
 

 

PROJETO E FABRICAÇÃO DE MICRORREATORES PARA SÍNTESE DE 

BIODIESEL COM APROVEITAMENTO DE CALOR REJEITADO  

 

 

Diego Busson de Moraes 

 

 

Projeto de Graduação apresentado ao 

Curso de Engenharia Mecânica da 

Escola Politécnica, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção 

do título de Engenheiro. 

 

Orientador: Carolina Palma Naveira 

Cotta  

 

 

Rio de Janeiro 

Março de 2015 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Departamento de Engenharia Mecânica 

DEM/POLI/UFRJ  

 

 

PROJETO E FABRICAÇÃO DE MICRORREATORES PARA SÍNTESE DE 

BIODIESEL COM APROVEITAMENTO DE CALOR REJEITADO 

 

Diego Busson de Moraes 

 

PROJETO FINAL SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO 

DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 

ENGENHEIRO MECÂNICO. 

 

Aprovado por: 

 

________________________________________________ 

Prof. Carolina Palma Naveira Cotta, D.Sc. 

        

 

________________________________________________ 

Prof. Anna Carla Monteiro de Araujo, D.Sc. 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Juliana Braga Rodrigues Loureiro, D.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL 

MARÇO DE 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

Moraes, Diego Busson de 

Projeto e fabricação de módulos de microrreatores para 

síntese de biodiesel com aproveitamento de calor rejeitado/ 

Diego Busson de Moraes. – Rio de Janeiro: UFRJ/ Escola 

Politécnica, 2015. 

X, 78 p.: il.; 29,7cm. 

Orientador: Carolina Palma Naveira Cotta. 

Projeto de Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/ 

Curso de Engenharia Mecânica, 2015. 

Referências Bibliográficas: p. 77-78 

1.Biodiesel 2.Microrreatores. 3.transesterificação. 

 I. Cotta, Carolina Palma Naveira. II Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, Departamento de 

Engenharia Mecânica. III. Projeto e fabricação de 

microrreatores para síntese de biodiesel com 

aproveitamento de calor rejeitado. 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente ao meu pai e minha mãe, que nunca pouparam esforços para a 

minha educação e são responsáveis pela pessoa que me tornei e em especial a minha 

mãe, pois sem ela minha vida não faz sentido. 

Ao meu irmão e minha cunhada que sempre me apoiaram e acreditaram em mim. 

Aos meus tios, tias, primos e primas, que sempre me incentivaram e me apoiaram 

em todos os aspectos. Em especial meu padrinho Nilson Raimundo, minha madrinha 

Lecy Busson, que juntos são como um pai e uma mãe pra mim e a minha prima 

Edilene Busson, que sempre esteve ao meu lado e me deu apoio em tudo o que 

precisei e a considero como uma irmã. 

Aos meus amigos Carlos Paulo Junior, Amanda Cavassani, Gabriel Marins, 

Andressa Marconi, Antônio Fillipe, Evelyn Berriel, Camila Marins, Thiago Luiz, Priscila 

Ximenes, que são minha segunda família e sempre acreditaram em mim e sempre 

torceram pelo meu sucesso. E em especial a Moacyr Ferreira Moreira, um amigo de 

mais de 20 anos, foi um grande parceiro nos tempos de vestibular com quem aprendi 

muito ao longo da minha vida escolar e uma pessoa que sempre me espelhei na 

minha vida acadêmica, devido à sua imensa dedicação aos estudos e o seu foco em 

seus objetivos. 

A todos os alunos do LABMEMS, em especial à Ivana Fernandes e à Ivana 

Cerqueira por tornarem a convivência no laboratório mais alegre e divertida e ao José 

Martim Junior, a pessoa que mais me ajudou e me ensinou no laboratório, sem o 

aprendizado adquirido com ele sobre as máquinas do laboratório e métodos de 

fabricação esse projeto não seria possível. 

