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 O presente trabalho apresenta um estudo sobre microrreatores de diferentes 

geometrias para a síntese do biodiesel. Os microrreatores utilizados foram fabricados 
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feitas através do software de dinâmica dos fluidos computacional ANSYS-CFX em que 

mostraram o comportamento do escoamento no interior dos microcanais. 

Experimentos foram realizados para a produção de biodiesel através de uma bancada 

que era constituída por bombas de seringa que injetavam os reagentes a 
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1. Introdução 

 

1.1. Motivação e objetivos 

 

A grande demanda de energia existente no mundo é oriunda de fontes não 

renováveis. A maior parte delas formadas por combustíveis fósseis que causam 

grande impacto ao meio ambiente, como por exemplo, o efeito estufa. Devido a isso, 

tecnologias estão sendo criadas para o desenvolvimento de novas fontes de energias 

renováveis. Uma alternativa bastante utilizada para a substituição de alguns 

combustíveis fósseis é o biodiesel. Trata-se de um éster que possui características 

semelhantes ao diesel mineral que pode substituí-lo parcial ou totalmente em motores 

diesel. O biodiesel vem sendo produzido em escala comercial desde os anos 90 e sua 

produção já é bem consolidada industrialmente. 

Atualmente, o processo de produção mais utilizado para a produção do 

biodiesel é a transesterificação de um óleo ou gordura, de origem vegetal ou animal, 

com um álcool (geralmente metanol ou etanol). Devido ao fato de que o óleo e o álcool 

são imiscíveis, é necessário certo grau de agitação para provocar a transferência de 

massa entre as duas fases. Durante a transesterificação a mistura passa de um 

sistema de duas fases (álcool/óleo) para uma emulsão e finalmente a um sistema de 

duas fases (ésteres/glicerol). Estas transições de fase afetam a reação e resultam 

críticas para a produção do biodiesel dentro dos padrões para seu uso como 

combustível. Devido a isto que muitas tecnologias estão sendo estudadas e 

desenvolvidas tendo como objetivo a melhoria do processo, aumento da segurança, 

redução do consumo de energia, maior preocupação ambiental. 

Apesar do processo usual na produção de biodiesel estar bem consolidado, 

este apresenta ainda alguns problemas como reações incompletas, formação de 

emulsões, isolamento e purificação de produtos, além dos elevados padrões de 

qualidade do biodiesel. Desse modo, a intensificação de processos com o uso de 

microrreatores apresenta-se como uma forma promissora para estudo e otimização na 

síntese de biodiesel, os quais permitem uma eficaz transferência de massa e energia 

reduzindo os tempos de reação, controle do processo mais preciso e grande 

reprodutibilidade. 
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A tecnologia de microrreação é um importante método de intensificação de 

processos. Isso se dá devido à elevada razão área superficial-volume, aumentando as 

taxas de transferência de energia e massa, melhorando a eficiência e desempenho 

dos reatores. 

O crescente interesse em produzir sistemas fluídicos cada vez menores e 

assim aumentar sua eficiência, fez surgir em meados dos anos 80, inicialmente 

desenvolvida e utilizada comercialmente por engenheiros de microeletrônica para 

desenvolver a impressora de jato de tinta, uma área de pesquisa aplicada conhecida 

como microfluídica. 

Com a microfluídica possuímos a capacidade de mover, misturar, separar e 

controlar diminutas quantidades de fluidos em sistemas miniaturizados. A microfluídica 

pode ser definida como a ciência dos sistemas nos quais o comportamento dos fluidos 

difere da teoria tradicional (domínio macroscópico) devido às pequenas dimensões 

destes sistemas. Sistemas e equipamentos com dimensões características da ordem 

de grandeza de microns têm sido desenvolvidos para várias finalidades, como por 

exemplo, resfriamento de circuitos eletrônicos, micro sistemas eletro-mecânicos 

(MEMS), aplicações no setor bioquímico e biomédico com dispositivos de análise com 

dimensões reduzidas (μ-TAS ou “lab on a chip”). Dentre os dispositivos que vem 

sendo bastante estudados dentro da microfluídica destacamos os microrreatores e 

micromisturadores. Um exemplo de um microdispositivo encontrado na literatura é o 

da microengrenagem junto a um inseto, mostrado na figura 1.1. 

 

Figura 1-1 – Dimensões de uma microengrenagem comparada a um inseto (TABELING, 2005). 
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O presente projeto tem como objetivo principal a análise de microrreatores 

visando à síntese de biodiesel nesses dispositivos. A meta é analisar e caracterizar 

diferentes microrreatores. Tecnologias de microfabricação convencionais já 

disponíveis em nosso laboratório (LTTC), tais como fotolitografia serão aplicadas na 

fabricação de micromisturadores utilizando fotopolímeros. 

 

1.2. Organização do trabalho 

 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão da literatura referente aos temas 

abordados e são apresentadas algumas definições importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

No capítulo 3 é apresentada a descrição de algumas técnicas de 

microfabricação e descrita detalhadamente o processo empregado na confecção dos 

micromisturadores utilizados no presente trabalho. 

No capítulo 4 são realizadas simulações numéricas quem tem como objetivo 

realizar uma análise de alguns micromisturadores fabricados para esse projeto. 

No capítulo 5 é descrito o procedimento para a síntese de biodiesel através dos 

microrreatores fabricados com processo descrito no capítulo 3. 

No capítulo 6 são apresentados os resultados da síntese de biodiesel utilizando 

microrreatores. 

No capítulo 7 são discutidas as conclusões do trabalho e são dadas sugestões 

de trabalhos futuros. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Biodiesel 

 

Pela lei brasileira (Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005), o biodiesel é 

definido como: “biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores 

a combustão interna com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para 

geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente 

combustíveis de origem fóssil”. O biodiesel possui uma grande importância para o 

Brasil tanto economicamente, pois foi introduzido na matriz energética brasileira por 

meios de leis, quanto socialmente, pois é responsável pelo desenvolvimento 

econômico de várias regiões, como por exemplo, a região Nordeste. 

A síntese de biodiesel pode ser realizada por vários métodos, porém, o 

processo mais comum para a sua produção é a transesterificação. A transesterificação 

é o termo geral utilizado para descrever reações químicas entre um éster e um álcool 

resultando em um novo éster. Na reação de transesterificação há uma permuta entre 

os radicais dos reagentes éster e álcool, como pode ser observado na figura 2.1. A 

transesterificação é o método mais utilizado para a produção do biodiesel, pois se trata 

de um processo relativamente simples tendo que as características dos ésteres de 

ácidos graxos (biodiesel) formados são bastante semelhantes ao óleo diesel. A figura 

2.1 mostra esquematicamente a reação geral de transesterificação, onde há uma 

reação química entre um éster (RCOOR’) e um álcool (R”OH), resultando em um novo 

éster (RCOOR”) e um álcool (R’OH). R, R’ e R” são radicais orgânicos. 

 

Figura 2-1 – Reação de transesterificação. Como reagentes se encontram um éster (RCOOR’) e um 
álcool (R”OH). Como produtos se encontram um novo éster (RCOOR”) e outro álcool (R’OH). 

 

Na transesterificação de óleos vegetais para a produção de biodiesel, um 

triglicerídeo (óleos ou gorduras de origem vegetal ou animal) reage com um álcool 

(normalmente etanol ou metanol) na presença de um catalisador (que podem ser 
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ácidos, básicos ou enzimáticos) produzindo ésteres (biodiesel) e glicerol. A seguir 

(figura 2.2) é mostrada uma figura que ilustra a reação de transesterificação de um 

triglicerídeo com um álcool formando como produtos ésteres alquílicos (biodiesel) e 

glicerol. 

 

Figura 2-2 – Transesterificação de um triglicerídeo (GARCIA, 2006). 

 

O processo da síntese de biodiesel consiste em consecutivas reações 

reversíveis, formando diglicerídeos e monoglicerídeos como intermediários. A reação 

estequiométrica requer 1 mol de triglicerídeo e 3 mols de álcool. Porém normalmente é 

utilizado excesso de álcool para aumentar a conversão do biodiesel. 

O processo de produção do biodiesel se dá misturando um álcool (metanol ou 

etanol) e um óleo (soja, girassol, mamona, etc.) em um reator. Normalmente é 

misturado o catalisador (geralmente KOH e NaOH) junto ao álcool para depois a 

solução álcool-catalisador ser adicionado junto ao reator com o óleo. Após a mistura 

do álcool e óleo no reator, é necessário certo grau de agitação para a ocorrência da 

transesterificação. A mistura é agitada por aproximadamente 1 hora (este tempo pode 

variar para mais ou para menos dependendo do processo). Após a reação, tem-se a 

fase de separação. Nessa fase são separados o biodiesel e o glicerol. A separação se 

dá através da decantação, pois o biodiesel é menos denso que o glicerol. É necessário 

um tempo de aproximadamente 8 horas ou mais para a separação do biodiesel e do 

glicerol. Após esse tempo, é nitidamente notada a diferença de fases do biodiesel e do 

glicerol. Após a separação, o biodiesel é exposto a um processo de lavagem aonde 

são retiradas as impurezas do processo e está pronto para o consumo. 
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2.2. Micromisturadores e microrreatores 

 

A seguir são apresentados alguns estudos realizados sobre micromisturadores 

e microrreatores. 

Engler, Kockmann, Kiefer e Woias (2004) estudaram o comportamento de 

mistura em micromisturadores e microrreatores, feitos de silício, na forma de T. Foi 

utilizada água deionizada para as medidas experimentais. Em uma entrada utilizava-

se apenas água deionizada enquanto na outra entrada utilizou-se água deionizada 

com corante da cor rosa. Através de simulações numéricas e experimentos mostraram 

que o efeito de vorticidade ocorre mesmo em escoamentos com baixo Número de 

Reynolds, que o desenvolvimento de vórtices é dependente também da geometria dos 

canais e que esse efeito pode ser utilizado para melhorar a qualidade de mistura. 

Wong, Ward e Wharton (2004) apresentaram micromisturadores em formato 

“T” onde foi estudada a sua viabilidade como um micromisturador de mistura rápida. A 

mistura foi caracterizada através de dois líquidos, um transparente e outro com 

corante da cor azul. Diferentes pressões foram aplicadas nas entradas do 

micromisturador e suas performances foram observadas através de um microscópio 

ótico. 

