operacionais.  

Por fim, ao se analisar com relação os custos com matéria prima, o preço do hidrogênio é 

muito caro, cerca de US$ 57,5/kg, corresponde cerca de 97,48 % do custo com a matéria prima, 

enquanto o óleo de palma com o preço de US$ 0,49/ kg que corresponde 2,52 % como mostra o 

gráfico dos itens de custo com matéria prima para planta de 10 ton/h de óleo de palma bruto.  

 

Figura 25: Itens do custo operacional 

 

O resultado da análise econômica a partir de 10 ton/h do óleo de palma poderia ser melhor 

caso o hidrogénio fosse obtido com custo zero na mesma biorefinaria, como um subproduto de 

uma unidade da fabricação de etanol, ou se o hidrogênio fosse obtido com custo zero de uma 

planta de produção de hidrogênio de uma refinaria de petróleo.  
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A análise econômica da planta de 10 ton/h foi refeita considerando o preço de compra de 

hidrogênio zero. O custo operacional anual no valor de 98.180.000 US$/ano de uma planta de 

fabricação de hidrogênio foi obtido na literatura em Cruz (2010) e somado ao custo operacional 

da planta de fabricação de diesel verde.  O resultado dessa simulação mostrou que os custos 

operacionais diminuíram mas ainda seriam elevados utilizando o hidrogênio obtido na planta com 

custo zero, e o projeto não seria economicamente viável. Por outro lado, o preço de equilíbrio 

para venda do diesel verde diminuiu para 1,35 US$/L, e a taxa interna de retorno aumentou para 

15,39%. O capital de giro necessário para pagar compras de matéria prima nos primeiros 30 dias 

de operação também foi menor. 

Análise da lucratividade 

10 ton/h 

Óleo de palma 

Com preço de H2 

Preço de equilíbrio 

do diesel de verde 

(2,00 US$/l) 

 

10 ton/h 

Óleo de palma 

Sem preço de H2 

Preço de equilíbrio 

de diesel de verde 

(1,35 US$/l) 

 

 

10 ton/h 

Óleo de palma 

Sem preço de H2 

Preço de equilíbrio 

de diesel de verde 

(2 US$/l) 

 

Investimento fixo direto (US$) 22.443.000,00 22.455.000,00  22.455.000 

Capital de giro (US$) 14.560.000,00 865.000,00  865.000 

Investimento partida (US$) 1.122.000,00 1.123.000,00  1.123.000 

Investimento total (US$) 38.125.000,00 24.442.000,00  24.442.000 

   

 

 Receitas 

  

 

 Economia - vapor alta pressão 

(MT/ano) 19.023,00 19.029,00  19.033 

Economia - água de processo 

(MT/ano) 139.258,00 139.258,00  139.258 

Economia - água de 

resfriamento (MT/ano) 1.450.824,00 1.451.389,00  1.451.627 

Receita - diesel verde (L/ano) 84.897.174,00 84.897.175,00  84.897.175 

   

 

 Receitas 

  

 

 Economia - vapor alta pressão 

(US$/MT) 12,00 12,00  12,00 

Economia - água de processo 

(US$/MT) 0,05 0,05  0,05 

Economia - água de 

resfriamento (US$/MT) 0,40 0,40  0,40 

Receita - diesel verde (US$/L) 0,58 0,58  2,00 
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 Receitas 

  

 

 Economia - vapor alta pressão 

(US$/ano) 228.276,00 228.350,00  228.391,00 

Economia - água de processo 

(US$/ano) 6.962,90 6.963,00  6.963,00 

Economia - água de 

resfriamento (US$/ano) 580.329,60 580.556,00  580.651,00 

Receita - diesel verde (US$/ano) 49.240.360,92 49.155.464,00  169.794.350,00 

   

 

 Total Receita (US$/ano) 49.240.360,92 49.155.464,00  169.794.350,00 

Total economia (US$/ano) 815.568,50 815.869,00  816.005,00 

Custo operacional Anual 

  

 

 Custo operacional Anual 

(US$/ano) 164.646.000,00 110.378.000,00  110.379.000 

Custo operacional líquido 

(US$/ano) 163.678.000,00 109.562.131,00  109.563.000 

Custo de Produção 

  

 

 Custo de produção unitário 

((US$/kg MP) 2,49 1,67  1,67 

Custo líquido produção (US$/kg 

MP) 2,48 1,66  1,66 

Custo do produto ($/kg) 0,74 0,74  2,57 

Lucratividade 

  

 

 Lucro bruto(US$/ano) -114.437.639,08 -60.406.667,00  60.232.000,00 

Impostos (US$/ano) 0,00 0,00  24.093.000 

Lucro Líquido (US$/ano) -112.171.000,00 -58.274.000,00  38.272.000,00 

Margem Lucro bruta -232,98% -122,89%  35,47% 

Retorno sobre investimento 

(ROI) -294,80% -238,41%  156,58% 

Tempo de retorno (anos) N/A N/A  0,64 

Taxa interna de retorno (TIR, 

após taxas) N/A N/A  108,52% 

Valor presente líquido (7%), 

($) -801.563.000,00 -426.282.000  234.092.000 

Preço do hidrogênio (US$/kg) 57,50 0  0 

Preço diesel verde nesta análise 

(US$/L) 0,579 0,58  2,00 

Preço de equilíbrio do diesel 

verde (US$/L) 2,00 1,35  

 TIR (após taxas) no preço de 

equilíbrio 14,45% 15,39%  

 
Tabela 12: Análise da lucratividade com e sem preço do hidrogênio. 
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Se o preço de venda do diesel for 1,35 US$/L e o preço do hidrogênio for a custo zero, 

considerando o custo operacional de uma planta de hidrogênio no mesmo complexo industrial, 

obtêm-se lucro de 9.362.000 US$/ano e uma taxa interna de retorno de 15,39%. Já com o preço 

do diesel a 2,00 US$/L o lucro aumentará para 234.092.000 US$/ano e a taxa interna de retorno 

de 108,52%. Nos cenários da Tabela 10 o preço do óleo de palma bruto foi 0,49 US$/kg. 