A todos os colegas e amigos que fiz durante a minha graduação e a todos os 

colegas de turma 1060, aos amigos Eduardo Ribeiro Rei, Marco Alves Correa, Rodrigo 

Ferreira Schlichting e Rafael Louro Avelino desta turma e em especial quero agradecer 

ao Rafael Agresta pelo apoio e parceria nos estudos e em sua dedicação a incentivar 

os amigos e ao Rafael Vidal Bessa, que esteve ao meu lado nessa longa caminhada 

até o fim, sempre disposto a ajudar em qualquer coisa que precisei. 

A professora e orientadora Carolina Cotta, que sempre esteve disponível para me 

ajudar nos momentos de dúvidas. 

E finalmente a todos que contribuíram para minha formação profissional de alguma 

forma. 

 

 



 

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Mecânico. 

 

Projeto e fabricação de módulos de microrreatores para síntese de biodiesel com 

aproveitamento de calor rejeitado. 

 

Diego Busson de Moraes 

 

Março/2015 

 

Orientador: Carolina Palma Naveira Cotta 

 

Curso: Engenharia Mecânica 

 

Cada vez mais o mundo tem procurado por fontes limpas, renováveis e 

alternativas de energia, de forma a reduzir a emissão na atmosfera de gases do 

chamado efeito estufa, e é neste cenário que entra o biodiesel, como uma fonte 

renovável de energia.  

O biodiesel tem sido alvo de muitos estudos, principalmente aqui no Brasil, que 

junto com Estados Unidos e Alemanha, são os maiores produtores mundiais de 

biodiesel. Com isso, processos mais eficientes para geração de biodiesel seria de 

suma importância não só para o país, mas para o mundo. Nestes processos mais 

eficientes, cada vez mais estão se desenvolvendo estudos em todo o mundo 

baseados em microrreatores e microssitemas para a síntese de biodiesel, mostrando 

ser um campo muito promissor. 

O presente trabalho apresenta o projeto e construção de um protótipo de um 

sistema de múltiplos microrreatores acoplados a micro trocadores de calor para 

aproveitamento de calor rejeitado a fim de aumentar a eficiência da síntese do 

biodiesel. Neste estudo foi feita a análise de fabricação em dois materiais diferentes, o 

acrílico e o latão. Cada microrreator terá um micro trocador de calor de água aquecida 

acoplado para que a reação da transesterificação do biodiesel ocorra na temperatura 

desejada, dessa forma, este trocador também permite uma flexibilidade para estudos 

posteriores de geração de biodiesel com diversas temperaturas diferentes. 
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 Increasingly, the world has been looking for clean, renewable and alternative 

energy sources in order to reduce the emission of gases of greenhouse effect into the 

atmosphere, and is in this scenario that comes the biodiesel as a renewable energy 

source. 

Biodiesel has been the subject of many studies, mainly in Brazil, which along with 

the United States and Germany are the largest producers of biodiesel. Thus, more 

efficient processes for biodiesel generation would be very important not only for Brazil 

but for the world. In these processes more efficient, more and more studies are being 

developed around the world based in microreactors and microsystems for biodiesel 

synthesis, showing to be a very promising field.  

This paper presents the design and construction of a prototype of a microreactors 

multiple system coupled to micro heat exchangers for heat recovery ejected in order to 

increase the efficiency of biodiesel synthesis. In this study analysis was made of the 

manufacture of two different materials, acrylic and brass. Each microreactor have a 

micro heat exchanger of heated water coupled for the biodiesel transesterification 

reaction to occur at the desired temperature, thereby, this changer also permits 

flexibility for further studies generation biodiesel with several different temperatures. 
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Capítulo 1  

 

1. Introdução 

1.1 Motivação e Objetivos 

Atualmente, muito vem sendo falado sobre o uso de fontes renováveis de energia. 

Fontes de energia renováveis são aquelas em que os recursos naturais utilizados são 

capazes de se regenerar, ou seja, são considerados inesgotáveis. Hoje, a maior parte 

dos combustíveis utilizados mundialmente é de origem fóssil, que além de não serem 

inesgotáveis, emitem grandes quantidades de poluentes ao meio ambiente, como por 

exemplo, óxidos de carbono, chumbo, nitrogênio e hidrocarbonetos. 