Adeosun e Lawal (2005) investigaram o aumento da transferência de massa 

em microcanais de reatores através de um estudo teórico. O aumento da transferência 

de massa é alcançado devido à reorientação e o alongamento das interfaces do fluido 

pela imposição de restrições nas configurações do microrreator. O potencial de 

mistura dessas configurações foi estudado via CFD. Este estudo teórico no problema 

da mistura com regime laminar em micromisturadores/reatores mostra que simulações 

computacionais são importantes ferramentas para o projeto e otimização de 

geometrias de micromisturadores/reatores. 

Zhao, Chen e Yuan (2007) realizaram um estudo sobre as características da 

transferência de massa entre fluidos imiscíveis em microcanais com junção em “T”, 

com escoamento opostos e cruzados, aonde escoamento oposto são denominados 

escoamentos que se encontram frontalmente (ângulo de 180°) e escoamento cruzado 

são denominados escoamentos que se encontram perpendicularmente (a um ângulo 

de 90°). Foram variadas as dimensões dos microcanais e a velocidade dos fluidos. 

Efeitos de parâmetros como localização das entradas de fluido, geometria da entrada, 

altura e comprimento dos canais foram estudadas. Também foram desenvolvidas 
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correlações empíricas para prever os coeficientes de transferência de massa 

baseados em dados experimentais. 

 

2.3. Microfabricação por fotolitografia 

 

A seguir serão apresentados estudos realizados sobre fotolitografia. 

Fernandes e Ferreira (2006) apresentaram a fabricação de dispositivos 

microfluídicos usando uma fotorresina à base de Uretana Acrilata (UA) em um 

processo de fotolitografia. Este polímero possui propriedades similares ao PDMS. 

Nesta técnica, é utilizada radiação UV em determinados comprimentos de onda para a 

polimerização da fotorresina. A fotorresina é colocada em um molde juntamente com 

uma máscara ótica (fotomáscara). Assim a região protegida pela máscara não sofre 

polimerização, formando assim o dispositivo. Com o polímero a base de UA, pode-se 

diminuir as etapas de fabricação, permitindo uma rápida prototipagem e produção em 

massa, mostrando ser uma boa alternativa para a fabricação de microssistemas. 

Fonseca, Raimundo, Rohwedder e Ferreira (2007) construíram e avaliaram um 

microanalizador de injeção de fluxo utilizando resinas à base de UA por meio de um 

processo litográfico. O processo de fabricação consiste na deposição da fotorresina 

em uma moldura junto com a máscara e exposta a radiação UV por um determinado 

tempo. O procedimento de fabricação foi melhorado de tal forma que fosse possível a 

selagem dos canais sem utilizar nenhum outro material além da própria resina de UA e 

um fluxo de nitrogênio. Foi avaliado que as dimensões dos microcanais são 

dependentes das posições da fonte de luz e da máscara. No microanalisador 

fabricado, foram realizados análises de íons de cloreto e íons de Cr(VI) (cromo 

hexavalente) através de determinação fotométrica em água mineral. As análises 

mostraram que microdispositivos fabricados a base da resina de UA podem ser úteis 

para outras aplicações que visam à química verde (química sustentável). 
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2.4. Síntese de biodiesel em microrreatores 

 

2.4.1. Análise experimental de microrreatores para síntese de biodiesel 

 

A seguir serão apresentados alguns trabalhos relacionados à análise 

experimental para síntese de biodiesel em microrreatores. 

Wen et al. (2009) criaram microrreatores para a síntese contínua de biodiesel. 

A influência de parâmetros geométricos na performance dos microrreatores foi 

estudada experimentalmente. Foi verificado que microrreatores com menores 

dimensões e mais curvas geram menores gotículas, resultando em uma maior 

eficiência na síntese do biodiesel. Em comparação com reatores de batelada 

convencionais, o tempo de residência pode ser reduzido para apenas 28 segundos 

com a conversão de éster de 99,5% usando reatores com microcanais otimizados em 

zigue-zague. Para uma mesma quantidade de biodiesel produzida, foi observado que 

através dos microrreatores, há um consumo menor de energia durante a síntese do 

biodiesel. 

Guan et al. (2008) realizaram a transesterificação de óleo de girassol com 

metanol em reatores de microtubo. Foram investigados alguns parâmetros que 

influenciavam a síntese como a razão molar de metanol em relação ao óleo de 

girassol, vazões, temperatura de reação e dimensões do microtubo. Óleo de girassol 

foi completamente convertido em biodiesel mesmo com tempos de residência menores 

que 112 segundos a uma temperatura de reação de 60°C para um reator de microtubo 

e um micromisturador. A conversão de óleo foi aumentada com a diminuição do 

tamanho do microtubo. 

Jachuck, Pherwani e Gorton (2009) descreveram um processo contínuo de 

produção do biodiesel utilizando óleo de canola. Foi utilizado um reator com canais 

estreitos, aplicando escoamentos intermitentes e estratificados. Com este sistema, 

altos índices de conversão foram atingidos e uma grande eficiência de separação foi 

observada. Experimentos foram realizados com óleo de canola e metanol como 

reagentes e hidróxido de sódio como catalisador para se estudar a influência de 

parâmetros como quantidade de catalisador, temperatura de reação e temperatura de 

residência. Usando a concentração de catalisador de 1%, temperatura de reação de 

60°C e pressão de 80 psig, foram conseguidos mais de 98% de conversão em um 

tempo de residência de 3 minutos. O estudo realizado tem implicações no 
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desenvolvimento de intensificação de processo para a redução do consumo de 

energia e o tempo necessário de reação e separação do biodiesel. 

Sun et al. (2010) realizaram a transesterificação de óleo de algodão e metanol 

com hidróxido de potássio como catalisador para a produção de biodiesel em reatores 

com microestruturas conseguindo tempos de residência menores que 1 minuto e altas 

vazões. O sistema incluía um micromisturador conectado a tubos capilares de aço 

inoxidável ou tubos de PTFE. A influência do tipo de micromisturador, tempo de 

residência, razão molar metanol/óleo, vazões e temperaturas de reação acima e 

abaixo do ponto de ebulição do metanol foram examinadas. Foi concluído que maiores 

conversões de biodiesel foram obtidas a temperaturas de reação acima do ponto de 

ebulição do metanol. Utilizando tubos capilares de aço inoxidável, a conversão em 

biodiesel alcançou 94.8% com razão molar metanol/óleo de 8:1, vazão de 2.5 ml/min, 

tempo de residência de 44 segundos e temperatura de reação de 70°C. Utilizando 

tubos de PTFE, a conversão em biodiesel alcançou 99.5% com a mesma temperatura 

de reação e razão molar metanol/óleo, a uma vazão de 10ml/min e um tempo de 

residência de 17 segundos. Logo, a produção muito rápida de biodiesel foi alcançada 

com esses reatores. 

 

2.4.2. Simulação de microrreatores para síntese de biodiesel 

 

A seguir serão apresentados alguns trabalhos relacionados à simulação de 

microrreatores para síntese de biodiesel. 

Lewis (2010) estudou o escoamento e o comportamento catalítico em 

microcanais para a produção de biodiesel. Óleo vegetal e álcool alimentaram 

microcanais com dimensões de 200 microns ou menos, que continham obstruções 

para adicionar área superficial reativa e redistribuição do fluido.  Os microcanais eram 

revestidos de óxido metálico catalítico. A simulação foi conduzida para entender como 

as mudanças nas áreas das seções transversais, vazões afetam a conversão. Os 

microrreatores foram simulados utilizando software CFD-ACE+ (ESI Group). O foco do 

estudo foi otimizar a área da seção transversal e vazões para uma conversão mais 

eficiente. As simulações mostraram altos índices de conversão de biodiesel. 

Han, Charoenwat e Dennis (2011) estudaram microrreatores capilares para 

síntese de biodiesel. Escoamento de metanol e óleo foram simulados para obtenção 

de um detalhado entendimento da dinâmica do escoamento e da cinética química, que 
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são bastante úteis no processo de otimização. Foram apresentados o modelo 

matemático e soluções numéricas para a síntese de biodiesel em microrreatores 

capilares. As equações foram discretizadas através do método de elementos finitos 

(FEM) e resolvidas demonstrando o comportamento do escoamento e distribuição da 

concentração de cada espécie química nas duas fases. 

Martínez (2010) realizou um estudo em que foram analisados três 

microrreatores de diferentes geometrias para a síntese de biodiesel utilizando 

abordagens experimentais e numéricas. Uma caracterização qualitativa do fenômeno 

de mistura foi feita observando a evolução da mistura de álcool e óleo de mamona 

dentro do microrreator com diferentes vazões. Para a otimização dos dispositivos 

microfluídicos, foram feitas simulações em CFD do mesmo escoamento. O potencial 

de mistura de cada microrreator foi avaliado identificando-se as zonas em que o 

escoamento possuía o melhor potencial de mistura. Foi concluído que simulações em 

CFD são ferramentas poderosas para a predição do comportamento de mistura em 

microcanais possuindo a capacidade de validar resultados experimentais. 

No presente trabalho será apresentado o processo de fabricação de 

microrreatores a base de UA pela técnica de fotolitografia, para síntese de biodiesel. 

Os microrreatores utilizados apresentam diferentes geometrias de modo a se estudar 

o influencia destas geometrias na eficiência do processo de síntese do biodiesel. As 

geometrias utilizadas neste trabalho visaram um melhor desempenho de mistura em 

relação aos microrreatores convencionais. Para a síntese de biodiesel, foi utilizado 

óleo de soja como óleo vegetal, etanol como álcool e NaOH como catalisador. O 

capítulo 5 mostra detalhadamente o procedimento para a síntese do biodiesel em 

microrreatores. 
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3. Microfabricação por fotolitografia 

 

3.1. Fotolitografia 

 

A litografia é uma técnica que tem como objetivo criar padrões em um 

determinado material. Esta técnica é uma das mais importantes se tratando de 

microfabricação. Ela é bastante utilizada para a produção de microdispositivos e 

circuitos integrados. Entre vários tipos e técnicas litográficas podemos citar: litografia 

por feixe de elétrons, litografia por raio-X, fotolitografia, litografia por feixe de íons. No 

presente trabalho, foi utilizada a técnica da fotolitografia para a confecção dos 

microrreatores. 

