
W W W .T S G . I N D . B R

BIODIESEL
TECNOLOGIA NACIONAL

Apoiamos este
programa:



Desde 1981 a TSG Tecnal desenvolve 
tecnologia própria e produz equipamentos 
para plantas agroindustriais e 
armazenagem de grãos, oferecendo 
soluções customizadas para os clientes.
A TSG Tecnal revolucionou o setor do 
agronegócio no Brasil com soluções 
técnicas inovadoras importantes que 
geram bons resultados na relação custo 
benefício, com baixo custo de manutenção 
e alto rendimento, culminando na satisfação 
dos clientes e fazendo da TSG Tecnal uma 
das empresas mais conceituadas do ramo.

INOVAÇÃO
EFICIÊNCIA

COMPETITIVIDADE

TURN-KEY

Atendendo as mais rigorosas exigências do 
mercado, a TSG Tecnal vem acompanhando 
e participando do projeto RenovaBio desde 
seu início, investindo no desenvolvimento de 
tecnologia própria e 100% nacional desde 
ampliações de capacidades de produção, 
independente da tecnologia implantada, 
até a construção de unidade completamente 
nova em regime Turn-Key (chave na mão). 



INTRODUÇÃO
O processo ofertado foi desenvolvido por 
meio de know-how e da experiência de 
anos de consultoria e atuação em plantas de 
biodiesel, otimizando processos com diversas 
tecnologias implantadas em todo o território 
nacional, resultando em custo benefício, bons 
rendimentos, estabilidade de operação e baixa 
manutenção.

PRÉ-TRATAMENTO 
Esta etapa funciona como um normalizador 
da qualidade do óleo a ser processado 
na transesterificação. Sua importância é 
primordial para possibilitar a utilização de 
óleos de baixo custo e diminuir os índices de 
consumo de insumos. 
 
TRANSESTERIFICAÇÃO 
A tecnologia utilizada neste processo emprega 
equipamentos de baixo custo de construção, 
de implantação e de manutenção, resulta em 
uma operação mais segura, simplificada e 
confiável sob ponto de vista de estabilidade de 
processo. 
 
SECAGEM 
A etapa da secagem é realizada com objetivo 
de remover a água e metanol residuais, assim o 
produto estará dentro de todos os parâmetros 
exigidos pela ANP para que o mesmo seja 
comercializado como biodiesel.

LAVAGEM
A etapa de lavagem tem a função de 
remover os sabões, o catalisador residual 
bem como outras impurezas oriundas do 
processo fabril. Nossa tecnologia também 
emprega equipamentos de baixo custo 
priorizando a diminuição dos custos 
operacionais, estabilidade e segurança 
operacional.

SPLITTING
Esta etapa tem dois grandes objetivos, 
recuperar o material graxo perdido na fase 
aquosa do processo e gerar glicerina isenta 
de material graxo.

DESTILAÇÃO DA GLICERINA
Essa etapa é de suma importância, durante 
a destilação da glicerina conseguimos 
concentrar esse subproduto, fato que 
agrega muito valor a glicerina gerada.

ESTERIFICAÇÃO
Processo que permite recuperar todo 
o material graxo perdido no processo 
em forma de biodiesel esterificado 
aumentando o rendimento do processo.

TECNOLOGIA 
100% NACIONAL

PROCESSO
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