Portanto, é de âmbito mundial a necessidade de reduzir a poluição ambiental e 

reduzir o consumo de combustíveis fósseis e não renováveis e investir em fontes 

renováveis, neste contexto, temos o biodiesel. O biodiesel é obtido de fontes 

renováveis e constitui um dos combustíveis bastante interessantes, pois apresenta 

baixa emissão de poluentes, pode ser usado em qualquer motor a diesel convencional, 

ao contrário de combustíveis de origem fóssil; apresenta propriedades melhores ou 

semelhantes quando comparado ao diesel de origem fóssil, podendo ainda ser 

utilizado puro ou misturado ao diesel de origem fóssil, a mistura de 2% de biodiesel ao 

diesel de petróleo é chamada de B2 e assim sucessivamente, até o biodiesel puro, 

denominado B100; também apresenta excelentes características químicas, como por 

exemplo: não tóxico; biodegradável e isento de enxofre. 

O biodiesel já vem sendo pesquisado e já é conhecido desde o início do século 

passado. É interessante notar que, segundo registros históricos, o Dr. Rudolf Diesel 

desenvolveu o motor diesel, em 1895, tendo levado sua invenção à mostra mundial 

em Paris, em 1900, usando óleo de amendoim como combustível. Em 1911, teria 

afirmado que o motor diesel pode ser alimentado com óleos vegetais. Apesar dessa 

informação, os baixos preços do petróleo acabaram por adiar essa forma de obtenção 

do biodiesel. Com a intensificação das pesquisas e o interesse crescente por 

combustíveis substitutos do óleo diesel mineral, o desenvolvimento do biodiesel 

brasileiro têm progredido significativamente. 

Em 2003, tiveram início os primeiros estudos concretos para a criação de uma 

política do biodiesel no Brasil e, em dezembro de 2004, o governo lançou o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), criado com o objetivo de introduzir 

o biodiesel na matriz energética brasileira, com enfoque na inclusão social e no 

desenvolvimento regional, com isso o PNPB está buscando aumentar o 

desenvolvimento da agricultura no Brasil, com ênfase na inclusão da agricultura 

familiar na cadeia produtiva do biodiesel por meio do Selo Combustível Social. PNPB 

institucionalizou a base normativa para a produção e comercialização do biodiesel no 

país, envolvendo a definição do modelo tributário para este novo combustível e o 

desenvolvimento de mecanismos para inclusão da agricultura familiar. 
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A partir de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel passou a ser 

obrigatória. Entre janeiro e junho de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo 

diesel foi de 2%, entre julho de 2008 e junho de 2009 foi de 3%, entre julho e 

dezembro de 2009 foi de 4% e entre janeiro de 2010 e junho de 2014 foi de 5%. Entre 

julho e outubro de 2014 o teor de mistura de biodiesel ao óleo diesel foi de 6% e a 

partir de novembro de 2014 passou a ser de 7%, em volume, conforme Lei (ANP, 

2015). 

Com a ajuda do PNPB, das leis criadas e da iniciativa privada, que vem aportando 

recursos desde que o PNPB foi lançado, a produção desse tipo de biocombustível, 

saltaram de 736 mil litros em 2005 para 3,4 bilhões de litros em 2014. Esse resultado 

credencia o Brasil como um dos maiores mercados mundiais de biodiesel, juntamente 

com a Alemanha e os Estados Unidos, que produzem e consumem este combustível 

renovável há muito mais tempo. Além de que devido à grande produção, o Brasil 

reduziu as importações de diesel contribuindo positivamente para a balança comercial 

brasileira. 