De um modo geral, o procedimento de construção dos microdispositivos por 

fotolitografia consiste basicamente na gravação de microcanais, utilizando uma 

estratégia específica para a transferência de padrões e geometrias. O processo é 

baseado na utilização de radiação UV como fonte de energia. Para isso, é necessário 

ter um substrato sensível a essa radiação (fotorresina). A transferência de padrões se 

dá com a exposição seletiva da fotorresina. Ela é coberta por uma máscara ótica (área 

opaca) que contém os padrões a serem transferidos. A fotorresina exposta à radiação 

UV sofre polimerização, enquanto a parte coberta pela máscara não sofre. Com a 

retirada da parte não polimerizada, são observados os padrões que foram transferidos 

da mascara ótica, que formaram sulcos nos substrato, dando origem neste caso aos 

microcanais. Após este processo, ainda não é possível a movimentação de fluidos nos 

sulcos gravados. Para isso, é necessário um processo de selagem, permitindo a 

movimentação de fluidos ao longo dos microcanais. 

 

3.2. Fabricação dos microcanais 

 

Para a produção dos microcanais, foi utilizada a técnica de fotolitografia no 

presente trabalho. De forma geral, o processo de microfabricação pela técnica da 

fotolitografia pode ser dividido em cinco etapas. A primeira consiste na preparação da 

fotorresina para a sua exposição. A segunda etapa consiste na exposição seletiva da 

fotorresina a radiação UV. A terceira etapa consiste na revelação dos microcanais 

através da retirada da fotorresina não polimerizada (coberta pela máscara ótica). A 
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quarta etapa consiste na selagem dos microcanais, permitindo o a movimentação de 

fluidos em seu interior. A quinta etapa consiste na comunicação dos microcanais com 

o mundo exterior através de agulhas e mangueiras. Estas etapas estão 

esquematizadas a seguir na figura 3.1. 

 

Figura 3-1 – Esquematização do processo de fotolitografia. 1- Preparação do polímero. 2- 
Exposição do polímero a radiação UV. 3- Revelação dos microcanais. 4- Selagem do 

microssistema. 5- Comunicação do microssistema com o mundo exterior (COSTA JUNIOR, 2012). 

 

A partir deste processo de fabricação pudemos verificar alguns parâmetros que 

influenciavam diretamente na elaboração dos dispositivos. 

Tempo de exposição à radiação UV: Quanto maior o tempo de exposição da resina ao 

UV, mais sofria polimerização. Este parâmetro influenciava diretamente nas 

dimensões dos canais. Quanto maior tempo de exposição, menor a dimensão dos 

canais e vice-versa. Com canais muito profundos se tornavam frágeis, rasgando-se 

facilmente com o manuseio. 

Geometria dos canais: Diversas geometrias de canais foram fabricadas e testadas no 

processo. Porém algumas características devido ao tipo de geometria impresso foram 

notadas. Exemplos: 

 Fragilidade: em certas geometrias, notaram-se a fragilidade excessiva de 

alguns trechos, principalmente bifurcações fazendo com que em algumas 

ocasiões os microrreatores se rompessem com a sua manipulação. 

 Irregularidades no canal: Alguns microrreatores foram fabricados apresentando 

irregularidades em certos pontos dos canais. Para a solução de tal problema 

foram feitas impressões da máscara ótica com melhor qualidade. 

A seguir serão apresentadas as etapas descritas detalhadamente do processo 

de fabricação utilizado na confecção dos microrreatores 
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A primeira etapa para a fabricação é a escolha do material polimérico sensível 

à radiação ultravioleta (chamado de fotorresina). Esse material servirá como substrato 

aonde os microcanais serão gravados. 

O polímero utilizado para a fabricação foi uma resina a base de uretana-

acrilato. Este produto é utilizado amplamente em indústrias gráficas, como por 

exemplo, na confecção de carimbos. Ele se encontra no estado líquido. 

A segunda etapa é criação de uma máscara ótica. A máscara deve ser 

constituída de um material transparente, para permitir a passagem da radiação UV. 

Nela é impressa a geometria dos canais com tinta preta através de uma impressora a 

laser. Essa impressão servirá como uma barreira que impedirá a passagem da 

radiação UV, fazendo com que polímero que está imediatamente acima da impressão 

não seja afetado pela radiação e não sofra polimerização. 

Para a máscara, utilizamos um papel do tipo transparência. Os desenhos dos 

microcanais foram feitos no software gráfico AutoCAD (AutoDesk®) e impressos 

utilizando uma impressora a laser. A figura 3.2 mostra exemplos de máscaras óticas 

utilizadas. A figura 3.3 mostra detalhes das geometrias das máscaras com suas 

respectivas dimensões. 

 

Figura 3-2 – Exemplos de máscaras óticas utilizadas no trabalho. (a) Microcanais com formato de 
Omega. (b) Microcanais com formato de Tesla. 
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Figura 3-3 – Geometrias das máscaras óticas com suas respectivas dimensões. (a) Dimensões dos 
microcanais Omega. (b) Dimensões dos microcanais Tesla. 

 

A escolha das geometrias dos microcanais foi feita de forma que se pudesse 

obter um bom potencial de mistura, melhorando assim a produção de biodiesel. 

Martínez (2010) observou que em ambos os microrreatores Omega e Tesla, obtiveram 

uma performance de mistura melhor em relação ao microrreator reto. Devido à 

presença de obstáculos destas estruturas, padrões como vórtices, diferenças de 

velocidade e colisões foram alcançados em relação ao microrreator reto em que a 

mistura ocorre devido à difusão. 

O microrreator Omega produz obstáculos que conduzem o escoamento a altas 

velocidades. Os obstáculos em formato de Omega forçam o escoamento para frente e 

para trás, fazendo as velocidades variarem significativamente de ponto para ponto e 

essa variação melhora a transferência de massa interfacial. As estruturas em Omega 

causam variações no escoamento gerando vórtices que aumentam a mistura dentro 

dos canais. (Yu et. al, 2008). 

O microrreator Tesla possui superfícies anguladas. No decorrer do 

escoamento, separação e redirecionamento do escoamento são alcançados, o que 

conduz a colisões dos escoamentos. Ao encontrar uma estrutura Tesla, o escoamento 

se divide em dois, fazendo com o escoamento se separe e se junte a cada estrutura, 

causando colisões. Devido às colisões, a mistura ocorre devido à turbulência (Hong et 

al., 2004). 

A terceira etapa é a exposição do conjunto máscara e polímero à radiação UV. 

Para isso, foi necessária a criação de uma moldura, constituída por fitas dupla-face de 

1,5 ou 2,0 mm de espessura que tem como função reter o polímero para que ele não 

escoe por toda a transparência. As fitas foram dispostas no formato do microrreator. 
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Com a moldura feita, é depositada cuidadosamente a fotorresina na moldura, 

de tal forma que ela preencha totalmente o volume e evitando a formação de bolhas. 

O conjunto máscara e polímero então são fixados em uma placa de vidro que servirá 

como base para um melhor manejamento do conjunto. Como o vidro é um material 

transparente, não atrapalhará a exposição à luz UV. Após isso, uma segunda placa de 

vidro, com as mesmas dimensões da primeira, é colocada em cima do conjunto que irá 

pressionar o polímero no interior da moldura através de quatro parafusos. Isto faz com 

que o excesso de polímero contido na moldura escoe para fora, fazendo com que o 

microrreator possua a mesma espessura que a fita dupla-face (1,5 ou 2,0 mm). A 

figura 3.4 mostra a etapa da deposição do polímero na moldura. 

 

Figura 3-4 – Deposição de polímero na moldura com a máscara ótica. 

 

O conjunto então é colocado para ser exposto em uma fonte de UV. A fonte 

será uma máquina fotoexpositora. Trata-se de uma processadora de carimbos 

comercial. Ela é formada por oito lâmpadas no total, sendo quatro delas localizadas na 

parte superior e quatro localizadas na parte inferior da processadora. O conjunto é 

exposto por 26 segundos. Este tempo foi obtido através de várias tentativas feitas e 

permite uma boa formação dos microcanais, com uma profundidade adequada. Após a 

exposição, a base do microrreator é cuidadosamente retirada e pronta para a próxima 

etapa. Na figura 3.5 é mostrada a máquina fotoexpositora com o conjunto máscara-

polímero. A figura 3.6 mostra a retirada do polímero para a próxima etapa. 
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Figura 3-5 – Máquina fotoexpositora com o conjunto máscara-polímero. 

 

 

Figura 3-6 – Retirada do polímero para a etapa de revelação. 

 

A quarta etapa é a revelação dos microcanais. O objetivo desta etapa é a 

remoção da camada não polimerizada da fotorresina, formando assim os microcanais. 

Esta etapa consiste em colocar o micromisturador em um banho de solvente para a 

revelação dos canais. Para a melhoria do processo, o banho foi feito com ajuda de um 
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agitador ultrassônico por aproximadamente 10 minutos. Após o banho, já se pode 

observar os microcanais. A última parte desta etapa consiste em remover os resíduos 

da fotorresina remanescentes após o processo do banho. Para esta parte, foi utilizado 

um pincel fino e uma mangueira com um jato de água de baixa velocidade. A figura 3.7 

mostra o agitador utilizado para a etapa de revelação. 

 

Figura 3-7 – Agitador ultrassônico para a etapa de revelação dos microcanais. 

 

A próxima etapa é a selagem. Após a fabricação da base do micromisturador 

contendo os microcanais, é necessário selá-los, pois os microcanais estão expostos, 

sendo impossível a manipulação de fluidos pelo interior dos canais. Para isso, deve 

ser utilizada uma tampa, que selará os canais. A tampa adotada será feita do mesmo 

modo que a base, porém não se utilizará a máscara impressa na transparência, pois 

não haverá formação de canais na tampa. Ela sofrerá um tempo menor de exposição 

à luz UV, pois é necessário que haja um filme fino de fotorresina não polimerizado que 

servirá como promotor de adesão entre a tampa e a base do micromisturador. Para a 

selagem, é necessário unirmos a tampa e a base e colocá-los em uma câmara onde 

passará um fluxo de gás argônio. O fluxo de argônio serve para submeter os 

microcanais a uma atmosfera livre de oxigênio, que pode prejudicar a selagem do 

dispositivo (FONSECA). O dispositivo então é colocado em uma câmara com fluxo de 

argônio por 10 minutos e posteriormente, a câmara será exposta à radiação UV, ainda 

sobre o fluxo de argônio, por 15 minutos, selando de forma irreversível o dispositivo. A 

figura 3.8 a seguir mostra esquematicamente o processo de selagem dos microcanais. 
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Figura 3-8 – Esquema do procedimento de selagem. (a) Exposição do polímero à radiação UV. (b) 
Após a exposição, a tampa fabricada possui um filme fino não polimerizado. (c) União da tampa e 

da base que contém os microcanais. (d) Exposição do conjunto a um fluxo de argônio. (e) 
Exposição do conjunto à radiação UV junto com fluxo de argônio. (FONSECA, 2008). 