Sugere-se para trabalhos futuros fazer a análise de sensibilidade da taxa interna de retorno 

para a capacidade da planta utilizando o preço de compra do hidrogênio igual a zero para o preço 

de equilíbrio do diesel verde de 1,35 US$/kg. O índice de rentabilidade do projeto também 

poderia ser analisado. Este índice de rentabilidade é calculado pela razão do lucro anual pelo 

investimento total. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A elaboração deste trabalho teve como objetivo principal estudar o processo de produção do 

diesel verde com propriedades físico-química similares ao diesel fóssil. Com base nisso foi 

possível saber que o fluxograma proposto além de processar simplesmente óleo de palma pode 

também processar com grande facilidade qualquer tipo de óleo vegetal como os óleos não 

comestíveis (óleo de Karamja), e o óleo de fritura por ser rico em ácidos graxos também pode ser 

usado como matéria prima sem que sofra um tratamento prévio, porque o hidrotratamento é uma 

reação que dispensa esta necessidade. Dependentemente da constituição do óleo e da intensidade 

do craqueamento térmico que os óleos são submetidos antes das reações de hidrodesoxigenação, 

bem como o tipo de reação de hidrodesoxigenação que os ácidos graxos sofrem obtém-se 

hidrocarbonetos correspondentes quanto ao número de carbono na cadeia molecular como ao tipo 

de instauração. 

Segundo o estudo realizado por Souza (2013) é importante considerar as condições de 

operação como a temperatura e a pressão para obter hidrocarbonetos que estejam dentro da faixa 

do produto desejado. Para a obtenção de uma maior conversão de triglicerídeos é necessário levar 

em consideração o tempo espacial em cada reator e a relação de proporcionalidade entre óleo 

vegetal e o hidrogênio. A escolha do catalisador também é um aspecto importante a ter em conta. 

Logo dentre todos catalisadores encontrados na literatura o carbeto de molibdênio foi o melhor 

porque oferece melhor atividade catalítica que dinamiza a efetividade do processo da produção. É 

importante dizer que não existe tanta informação disponível do modelo cinético ou os tipos de 

catalisadores envolvidos no processo de hidrotratamento, esta pouca disponibilidade deve-se por 

razões confidenciais. Porém a abordagem de muitos trabalhos é centrada no complexo processo 

da modelagem reativa e de separação. 

Foi possível comprovar a viabilidade técnica do fluxograma proposto, a viabilidade 

econômica ainda não é uma realidade para o processo de produção do diesel verde. Foi 

constatado na literatura o grande interesse em viabilizar economicamente o processo dada a 

necessidade de encontrar uma fonte sustentável que possa substituir o diesel fóssil. Apesar da 

inviabilidade econômica da produção, por outro lado existem grandes benefícios ambientais. 

Ficou evidente a necessidade da implementação de processo para buscar uma rota alternativa que 



 

69 
 

possa substituir o hidrogênio por um reagente mais barato que diminui o custo de produção do 

diesel verde. 

Para trabalhos futuros pode-se estudar o aumento da conversão do óleo de palma em 

hidrocarbonetos para aumentar o seu rendimento, uma vez que a matéria prima é produzida em 

quantidade muito inferior a necessária para suprir a demanda de diesel. Por outro o diesel verde 

pode ser usado como aditivo desta forma contribui na redução de emissões gasosas. Outro 

aspecto a ser analisado é o contexto industrial de biorefinarias visando a obtenção de hidrogénio 

para seja utilizado com custo zero reduzindo custos operacionais da planta e o preço de equilíbrio 

do produto diesel verde.  

O hidrotratamento de óleos vegetais para obtenção de diesel verde é uma tecnologia 

promissora, e é provável que o seu desenvolvimento, pois segundo o estudo feito já é perceptível 

a possível viabilidade econômica nos próximos anos.  

A produção de diesel verde vem fortalecendo as fontes alternativas de energias. A sua 

utilização poderá aumetar a capacidade de produção dos biocombustíveis garantindo assim uma 

maior oferta de energias satisafazendo a crescente demanda, devido ao aumento da população 

mundial. O diesel verde por apresentar grande competitividade com o diesel fóssil ela pode 

substituir satisfatóriamente o diesel verde, pois trata-se um combustivel compatível a tecnoligias 

actual dos motores diesel, as suas emissões gasosas não poluem ambiente porque os gases 

liberados fazem parte do ciclo de carbono. 

A luta contra a fome no mundo passa por desenvolvimento sustentável das regiões rurais. 

Programas de cultivos das oleaginosas e a produção de hidrocarbonetos da faixa diesel pode 

contribuir na exploração do potencial agrícola nas áreas restritas. Para isto precisa-se de uma 

legislação regulatório que estabeleça limites ao uso de terra e aos impactos ambientais.  

É importante dizer que as ferramentas computacionais têm um contributo na análise 

técnica, e econômica. Durante o processo de produção de hidrocarboneto o excesso foi removido 

do reator contínuo e reciclado, de forma a reaproveitar o seu uso e diminuindo assim o  seu custo 

de compra, afetando desta forma positivamente o custo de produção do diesel verde. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 APÊNDICE A1: CARACTERIZAÇÃO MATERIAL DAS CORRENTES DO 

PROCESSO 
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7.2 APÊNDICE A2: INFORMAÇÕES DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO 

PROCESSO 
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7.3 APÊNDICE A3: CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
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