O biodiesel pode ser obtido por diferentes processos tais como o craqueamento, a 

esterificação ou pela transesterificação. Esta última, por ser relativamente simples, é a 

mais utilizada e consiste em uma reação química de óleos vegetais ou de gorduras 

animais com o álcool comum (etanol) ou o metanol, estimulada por um catalisador 

para acelerar a velocidade reacional. A rota catalítica apresentada na literatura na 

produção de ésteres alquílicos (Biodiesel) é classificada em catálise química e 

bioquímica. Desse processo também se extrai a glicerina, empregada para fabricação 

de sabonetes e diversos outros cosméticos. Há dezenas de espécies vegetais no 

Brasil das quais se podem produzir o biodiesel, tais como mamona, dendê (palma), 

girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras. 

(http://www.mme.gov.br/programas/biodiesel). Um exemplo da reação de 

transesterificação é mostrado na Figura 1.1. 

 

 

Figura 1. 1 - Reação de transesterificação de um triglicerídeo. 

Para completar a reação de transesterificação, estequiometricamente, a razão 

molar de Álcool:Óleo é de 3:1. Na prática, para alcançar rendimento máximo de 

ésteres, a razão molar precisa ser superior à razão estequiométrica. Por conta da 

reversibilidade da reação, excesso de álcool é utilizado para favorecer o deslocamento 

do equilíbrio para a formação do biodiesel (ENWEREMADU; MBARAWA, 2009). 
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Podem-se classificar os processos de fabricação de biodiesel, em modo contínuo e 

processo por batelada, a diferença fundamental entre os dois processos é a escala de 

produção. Para produzir de modo contínuo, é necessário um grande investimento em 

automação e a garantia de uma quantidade considerável de matéria- prima para não 

interromper o processamento. Já o processo por batelada é bem mais flexível, 

podendo- se fazer uma nova mistura a cada batelada, mas a produção é mais 

reduzida.  

No processo por batelada todas as reações se resumem ao mesmo reator. São 

colocados o óleo extraído da matéria-prima, o álcool e o catalisador e, das reações 

químicas que ocorrem, forma-se o éster (biodiesel) e a glicerina. Produtos e 

coprodutos são então extraídos e purificados, e o processo é interrompido até que seja 

feita uma nova batelada. Cada batelada pode durar de 8 a 10 horas, sendo possível, 

portanto, realizar de duas a três operações por dia. Assim, para serem obtidos 

grandes volumes de biodiesel, os tonéis de batelamento apresentam também volume 

e peso muito alto, como ilustrado na Figura 1.2. 

 

Figura 1. 2 - Tonéis de batelamento. Fonte: www.petrobras.com.br 

Um caso que justifica o método por batelada, além da pesquisa científica e a 

produção em pequena escala, é a diversificação dos cultivos agrícolas, uma vez que a 

produção por este método permite usar um óleo vegetal diferente a cada batelada. 

A ideia proposta neste trabalho é o projeto e fabricação de microrreatores para a 

síntese de biodiesel pelo modo contínuo. Segundo (Canter N, 2006), uma das 

principais vantagens da síntese de biodiesel em microrreatores, é que os tempos de 

residência nos micro canais são de 10 a 100 vezes menores que o tempo de 

residência em reatores convencionais por batelada. Um exemplo de microrreator é 

mostrado na Figura 1.3. 
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Figura 1. 3 - Exemplo de um microrreator e os detalhes de seus micro canais. Fonte: 
photonicswiki.org 

Microrreatores podem alcançar taxas de reação rápidas por utilizar alta proporção 

de área superficial/volume, melhorando a eficiência da transferência de calor e 

diminuindo a distancia de difusão. Alguns microrreatores chegam a atingir 99% de 

conversão. Entretanto, por ser na escala micrométrica, sua taxa volumétrica da síntese 

de biodiesel é muito pequena, tornando-se necessário fazer múltiplos microrreatores 

em paralelo para atingir o volume de produção desejado. 

Mais uma proposta neste trabalho é a de combinar células voltaicas de alta 

concentração (HCPV) com a síntese do biodiesel utilizando o reaproveitamento 

térmico das células nos microrreatores. O sistema HCPV utilizado é o da Sunflower da 

Coréia do Sul, mostrado na Figura 1.4. 