 

Para a conexão dos canais com o mundo exterior foram utilizadas agulhas 

hipodérmicas de diâmetro de 450 microns do fabricante NIPRO e mangueiras plásticas 

como mostrado na figura 3.9. 
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Figura 3-9 – Conexão do microssistema com o mundo exterior (COSTA JUNIOR, 2012). 

 

No presente trabalho foram fabricados microrreatores com diferentes 

geometrias. Eles possuem um comprimento de mistura de aproximadamente 425 mm. 

A figura 3.10 mostra duas geometrias de microrreatores fabricadas. A figura 3.11 

mostra imagens do micromisturador de Omega feitas através da MEV. A figura 3.12 

mostra imagens do micromisturador Tesla. Como podemos ver através da microscopia 

as dimensões reais são um pouco menores que as da máscara. As dimensões dos 

canais reais são dependentes do tempo de exposição do conjunto. O tempo de 

exposição utilizado na fabricação dos microrreatores foi obtido através de várias 

tentativas onde foi observada uma boa formação dos microcanais. Variando o tempo 

de exposição para um tempo maior, teríamos canais com dimensões menores. 

Variando o tempo de exposição para um tempo menor, teríamos canais com 

dimensões mais próximas em relação à máscara ótica, porém como foi dito 

anteriormente, com um tempo de exposição muito curto os canais se tornam muito 

frágeis impossibilitando o seu manuseio. O tempo de exposição adotado foi uma 

ponderação entre esses dois fatores, tentando otimizar a fabricação de microcanais 

mais resistentes e com dimensões mais próximas possíveis do desenho. 
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Figura 3-10 – Exemplos de microrreatores fabricados para o projeto. (a) Microrreator com formato 
de Tesla. (b) Microrreator com formato de Omega. 

 

 

Figura 3-11 – Geometria Omega. (a) Início do canal de mistura. (b) Detalhe da sinuosidade em 
formato de Omega. 

 

 

Fig 3.11a 
Fig 3.12a 

Fig 3.12b 
Fig 3.11b 

Fig 3.12c 
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Figura 3-12 – Geometria Tesla. (a) Início do canal de mistura. Dimensão L1=442µm (b) Detalhe da 
separação dos canais. Dimensão L1=343µm. Dimensão L2=423µm. (c) Detalhe da junção dos 

canais. Dimensão L1=295µm. 

 

  

(a) (b) 

(c) 
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4. Simulações numéricas 

 

O presente capítulo mostram as simulações tridimensionais implementadas 

durante o presente trabalho. As simulações foram realizadas através do software de 

CFD, Ansys CFX. Foram realizadas simulações envolvendo três geometrias (“Y”, 

Omega e Tesla), para comparação do potencial de mistura. Os fluidos utilizados para 

as simulações tinham as mesmas propriedades dos reagentes para o processo da 

síntese de biodiesel (óleo de soja e etanol). Apenas o escoamento e a mistura foram 

estudados, não envolvendo a reação química na simulação. Cada um dos fluidos 

percorria os canais de acesso até se encontrarem na junção que dava início ao canal 

de mistura. As propriedades dos fluidos utilizados estão descritas na tabela 4.1. 

Tabela 4-1 – Propriedades dos fluidos utilizados para simulação. 

Denominação Fluid 1 Fluid 2 

Fluido Etanol Óleo de soja 

Massa específica (kg/m³) 789 922 

Massa molar (g/mol) 46.07 874.8 

Viscosidade (Pa.s) 0.001197 0.059 

 

 Os micromisturadores foram testados para uma vazão de 1,5 ml/min em cada 

canal de acesso. Com essas vazões, se produzia um escoamento com número de 

Reynolds baixo (Re = 100), caracterizado como se tratando de regime laminar. 

 Os micromisturadores implementados nestas simulações são apresentados na 

figura 4.1 e discutidos mais detalhadamente a seguir. O comprimento de mistura dos 

microcanais Omega e Y foram de 50 mm enquanto o Tesla foi de 45 mm. 
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Figura 4-1 – Dimensões dos canais simulados. (a) Omega. (b) Tesla. (c) Reto. 
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4.1. Geometria “Y” 

 

Nesta seção serão discutidas as simulações feitas para o micromisturador com 

geometria em “Y”, que possui como canal de mistura apenas um trecho reto, sem 

obstruções. A escolha desta geometria deveu-se ao fato dela ser um dos 

micromisturadores mais comuns e utilizados, servindo de base para comparação do 

potencial de mistura das novas geometrias desenvolvidas. 

A primeira etapa no processo de simulação foi a criação da geometria dos 

microcanais. A seguir é mostrada a geometria do microrreator “Y” (figura 4.4-2). 

 

Figura 4-3 – Geometria do microrreator “Y”. 

 

A próxima etapa foi a geração de malhas. A malha é composta por elementos 

prismáticos, tetraédricos e piramidais. Para elementos próximos a parede, foi 

escolhida a opção inflated boundary, que refinava a malha perto da parede. 

Para o caso do microrreator em “Y”, foram estudadas três malhas diferentes. 

Foram variados os parâmetros dimensionais dos elementos que compunham as 

malhas. A seguir, na figura 4.3, são mostradas as malhas estudadas, denominadas 

M1, M2 e M3. A tabela 4.2 mostra a quantidade de cada elemento das malhas. M1 se 

refere à malha mais refinada enquanto a M3 se refere à malha menos refinada. 

Quanto o maior número de elementos, maior o refinamento da malha. 
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Figura 4-4 – Malhas estudadas. (a) M1. (b) M2. (c) M3. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Tabela 4-2 – Número de elementos componentes das malhas estudadas. 

 M1 M2 M3 

Número de nós 199600 144370 113273 

Número de tetraedros 267514 184387 136914 

Número de pirâmides 14120 6293 7843 

Número de prismas 282580 198247 154125 

Número de elementos 564214 388927 298882 

 

Para a comparação das malhas, foram feitas três simulações, cada um com 

uma malha gerada. Estudando a fração volumétrica de etanol em função do 

comprimento do microcanal, obtivemos três gráficos mostrados na figura 4.4. 

 

 

 

A partir do gráfico, podem-se notar certa concordância entre M1 e M2. A partir 

dos resultados obtidos pelas simulações tem-se uma diferença máxima de 10% nos 

valores, verificando a boa concordância. Portanto os valores dos parâmetros de M2 

foram escolhidos como base para as simulações seguintes. 
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Figura 4-5 – Gráficos da fração volumétrica de álcool em cada uma das malhas. (a) M1. (b) M2. (c) 
M3. 
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A malha gerada para as simulações do micromisturador com geometria “Y” é 

mostrada a seguir na figura 4.5. A tabela 4.3 mostra a quantidade de elementos 

componentes da malha. 

 

Figura 4-6 – Malha gerada para micromisturador com geometria em “Y”. 

 

Tabela 4-3 – Quantidade de elementos da malha da geometria “Y”. 

Número total de nós 144370 

Número total de tetraedros 184387 

Número total de pirâmides 6293 

Número total de prismas 198247 

Número total de elementos 388927 

 

Após as simulações, podemos perceber que as linhas de corrente não variam 

muito no trecho reto, fazendo com que a mistura seja baixa. A figura 4.6 mostra a 

seguir a ilustração das linhas de corrente do escoamento. As cores mais claras 

representam velocidades maiores e as cores mais escuras representam velocidades 

menores. 
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Figura 4-7 – Ilustração das linhas de corrente do escoamento no micromisturador “Y”. 

 

Para análise da simulação, foram estipuladas algumas posições em 

determinadas localizações ao longo do canal de mistura. Na figura 4.7 são mostradas 

as localizações destas seções, com os valores numéricos apresentados na tabela 4.4. 

A distância destas seções é contada a partir da junção dos canais de acesso onde foi 

estipulado o valor de distância zero. 



29 
 

 

Figura 4-8  – Canal de mistura “Y” com seções. 

 

Tabela 4-4 – Posição das seções no micromisturador “Y”. 

Seção a b c d e f 

Posição (mm) 0 10 20 30 42 50 
 

 

A seguir na figura 4.8 são mostrados detalhadamente as seções de fração 

mássica de etanol e a evolução da mistura através do microcanal. A cor vermelha se 

refere à fração volumétrica de álcool enquanto a fração volumétrica de óleo é 

representada pela cor azul. Na junção dos canais de acesso (posição 0 mm) podemos 

ver maior quantidade de óleo mesmo as vazões sendo as mesmas para os dois canais 

de acesso. Isso se deve ao fato do óleo ser mais denso em relação ao álcool. 

a 

b 

c 

d 

f 

e 
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Figura 4-9 – Detalhes das seções de fração mássica do micromisturador em “Y”. 

 

Como pode ser observada através das seções, a mistura ocorre, porém após 

percorrer um determinado comprimento, ainda se obtém uma boa parte sem ser 

misturada.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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4.2. Geometria Tesla 

 

Nesta seção serão discutidas as simulações feitas para o micromisturador com 

geometria Tesla. O micromisturador possui no canal de mistura trechos com curvas e 

obstruções que provocam a divisão do escoamento com o reencontro logo após. A 

seguir é mostrada a geometria do microrreator Tesla (figura 4.9) 

 

Figura 4-10 – Geometria do microrreator Tesla. 

 

A malha gerada para as simulações do micromisturador Tesla é apresentada a 

seguir na figura 4.10 e na tabela 4.5 o número de elementos pertencente à malha. Os 

parâmetros geométricos das malhas foram iguais para todos os micromisturadores. O 

número maior de elementos da malha Tesla em relação ao Y se deve ao fato de que a 

geometria possui as obstruções. 
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Figura 4-11 – Malha gerada para o micromisturador com geometria Tesla. 

 

Tabela 4-5 – Detalhamento dos componentes das malhas do micromisturador Tesla. 

Número total de nós 215054 

Número total de tetraedros 284093 

Número total de pirâmides 9693 

Número total de prismas 291845 

Número total de elementos 585631 

 

Após as simulações, podemos perceber através da figura 4.11 o escoamento 

contornando as curvas das obstruções. O escoamento se divide e se reencontra após 

a obstrução, contribuindo para o aumento da mistura. 
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Figura 4-12 – Ilustração das linhas de corrente do escoamento no micromisturador Tesla 

 

 Em seguida analisou mais detalhadamente a mistura para sete seções em 

diferentes comprimentos de mistura. A figura 4.12, a seguir, é mostrada a localização 

destas seções ao longo do canal Tesla e a tabela 4.6 apresenta as posições 

referentes a cada uma destas seções.  
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Figura 4-13 – Canal de mistura com as seções. 

 

Tabela 4-6 – Posição das seções no micromisturador Tesla. 

Seção a b c d e f g 

Posição (mm) 0 9 15 21 27 33 42 
 

 

A seguir, a figura 4.13 mostra detalhadamente as seções. Como pode ser 

observado, após a passagem nas obstruções, para as seções do micromisturador 

Tesla há uma maior homogeneização da mistura em relação ao canal reto. Isso 

mostra que as estruturas foram essenciais para a melhora no potencial de mistura do 

micromisturador. Novamente na entrada do canal de mistura (figura 4.13a) podemos 

ver maior quantidade de óleo mesmo as vazões sendo a mesma para os dois canais 

de acesso. Isso se deve ao fato do óleo ser mais denso em relação ao álcool. 

 

(a)

a 

(b) 

(g)

a (f)

a 

(e)

a (d)

a 

(c) 
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Figura 4-14 – Detalhes das seções de fração mássica do micromisturador Tesla. 

  

(a) 

(g) 

(f) (e) 

(c) (d) 

(b) 



36 
 

4.3. Geometria Omega 

 

Nesta seção serão discutidas as simulações feitas para o micromisturador com 

geometria Omega. O micromisturador possui no canal de mistura trechos com curvas 

e obstruções que provocam a divisão do escoamento com o reencontro logo após. A 

figura 4.14 mostra a geometria do micromisturador Omega. 

 

Figura 4-15 – Geometria do microrreator Omega 

 

A malha gerada para o micromisturador Omega é mostrada na figura 4.15 a 

seguir. O número de seus elementos é mostrado na tabela 4.7. Os parâmetros 

geométricos dos elementos das malhas foram escolhidos de forma igual para todas as 

simulações. O número maior de elementos formando na malha de Omega em relação 

ao Y se deve ao fato do canal Omega possuir as obstruções. 
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Figura 4-16 – Malha gerada para o micromisturador com geometria Omega. 

 

Tabela 4-7 – Detalhamento dos componentes das malhas do micromisturador Omega. 

Número total de nós 377583 

Número total de tetraedros 514073 

Número total de pirâmides 21820 

Número total de prismas 501074 

Número total de elementos 1036967 

 

Após as simulações podemos perceber o escoamento contornando as curvas 

das obstruções. Podemos ver na figura 4.16 que o escoamento se divide e se 

reencontra. Ocorre também uma mudança brusca nas direções e sentidos do 

escoamento, fazendo com que o escoamento fique se movimentando para trás e para 

frente de novo. Tudo isso contribui para o aumento do potencial de mistura do 

micromisturador. 
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Figura 4-17 – Ilustração das linhas de corrente do escoamento no micromisturador Omega. 

 

Em seguida analisou mais detalhadamente a mistura para sete seções em 

diferentes comprimentos de mistura. A figura 4.17, a seguir, mostra a localização 

destas seções ao longo do canal Omega e a tabela 4.8 apresenta as posições 

referentes a cada uma destas seções.  
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Figura 4-18 – Canal de mistura com as seções. 

 

Tabela 4-8 – Posição das seções analisadas no micromisturador Omega. 

Seção a b c d e f g 

Posição (mm) 0 10 18 26 34 42 50 
 

 

A figura 4.18 a seguir mostra detalhadamente seções do canal Omega para 

diferentes comprimentos de mistura. Como pode ser observado após a passagem das 

obstruções, tem-se uma melhor homogeneização da mistura no micromisturador 

Omega em relação ao micromisturador em “Y”. Conclui-se que as estruturas em 

Omega aumentaram o poder de mistura dos microcanais do misturador. Novamente 

na entrada do canal de mistura (figura 4.18a) podemos ver maior quantidade de óleo 

mesmo as vazões sendo a mesma para os dois canais de acesso. Isso se deve ao 

fato do óleo ser mais denso em relação ao álcool. 

  

(a) 

(b) 

(g) 

(f) 

(e) 
(d) 

(c) 
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(a) (b) 

(g) 

(e) (f) 

(c) (d) 

Figura 4-19 – Detalhes das seções de fração mássica do micromisturador Omega. 
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4.4. Comparação dos microrreatores 

 

Após as simulações, é necessário compararmos a influência da geometria 

sobre a qualidade de mistura nos microcanais. A seguir na figura 4.19, são mostrados 

as seções dos três micromisturadores em um determinado comprimento de mistura 

equivalente a 42 mm. 

  

Figura 4-20 – Comparação das seções dos três micromisturadores em um mesmo comprimento de 
mistura (42 mm). (a) “Y”. (b) Tesla. (c) Omega. 

 

A partir das seções mostradas anteriormente, utilizamos cinco pontos para 

compararmos os valores da concentração de álcool em cada micromisturador. A 

localização dos pontos é mostrada na figura 4.20. A tabela 4.9 mostra as coordenadas 

relativas a cada ponto. Após a designação dos pontos, foi calculada a fração 

volumétrica do álcool em cada ponto. Tanto como a fração de álcool quanto a fração 

de óleo pode ser utilizada para comparação, visto que as concentrações delas estão 

relacionadas entre si. A seguir, na tabela 4.10 são mostrados os valores encontrados. 

Os pontos 2 e 3 são os pontos mais interessantes de serem avaliados pois são estão 

localizados em regiões mais afastadas da interface dos fluidos. Um micromisturador 

ideal tornaria a mistura homogênea mais rapidamente, objetivando o valor de 0,5 de 

fração volumétrica de álcool em todos os pontos da seção. 

Como pode ser observado, ambos os micromisturadores Tesla e Omega 

possuem melhor qualidade de mistura em relação ao reto, pois possuem valores mais 

próximos da homogeneização total (0,5 de concentração). Pode ser verificado também 

que ambos possuem valores de concentração muito parecidos para este comprimento 

de mistura. 

(a) (b) (c) 



42 
 

 

Figura 4-21 – Localização dos pontos para comparação de valores de concentração. 

Tabela 4-9 – Coordenadas dos pontos utilizados para comparação.  

 X (mm) Y (mm) Z (mm) 

Ponto 1 42 0 0 

Ponto 2 42 0 0.2 

Ponto 3 42 0 -0.2 

Ponto 4 42 0.2 0 

Ponto 5 42 -0.2 0 

 

Tabela 4-10 – Valores de concentração de álcool em determinados pontos. 

 Valores de concentração de álcool 

Canal Reto Tesla Omega 

Ponto 1 0.44 0.50 0.50 

Ponto 2 0.69 0.63 0.61 

Ponto 3 0.27 0.37 0.39 

Ponto 4 0.54 0.50 0.51 

Ponto 5 0.54 0.52 0.51 

 

.  
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5. Síntese de biodiesel usando microrreatores 

 

Neste trabalho, microrreatores com diferentes geometrias foram fabricados e 

utilizados para a produção de biodiesel. As influências da geometria na performance 

dos microrreatores foram estudadas. 

Os microrreatores utilizados nos experimentos foram os de geometria Tesla e 

Omega. Cada um deles possui dois canais de acesso dos reagentes e o canal de 

mistura aonde ocorre a reação de síntese do biodiesel como ilustrado na figura 5.1. Os 

microrreatores possuíam dimensões de 80 x 80 mm e canais de acesso dispostos no 

formato de “Y”. Foram fabricados através do processo de fotolitografia descrito no 

capítulo 3. 

 

Figura 5-1 – Localização dos canais de acesso, mistura e saída. 

 

Para a produção do biodiesel são necessários óleos ou gorduras reagindo com 

etanol ou metanol. Foi utilizado para este projeto óleo de soja refinado da Soya Bunge 

Brasil. O álcool utilizado foi o etanol absoluto. O catalisador utilizado foi o NaOH. 

A primeira etapa foi preparar uma solução com o catalisador (NaOH) e etanol. 

A quantidade de catalisador foi equivalente a 1% em massa do óleo. Em um béquer, 

era adicionado o catalisador e através de agitação e aquecimento, o NaOH era 

Canal de mistura 

Canais de acesso 

Canal de saída 
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dissolvido no álcool. Após isso, a solução era colocada dentro de uma seringa. Em 

outra seringa, era colocado óleo de soja. 

A próxima etapa era a preparação da bancada. Eram posicionadas as duas 

seringas, uma com óleo e a outra com álcool, em duas bombas de seringa da empresa 

New Era Pump Systems Inc para a injeção de óleo de soja e álcool com diferentes 

vazões. O microrreator foi preso em um suporte para que estivesse fixado e não sofrer 

nenhum movimento no processo de reação. Os experimentos foram conduzidos a 

45°C, através de uma lâmpada de 150W da Osram que garantia o aquecimento do 

microrreator. A lâmpada era ligada antes das bombas serem ligadas por um 

determinado tempo até que a temperatura do microrreator se mantivesse a 45°C e 

permanecesse com essa temperatura por alguns minutos. Somente depois de 

assegurar a temperatura do microrreator, eram conduzidas as experiências. A 

temperatura foi medida várias vezes no decorrer da experiência para observar se 

existia alguma variação na temperatura. 

Após a preparação, eram ligadas as bombas com vazões desejadas, o que 

garantia a razão molar dos reagentes. Foram utilizadas vazões de álcool que variavam 

de 0,006 ml/min a 0,010 ml/ min e vazões de óleo que variavam de 0,010ml/min a 

0,035 ml/min. Esses valores foram escolhidos através de valores usuais para a 

produção do biodiesel no processo convencional e através de referências 

bibliográficas onde foram alcançados bons resultados na conversão de óleo em 

biodiesel (Martinez et al). 

Com as bombas ligadas, o óleo e o álcool escoavam por dentro dos 

microcanais aonde acontecia a reação de transesterificação do óleo. O produto da 

reação seguia até o canal de saída do microrreator, que foi conectado a um frasco de 

coleta colocado em um recipiente com gelo de forma a parar a reação de 

transesterificação rapidamente.  