 

Figura 1. 4 - Módulo de células fotovoltaicas de alta concentração do fabricante 
Sunflower. Fonte: www.hi-globe.com 



5 

 

Esse sistema é composto por um módulo, cada módulo deste painel solar possui 

30 células que se utilizam de lentes de Fresnel para concentrar 1200 sóis em uma 

pequena área da célula fotovoltaica de apenas 1 cm², como é ilustrado na Figura 1.5. 

 

Figura 1. 5 - Exemplo esquemático da célula fotovoltaica e sua lente Fresnel. Fonte: 
www.greenrhinoenergy.com 

Devido ao fato dessa alta concentração solar em uma área pequena da célula, 

torna-se necessário ter um dissipador térmico baseado em micro canais para o 

resfriamento destas células. Como se sabe que é necessário certo aquecimento na 

mistura para o biodiesel ser formado, será utilizado o reaproveitamento energético 

desse calor gerado no trocador de calor da célula fotovoltaica para aquecer essa 

mistura do biodiesel no presente estudo. Sendo assim, ao mesmo tempo em que as 

células são resfriadas, o microrreator é aquecido e nesta troca de calor no microrreator 

a água já retorna para as células fotovoltaicas novamente para exercer sua função de 

refrigera-las e o ciclo reinicia-se. Como no exemplo esquemático da Figura 1.6. 

 

Figura 1. 6 - Desenho esquemático da associação das células com os microrreatores. 

Assim, após apresentadas as propostas deste trabalho, o objetivo do mesmo é 

projetar e fabricar um sistema com múltiplos microrreatores e micro trocadores devido 

às suas vantagens já mencionadas e com a reutilização do calor rejeitado pelo micro 

trocador de calor das células fotovoltaicas. A ideia é que esse sistema seja mais leve e 

portátil que os atuais meios de produção de biodiesel e seja capaz de produzir um 
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volume diário considerável. É uma proposta inovadora devido à sua taxa de produção 

em relação à compactação do sistema como um todo. 

A fabricação dos microrreatores e micro trocadores do presente trabalho será feita 

por micro-usinagem. “Como operações de usinagem entendemos aquelas que, ao 

conferir à peça a forma, ou as dimensões ou o acabamento, ou ainda uma 

combinação qualquer destes três itens, produzem cavaco. Definimos cavaco, a porção 

de material da peça, retirada pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma 

geométrica irregular.” (FERRARESI, 2006). 

O conceito de micro-usinagem segue o mesmo princípio, porém, na escala 

micrométrica, ou seja, as dimensões das ferramentas utilizadas diferem do que é 

usado normalmente, que é na escala milimétrica. No mercado atualmente existem 

ferramentas de até 5 µm de diâmetro. Na Figura 1.7 é mostrada uma broca de 50 µm 

próxima à uma formiga. 

 

Figura 1. 7 - Broca de 50 µm próximo à uma perna de formiga.                                      

Fonte: www.pmtnow.com 

Entre os diversos processos de micro-usinagem, no presente projeto é utilizado o 

processo de fresamento. 

1.2 Organização do trabalho 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão de literatura de assuntos que 

contemplam as tecnologias que este trabalho é baseado e algumas definições 

importantes para o desenvolvimento deste trabalho. 

No capítulo 3 é mostrada a estrutura dos elementos fundamentais deste sistema, 

os microrreatores e os micro trocadores de calor. Neste capítulo são especificadas 

suas características físicas e geométricas, bem como os cálculos do balanço de 

energia para o trocador de calor. 

No capítulo 4 é mostrado e descrito todo o procedimento de fabricação do sistema. 

Neste capítulo também são mostradas todas as medições feitas com microscópio nos 

microrreatores e micro trocadores a fim de conferir as medidas dos micro canais 

especificados no projeto. 



7 

 

No capítulo 5 é mostrado como foi feita a análise experimental do protótipo de um 

módulo com 3 microrreatores e 3 micro trocadores funcionando com as vazões de 

projeto, porém sendo misturado óleo e água no microrreator. 