A bancada experimental, mostrada a seguir na figura 5.2, foi projetada e 

construída para a realização deste trabalho. Os componentes da bancada são: (a) 

bomba de seringa contendo a seringa com solução de etanol e NaOH. (b) bomba de 

seringa contendo a seringa com óleo de soja. (c) lâmpada para aquecimento do 

microrreator. (d) suporte para fixação do microrreator. (e) frasco de coleta. 
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Após a coleta dos produtos, inicia-se o processo de lavagem e separação. Os 

produtos eram colocados em um funil separador. Despejava-se água destilada a 50ºC 

no funil com os produtos. A água servia para separar os produtos dos líquidos polares 

(glicerol e álcool não reagido). O funil contendo água e os produtos da reação então 

era agitado e depois fixo a uma haste com uma garra para repousar. Após um tempo 

de repouso, a fase polar (água, álcool, glicerol e impurezas) decantava na parte 

inferior do funil e se separava da fase apolar (biodiesel e óleo de soja não reagido) que 

ficava na parte superior. Então era descartada a fase inferior e depois colocado a fase 

superior restante em um recipiente para a próxima etapa. A ilustração do processo de 

separação é mostrada a seguir na figura 5.3. 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
(e) 

Figura 5-2 – Bancada experimental. (a) Bomba de seringa contendo a solução de etanol e 
catalisador. (b) Bomba de seringa contendo óleo de soja. (c) Suporte com lâmpada para 

aquecimento. (d) Suporte para o microrreator. (e) Frasco de coleta. 
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Figura 5-3 – Lavagem e separação das fases 

 

A próxima etapa é a secagem do biodiesel. Para esta etapa a amostra então 

era colocada em uma estufa a uma temperatura de 100°C para poder ser retirada a 

água que ainda estava presente. 

Com a amostra livre de água, está pronta para ser analisada. A amostra então 

é enviada para análise de teor de éster através da cromatografia para se conhecer o 

percentual de óleo convertido em biodiesel. 
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6. Resultados experimentais 

 

Neste capítulo são apresentados os experimentos realizados para a síntese de 

biodiesel em microrreatores. São apresentadas também as análises de teor de éster e 

glicerídeos das amostras dos experimentos realizados. As análises de glicerídeos são 

feitas através da técnica de cromatografia gasosa, enquanto a análise de teor de éster 

foi feitas através da técnica de cromatografia gasosa e da técnica de espectroscopia 

de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN). 

A cromatografia gasosa consiste em uma análise aonde a amostra é injetada 

em uma coluna (peça tubular). A amostra (denominada fase móvel) é vaporizada e 

percorre a coluna onde ocorre a separação dos componentes da amostra. A coluna é 

revestida internamente por um material (fase estacionária) que interage com a amostra 

separando os componentes da amostra de acordo com o tempo em que permanece 

na coluna (tempo de retenção). Cada componente possui uma faixa de tempo de 

retenção específica e ao percorrer toda a coluna são identificados por um detector. 

Com os tempos de retenção de cada amostra conhecidos, é possível construir um 

gráfico (cromatograma) que mostra os componentes da amostra. A análise quantitativa 

dos componentes é feita através de uma relação de áreas. 

A espectrografia de RMN de hidrogênio consiste basicamente em uma análise 

aonde a amostra é submetida a um campo magnético. Os hidrogênios das moléculas 

da amostra sofrem influência desse campo magnético. Cada hidrogênio reage ao 

campo magnético de uma forma particular devido às diferentes ligações químicas do 

hidrogênio com os átomos adjacentes. Como algumas ligações do hidrogênio 

aparecem apenas em determinadas moléculas é possível construir um gráfico 

(espectro) que mostra quantitativamente as interações do campo magnético com os 

diferentes átomos de hidrogênio em diferentes moléculas. A análise quantitativa dos 

componentes é feita através de uma relação de áreas. 

Foram feitas análises de glicerídeos, que serviam para ter um direcionamento 

do que acontecia dentro dos microcanais do reator. Como foi dito anteriormente no 

capítulo 2, a síntese do biodiesel ocorre com um álcool e um triglicerídeo. Na reação 

de conversão, ocorrem etapas intermediárias onde os triglicerídeos são transformados 

em diglicerídeos e estes são transformados em monoglicerídeos. Somente então os 

monoglicerídeos reagem com o álcool formando o biodiesel. A análise de glicerídeos 

serve para mostrar a quantidade de cada glicerídeo presente na amostra. 
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Duas amostras foram submetidas à análise de glicerídeos. A tabela 6.1 a 

seguir, mostra os parâmetros utilizados nas amostras submetidas à análise de 

glicerídeos. 

Tabela 6-1 – Parâmetros utilizados para as amostras submetidas à análise de glicerídeos. 

Amostra 1 2 

Geometria Tesla Omega 

Vazão de óleo (ml/min) 0,020 0,020 

Vazão de álcool (ml/min) 0,012 0,012 

Temperatura (°C) 45 45 

Razão etanol/óleo 9,75 9,75 

Tempo de residência (min) 2,8 2,8 

 

A seguir são mostrados os cromatogramas das amostras. Os picos contidos na 

faixa do tempo de retenção de aproximadamente 21,4 a 22,1 minutos são referentes à 

quantidade de triglicerídeos presentes. A faixa aproximadamente de 19 a 21 minutos é 

referente à quantidade de diglicerídeos. A faixa de aproximadamente 12,5 a 14,5 

minutos é referente à quantidade de monoglicerídeos. A faixa de aproximadamente 

dos 8,5 aos 10 minutos é referente ao biodiesel. Porém essa análise não consegue 

quantificar o valor de biodiesel, sendo apenas uma ferramenta qualitativa do 

cromatograma. Para análise do teor de biodiesel é necessária outra análise conhecida 

como teor de ésteres. As figuras a seguir mostram os cromatogramas relativos às 

amostras enviadas para análise. A figura 6.1 refere-se ao cromatograma relativo à 

amostra 1. As linhas azuis e rosas são referentes à amostra comparados a um padrão 

(linha com a cor preta). A figura 6.2 refere-se ao cromatograma relativo à amostra 2.  

As linhas azuis e pretas são referentes à amostra comparadas a um padrão (linha de 

cor rosa).   

Como pode ser observado nas figuras 6.1 e 6.2, a amostra 1 possui uma 

quantidade mediana de triglicerídeos e diglicerídeos. Já a quantidade de picos na faixa 

dos monoglicerídeos apresenta uma quantidade maior em relação aos di e tri 

mostrando que uma boa parte da reação intermediária aconteceu. A quantidade de 

picos mostrados na faixa referente ao biodiesel também apresenta um indício de uma 

boa percentagem de conversão. Já a amostra 2 apresenta uma quantidade bem 

elevada de picos na faixa de triglicerídeos e um pouco menor na faixa de diglicerídeos. 

Este fato indica que não ocorreu ou houve muito pouca reação no interior dos 

microcanais. A pouca reação no microrreator pode ter ocorrido devido ao fato de que 
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em muitos experimentos houve entupimento do canal de acesso da solução de etanol 

e NaOH devido a deposição de NaOH nas pontas das agulhas obstruindo a passagem 

do álcool para a reação. Não foram feitas análises de teor de ésteres nas amostras 

submetidas à análise de glicerídeos devido ao fato de que é necessária uma 

quantidade mínima de amostra para cada análise. As amostras não tinham quantidade 

necessária para a realização das duas análises, optando-se nesse caso, a realização 

da análise de glicerídeos. 

 

 

Figura 6-1 – Cromatograma de análise de glicerídeos da amostra 1 (Tesla). 

 

 

Figura 6-2 – Cromatograma de análise de glicerídeos da amostra 1 (Omega). 

 

Mais experimentos foram realizados com os microrreatores Tesla e Omega 

variando-se parâmetros como vazão de álcool e/ou óleo, razão etanol/óleo de soja e 

tempo de residência. 

triglicerídeos 

diglicerídeos 

monoglicerídeos 

biodiesel 

biodiesel monoglicerídeos 

diglicerídeos triglicerídeos 



50 
 

A partir dos experimentos feitos, foi alcançado o valor de 24% de conversão de 

óleo em éster. As condições para esse resultado foram: 

 Microrreator:     Tesla; 

 Catalisador:     1% em massa de óleo; 

 Vazão de óleo:    0,035 ml/min; 

 Vazão de etanol:    0,010 ml/min; 

 Razão molar Etanol/Óleo:   4,6; 

 Temperatura (superfície):  45°C; 

 Tempo de residência:  2 minutos; 

 Conversão:     24%. 

A análise da amostra para o qual foi identificado o valor de 24% de biodiesel foi 

feita através da análise de teor de ésteres totais utilizando-se a técnica de 

cromatografia gasosa. Através do cromatograma foi possível calcular a quantidade de 

biodiesel na amostra através da relação de áreas. A seguir é mostrada uma 

representação do perfil de ésteres pela cromatografia da amostra analisada (figura 

6.3). A tabela 6.2 mostra os percentuais em área do perfil de ésteres da amostra. 

Cada pico significa a presença de um tipo de éster. Os diferentes ésteres mostrados 

no cromatograma são produzidos devido aos diferentes tipos de ácidos graxos no óleo 

de soja. A área dos picos é relacionada com a quantidade de éster de cada pico. 

 

Figura 6-3 – Representação do perfil de ésteres pela cromatografia. 
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Tabela 6-2 – Perfil de ésteres com percentual em área e tempo de retenção. 

Tempo de retenção (min) Éster Área (%) 

2,880 Laurato 0,0335 

4,747 Palmitato 0,0069 

5,176 Palmitoleato 10,5086 

8,036 Estearato 2,4655 

8,444 Oleato 25,8406 

9,462 Linolênato 53,4274 

1,060 Araquidato 5,3128 

13,383 Gadoleato 2,1101 

25,703 Lignocerato 0,2948 
 

 

A seguir na figura 6.4 é mostrado um cromatograma realizando uma 

comparação da amostra feita com um padrão de biodiesel. As linhas de cor preta são 

referentes à amostra enquanto as linhas de cor rosa são referentes a um padrão para 

comparação. Como podem ser observadas na figura a seguir, as áreas dos picos da 

amostra (linhas em rosa) em relação às áreas dos picos do padrão de biodiesel (linhas 

em preto) são menores, mostrando uma menor quantidade de biodiesel presente na 

amostra em relação ao padrão. 

 

Figura 6-4 – Comparação de cromatograma da amostra com padrão de biodiesel. Em preto: 
cromatograma padrão. Em rosa: cromatograma da amostra. 

 

Através dos resultados apresentados anteriormente verificou-se que foi 

possível realizar a síntese de biodiesel com os microrreatores fabricados por 

fotolitografia durante o presente trabalho. Todavia os resultados foram ainda muito 

preliminares e necessitavam de aperfeiçoamento no processo de produção para que 

fossem alcançadas porcentagens maiores de biodiesel.  
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Após os resultados das primeiras análises, melhorias no processo de produção 

do biodiesel foram implementadas. Foi adicionada à bancada, mais precisamente no 

suporte do microrreator, uma resistência elétrica junto com uma placa de alumínio. A 

resistência aquecia a placa de alumínio fazendo com que houvesse uma 

uniformização da temperatura na placa e em consequência uma uniformização na 

temperatura do microrreator. Além disso, foram adicionados termopares na saída do 

microrreator e na entrada de óleo. Não foi colocado um termopar na entrada de álcool 

para evitar uma possível perturbação, pois esta entrada já possuía algumas 

complicações como comentadas anteriormente. As figuras a seguir mostram as 

melhorias implementadas. A figura 6.5 mostra os equipamentos utilizados para 

controle da temperatura da resistência (fonte) e para aquisição de dados das 

temperaturas dos termopares. A figura 6.6 mostra o suporte do microrreator já com a 

resistência e a placa de alumínio implementadas. Foram adicionados no total quatro 

termopares que mediam a temperatura de entrada do óleo, a temperatura de saída da 

amostra, a temperatura ambiente e a temperatura da chapa de alumínio. A figura 6.7 

mostra o gráfico das temperaturas dos termopares em função do tempo. O termopar 

T1 mede a temperatura ambiente, T2 a saída do microrreator, T3 a temperatura da 

placa de alumínio e T4 a temperatura na entrada de óleo. 

 

Figura 6-5 – Equipamentos adicionados para a melhoria do processo. (a) Fonte que controlava a 
temperatura da resistência elétrica. (b) Aquisitor de dados. 

 

(a) (b) 



53 
 

 

Figura 6-6 – Adição de uma resistência, placa de alumínio e termopares para a melhoria do 
processo da síntese do biodiesel. O termopar T4 mede a temperatura da entrada de óleo enquanto 

que o termopar T2 mede a temperatura na saída do microrreator. 

 

 

Figura 6-7 – Temperaturas medidas através dos termopares instalados. T1: Temperatura ambiente. 
T2: Temperatura na saída. T3: Temperatura na placa de alumínio. T4: Temperatura na entrada de 

óleo. 
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Com as melhorias implementadas no processo de produção, mais 

experimentos foram realizados. Para uma maior conversão foram mudados alguns 

parâmetros, aonde uma amostra analisada gerou os resultados mostrados a seguir. 

 Microrreator:     Tesla; 

 Catalisador:     1% em massa de óleo; 

 Vazão de óleo:    0,007 ml/min; 

 Vazão de etanol:    0,009 ml/min; 

 Razão molar Etanol/Óleo:   12,7; 

 Temperatura de reação:  60°C; 

 Tempo de residência:  5,6 minutos; 

 Conversão:     81% 

A análise da amostra para o qual foi identificado o valor de 81% de biodiesel foi 

feita através da análise de teor de ésteres totais utilizando-se a técnica de 

espectrografia de RMN de hidrogênio. Através do espectro foi possível calcular a 

quantidade de biodiesel na amostra através da relação de áreas. A seguir é mostrada 

uma representação das interações entre o campo magnético e os átomos de 

hidrogênio pela espectrografia da amostra analisada (figura 6.8). 

 

Figura 6-8 – Espectro da análise de ésteres 
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Com a mudança nos parâmetros, podemos perceber num aumento significativo 

da conversão do óleo em biodiesel. A seguir, na tabela 6.3, são mostradas as 

condições das duas amostras submetidas às análises de teor de éster para efeito de 

comparação. Como pode ser observado na tabela a seguir, reduzimos a vazão de óleo 

e etanol, reduzindo assim o tempo de residência da reação. Aumentamos a vazão de 

etanol em relação ao óleo, aumentando assim a razão molar etanol óleo. Com a 

resistência, tínhamos melhor controle da temperatura de reação, utilizando assim uma 

temperatura maior em relação à anterior. Com as mudanças realizadas, obtivemos um 

aumento expressivo na conversão de 24% para 81%. Este valor representa uma boa 

conversão em relação ao processo usual de produção de biodiesel com apenas 5,6 

minutos de tempo de reação. Isso demonstra que microrreatores são dispositivos que 

permitem a intensificação de processos, diminuindo o tempo de reação que 

normalmente está na faixa de horas para apenas alguns minutos. 

Tabela 6-3 – Comparação entre as duas amostras submetidas a análise de teor de ésteres. 

Amostra Antiga Nova 

Microrreator Tesla Tesla 

Catalisador (em relação ao óleo) 1% em massa 1% em massa 

Vazão de óleo (ml/min) 0,035 0,007 

Vazão de etanol (ml/min) 0,010 0,009 

Razão molar Etanol/Óleo 4,6 12,7 

Temperatura (°C) 45 60 

Tempo de residência (min) 2 5,6 

Conversão 24% 81% 

 

Diversas dificuldades foram enfrentadas com o decorrer do presente projeto, 

impossibilitando a obtenção de melhores resultados. A descrição de algumas destas 

dificuldades encontradas é relatada a seguir:  

 Fragilidade do microrreator: O microrreator após certo tempo de uso se mostra 

frágil, pois devido à perda de carga no sistema faz com que em certos pontos 

haja uma elevada pressão, causando o rompimento do microrreator. Uma 

solução para contornar este problema seria utilizar outros tipos de materiais 

para construção de microrreatores mais resistentes ou reforçar os 

microrreatores existentes; 

 Perda de carga: Com o decorrer da reação, notava-se que a perda de carga 

dentro dos microcanais era alta. Como alguns dos produtos e reagentes 
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possuem viscosidade relativamente alta (glicerol e óleo de soja) e as 

dimensões dos microcanais eram pequenas, aumentava-se o fator de atrito, 

fazendo com que a perda de carga fosse alta, causando eventuais rupturas no 

microrreator; 

 Geometrias: O processo de microfabricação utilizado neste trabalho possuía 

certa limitação em relação a dimensões das estruturas dos microrreatores. 

Estruturas com alto grau de complexidade e dimensões reduzidas não podiam 

ser fabricadas com as mascaras e a fotoexpositora empregadas, reduzindo 

assim o potencial de mistura dos microrreatores produzidos; 

 Entupimento do acesso e microcanais: Como as vazões adotadas para os 

experimentos eram muito pequenas, parte do NaOH dissolvido na seringa com 

álcool decantava. Com o acúmulo de NaOH nas mangueiras de acesso, as 

agulhas hipodérmicas ficavam entupidas, impedindo a passagem de álcool 

para a reação, fazendo com que apenas o óleo escoasse pelos microcanais 

podendo resultar em uma análise final de teor de éster equivocada. 

Algumas sugestões para se conseguir uma maior conversão:  

 Aumento da resistência do microrreator: Como foi dito anteriormente, a 

fragilidade do microrreator pode causar empecilhos à reação. Aumentando se a 

resistência, acaba ou diminui a influência da fragilidade sobre a reação; 

 Aumento da quantidade de obstruções: As obstruções são os principais 

responsáveis por desenvolver a mistura nos microrreatores. Aumentando a 

quantidade de obstruções ao longo do canal de mistura, obtém-se uma mistura 

de melhor qualidade aumentando assim a conversão de biodiesel; 

 Redução das dimensões dos canais e obstruções: Reduzindo-se as dimensões 

dos canais, aumenta-se a razão área superficial-volume intensificando o 

processo, porém deve ser adotado um valor adequado para que não haja 

entupimento devido às pequenas dimensões. Diminuindo as dimensões das 

obstruções, obtém-se um escoamento menos suave e mais agitado, 

favorecendo a mistura; 

 Aumento do comprimento de mistura: Com um comprimento de mistura maior 

nos microrreatores, tem-se um maior tempo de residência, havendo mais 

tempo de interação entre os reagentes, aumentando assim o percentual de 

conversão; 

 Melhora no sistema de acessos aos canais: Com o acesso aos microcanais 

feito por agulhas, era usual que ocorressem entupimentos devido a sua 

pequena dimensão (diâmetro interno da agulha). Deposições de NaOH no bico 
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da agulha eram frequentes e difíceis de serem percebidos causando a 

obstrução da passagem de álcool para a reação. Com isso, apenas óleo 

escoava pelos microcanais fazendo com que as análises das amostras fossem 

feitas de forma equivocadas. Com o desenvolvimento de um novo meio de 

acesso, os entupimentos seriam menos frequentes ou extintos; 

 Aumento da temperatura de reação: A temperatura em que ocorre a reação é 

um dos principais fatores responsáveis pelo bom desempenho na reação. Isso 

deve ao fato que a media em que a temperatura de reação aumenta, a energia 

cinética das moléculas também aumenta, resultando em um número maior de 

colisões efetivas entre as moléculas, tornando a reação mais rápida; 

 Aumento da razão etanol/óleo: Com uma razão etanol/óleo mais elevada, a 

síntese do biodiesel tende a aumentar, pois a velocidade de reação é 

proporcional à concentração, deslocando o equilíbrio do sistema no sentido da 

formação de biodiesel; 

 Aumento da quantidade de catalisador: A presença de um catalisador aumenta 

a velocidade da reação, pois ele diminui a energia de ativação dos reagentes, 

fazendo com que haja um aumento na produção de biodiesel; 

 Aumento no tempo de residência: Com um maior tempo de residência, tem-se 

um maior tempo de interação dos reagentes, tendendo a aumentar a produção 

de biodiesel. 
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7. Conclusões e sugestões 

 

O presente trabalho apresentou uma técnica para fabricação de microrreatores 

de estrutura polimérica. Também foi mostrada uma aplicação na síntese de biodiesel 

através da intensificação de processos devido ao aumento da razão área superficial-

volume que aumentam a taxa de transferência de energia e massa. 

Os microrreatores foram fabricados com uma fotorresina utilizando-se a técnica 

de baixo custo proposta por FERNANDES e FERREIRA (2006) baseada na técnica de 

fotolitografia. O polímero utilizado é uma fotorresina a base de uretana-acrilato, 

bastante empregada industrialmente no setor gráfico. As máscaras foram fabricadas 

utilizando papel do tipo transparência e com os desenhos dos microcanais impressos 

através de uma impressora a laser. A fotoexpositora utilizada foi uma processadora de 

carimbos comercial. A fabricação de microrreatores apresentou um resultado bastante 

satisfatório com microrreatores de diferentes geometrias e dimensões com uma boa 

qualidade através de uma técnica simples e de custo muito baixo em relação às outras 

técnicas de microfabricação. 

Foram realizadas simulações numéricas através da dinâmica dos fluidos 

computacional aonde puderam ser verificados que é uma importante ferramenta para 

a otimização e comparação de microrreatores e micromisturadores. Através das 

simulações realizadas neste estudo, chegou-se a conclusão que ambas as geometrias 

Tesla e Omega obtiveram melhor desempenho de mistura em relação ao canal reto. 

Através das duas geometrias desenvolvidas, se conseguia a mistura homogênea com 

um menor comprimento de mistura. 

Experimentos foram conduzidos para a síntese de biodiesel em microrreatores. 

O óleo utilizado para a reação foi o óleo de soja e o álcool utilizado foi o etanol. Com 

bombas de seringa, controlava-se a razão molar dos reagentes injetando-se etanol e 

óleo de soja nos microcanais de acesso ao canal de reação aonde acontecia a 

transesterificação do óleo. Através do controle de vazão, controlávamos também o 

tempo de residência no interior do microcanais do reator. Microrreatores com 

geometria Tesla e Omega foram utilizados. Os resultados demonstraram que foi 

possível a sua síntese em microrreatores a base de UA que possuem um custo muito 

reduzido para a sua fabricação. 
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Análises de glicerídeos foram feitas através da técnica da cromatografia 

gasosa. Tinham como objetivo ter o conhecimento de como era o comportamento da 

reação dentro dos microcanais. 

Os resultados preliminares obtidos mostraram que 24% do óleo de soja foram 

convertidos em biodiesel através de uma análise de cromatografia de teor de éster. 

Este fato aconteceu através de um microrreator com geometria Tesla, a temperatura 

de 45°C, com 1% em massa de NaOH em relação ao óleo e vazões de 0,035 ml/min 

de óleo e 0,010 ml/min de álcool. Essas vazões volumétricas são equivalentes a uma 

razão molar de etanol/óleo de 4,6:1. O tempo de residência foi equivalente a 2 

minutos. 

Com a realização de melhorias no processo, como por exemplo a adição de 

uma resistência para controlar melhor a temperatura de reação, foram obtidos 81% de 

conversão. Este fato aconteceu através de um microrreator com geometria Tesla, a 

temperatura de 60°C, com 1% em massa de NaOH em relação ao óleo e vazões de 

0,007 ml/min de óleo e 0,009 ml/min de álcool. Essas vazões volumétricas são 

equivalentes a uma razão molar de etanol/óleo de 12,7:1. O tempo de residência foi 

equivalente a 5,6 minutos. Este resultado mostra que os microrreatores são 

dispositivos que permitem a intensificação processos, diminuindo o tempo de reação 

que normalmente está na faixa de horas para apenas alguns minutos. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi mostrado que a miniaturização traz 

vantagens fundamentais para dispositivos de reação, mistura e análise. Através da 

miniaturização de sistemas, a transferência de massa e energia aumenta por unidade 

de volume, pois há um incremento na razão área superficial-volume o que causa uma 

melhora na eficiência e desempenho dos reatores. 

Através da realização deste trabalho, foi verificada a necessidade de 

aperfeiçoamento na produção de biodiesel em microrreatores a base de UA. Dentre as 

principais dificuldades para a síntese de biodiesel podemos citar: 

 Fragilidade do microrreator; 

 Perda de carga; 

 Geometrias; 

 Entupimento do acesso e microcanais. 
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Para um aumento na conversão de óleo em biodiesel, algumas sugestões para 

o aumento da eficiência na conversão de biodiesel foram sendo construídas ao longo 

do capitulo 6, de resultados experimentais, sendo elas: 

 Aumento da resistência do microrreator; 

 Aumento da quantidade de obstruções; 

 Redução das dimensões dos canais e obstruções; 

 Aumento no comprimento de mistura; 

 Melhora no sistema de acesso aos microcanais; 

 Aumento da temperatura de reação; 

 Aumento na razão etanol/óleo; 

 Aumento da quantidade de catalisador; 

 Aumento do tempo de residência.  



61 
 

Referências bibliográficas 

 

ADEOSUN, J.T.; LAWAL, A. – Mass transfer enhancement in microchannel reactors by 

reorientation of fluid interfaces and stretching, Sensors and actuators B: Chemical, V. 

110, p. 101-111. 

COSTA JUNIOR, JOSÉ MARTIM (2012) – Fabricação por fotolitografia e análise 

teórico-experimental de micromisturadores por transformação integral e termografia 

por infravermelho. Dissertação de mestrado – UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia 

Mecânica. 

COSTA JUNIOR, J.M. ; SANTOS, G.N. ; NAVEIRA-COTTA,C.P ; FERREIRA, L. O. S. 

– Fabrication and Thermographic Analysis of Micro-Mixers with Polymeric Substrates. 

CONEM 2012 - Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 2012, São Luis, MA. 

Anais do CONEM 2012 - Congresso Nacional de Engenharia Mecânica. Rio de 

Janeiro: ABCM, 2012. v. 1. p. 1-10. 

ENGLER M., KOCKMANN N., KIEFER T., WOIAS P., “Numerical and experimental 

investigations on liquid mixing in static micromixers”, Chemical Engineering Journal, 

V.101, pp.315-322, 2004 

FERNANDES J. C. B., FERREIRA L. O. S., “Manufacturing of miniature fluidic modules 

for lab-on-a-chip using UA photoresin form flexographic platemaking process”, J. Braz. 

Chem. Soc., V.17 No 4, pp.643-647, 2006. 

FIORAVANTE JUNIOR, NEMER PASCHOAL (2006) – Caracterização e otimização 

dos processos de fotolitografia aplicados na fabricação de dispositivos micrométricos 

MOS e microssistemas. Dissertação de mestrado – Universidade Estadual de 

Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. 

FONSECA A., RAIMUNDO Jr I. M., ROHWEDDER, J. J. R. e  FERREIRA L. O. S., 

“Construction and evaluation of a flow injection micro-analyser based on urethane-

acrylate resin ”, Analytica Chimica Acta, V.603, pp.159-166, 2007. 

GARCIA, CAMILA MARTINS (2006) – Transesterificação de óleos vegetais. 

Dissertação de mestrado – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química. 



62 
 

GUAN, G.; KUSAKABE, K.; SAKURAI, N.; MORIYAMA, K. – Continuous  production  

of  biodiesel using a microtube reactor, Chemical Engineering Transactions, 14 (2008), 

237-244. 

GUAN, G.; KUSAKABE, K.; MORYIAMA, K.; SAKURAI, N. – Transesterification of 

sunflower oil with nethanol in a microtube reactor. Ind. Eng. Chem. Res. 2009, 48, 

1357-1363. 

HAN, W.; CHAROENWAT, R.; DENNIS, B. H. – Numerical investigation of biodiesel 

production in capillary microreactor. ASME Conf. Proc., v. 2, pp 253-258, 2011. 

HARDT, S.; SCHÖNFELD, F. – Laminar Mixing in Different Interdigital Micromixers: II. 

Numerical Simulations. AIChE Journal, v. 49, p 578-584, March 2003. 

HONG, C.-C.; CHOI, J.-W.; AHN, C.  H. A novel in-plane passive microfluidic mixer 

with modified Tesla structures, Lab on Chip, 4 (2004), 109-113. 

INCROPERA, F.P. E DEWITT, D.P. – "Fundamentos de transferência de Calor e 

Massa", Ed. LTC-Livros Técnicos e Científicos, 5ª. Edição, 2003. 

JACHUCK, R.; PHERWANI, G.; GORTON, S.  M.  Green  engineering:  continuous  

production  of biodiesel using an alkaline catalyst in an intensified narrow  channel 

reactor, Journal of Environmental Monitoring, 11 (2009), 642-647. 

JEON, W.; SHIN, C. B. – Design and simulation of passive mixing in microfluídica 

systems with geometric variations. Chemical Engineering Journal, v. 152, p. 575-582, 

2009 

LEWIS, J. (2010) – Design studies of heterogenous catalysis in microchannels. 

Undergraduate project – University of Tennessee at Chattanooga, Chemical 

Engineering. 

LIU, D; GARIMELLA, S. – Investigation of liquid flow in microchannels. Journal of 

thermophysics and heat transfer, Vol. 18, Nº 1, January – March, 2004. 

MARTINEZ ARIAS, EDGAR LEONARDO (2010) – Desenvolvimento e avaliação de 

microreatores: Aplicação para produção de biodiesel. Dissertação de mestrado – 

Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química. 

REYNOL, ALVARO (2008) – Modelagem e simulação de micromisturadores. 

Dissertação de mestrado – Universidade de São Paulo, Escola Politécnica. 

Departamento de Engenharia Química. 



63 
 

SOLEYMANI, A.; KOHLEMAINEN, E.; TURUNEN, I. – Numerical and experimental 

investigations of liquid mixing in T-type micromixers. Chemical Engineering Journal. v. 

135, 2008, p S219-S228. 

SUN, P.; WANG, B.; YAO, J.; ZHANG, L.; XU, N.  Fast  Synthesis  of  Biodiesel  at  

High Throughput  in  Microstructured  Reactors. Industrial  and  Engineering  Chemistry 

Research, 49 (2010), 1259-1264. 

TABELLING P., 2005, Introduction to microfluidics. New York, Oxford. 

WEN, Z.;  YU,  X.;  TU,  S.-T.;  YAN,  J.;  DAHLQUIST,  E. – Intensification  of  

biodiesel  synthesis using zigzag micro-channel reactors. Bioresource Technology, 100 

(2009). 

WONG S. H.., WARD M. C. L. and  WHARTON C. W., “Micro T-mixer as a rapid 

mixing micromixer”, Sensores and Actuators B, V.100, pp.359-379, 2004. 

YU, L.; NASSAR, R.; FANG, J.; KUILA, D.; VARAHRAMYAN, K.  Investigation  of  a  

Novel Microreactor  for  Enhancing  Mixing  and  Conversion,  Chemical  Engineering 

Communication, 195 (2008), 745-757. 

ZHAO, Y.; CHEN, G.; YUAN, Q. - Liquid–liquid two-phase mass transfer in the T-

junction microchannels. AlChE Journal, V. 53, p. 3042-3053, 2007. 

 