No capítulo 6 são discutidas as conclusões do trabalho e são dadas sugestões de 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

 

2. Revisão bibliográfica 

A seguir é apresentada a revisão de literatura no contexto do presente estudo, 

realizada até o presente momento, compreendendo os diferentes aspectos do 

problema aqui tratado: síntese de biodiesel, microrreatores e micro trocadores de 

calor. 

2.1 Síntese de biodiesel 

MA E HANNA, (1999) fizeram estudos sobre a reação de transesterificação, 

enfatizando que a reação é afetada pela relação molar de glicerídeos para álcool, 

pelos catalisadores, pela temperatura da reação, pelo tempo da reação e pela 

quantidade de ácidos graxos livres. Afirmaram que dentre diversos métodos 

disponíveis para a produção de biodiesel, a transesterificação de óleos naturais é 

atualmente a melhor escolha e ainda afirmaram que de 60 a 75% do custo de 

produção de biodiesel por esse método vem da matéria prima e o resto do custo é do 

processo em si. Descreveram que a transesterificação é basicamente uma reação 

sequencial. Triglicerídeos são primeiramente reduzidos para diglicerídeos e os 

diglicerídeos são reduzidos subsequencialmente para monoglicerídeos. Finalmente os 

monoglicerídeos são reduzidos para ésteres alquílicos.  

MEHER et al, (2006) descreveram vários métodos de preparação do biodiesel com 

diferentes combinações de óleos e catalisadores e ainda resumiram diversas técnicas 

e diversos processos para a monitoração da reação de transesterificação. Afirmaram 

que a transesterificação pela rota etílica é muito importante devido ao etanol também 

ser derivado de uma fonte sustentável. Porém, enfatizaram que o rendimento de 

ésteres etílicos é menor em comparação com ésteres metílicos, e também a 

separação da glicerina é o principal problema no processo pela rota etílica, porém 

ainda disseram que esse processo ainda pode ser melhorado. 

AL-ZUHAIR et al, (2011) fez um estudo baseado em um equipamento em que as 

transformações químicas são catalisadas por enzimas ou células microbianas, os 

chamados biorreatores. Entre outros biorreatores, mostrou que um tipo de biorreator 

em regime contínuo é o biorreator de leito fixo. Estes reatores são, tradicionalmente, 

empregados na maioria dos reatores biocatalíticos em larga escala, devido a sua alta 

eficiência, baixo custo, facilidade de construção e operação. Diversos estudos 

relatados na literatura mencionam a implementação com sucesso dos reatores de leito 

fixo na produção enzimática de biodiesel usando diferentes combinações. O processo 

contínuo na produção de ésteres alquílicos utilizando lipases em reator de leito fixo é 

considerado um processo viável. Entretanto, informações para aplicação em escala 

industrial são ainda escassas. 
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2.2 Microrreatores 

COSTA JUNIOR, (2012), fez um estudo tanto teórico quanto experimental a 

respeito de micromisturadores de diversas geometrias, verificando o comportamento 

térmico de fluidos de diferentes temperaturas utilizando termografia por infravermelho. 

Os micromisturadores foram fabricados utilizando a técnica de fotolitografia. Foi visto 

que a mistura dos reagentes é muito importante para a síntese de biodiesel ser mais 

eficiente com pequenos tempos de residência. 

MACHADO, A. H. L. et al, (2014) fizeram um estudo sobre microrreatores e 

apresentou quais as características que o potencializam como ferramenta de inovação 

numa ampliação de escala e mostrou que a execução de reações químicas em modo 

contínuo de operação sob condições microfluídicas se mostra como uma alternativa 

muito atraente quando comparada com as condições em batelada e semi batelada 

tradicionalmente empregadas para a síntese química. A variedade de materiais 

empregados na sua construção, bem como as várias técnicas disponíveis para sua 

fabricação, permitem a flexibilidade necessária para adequação do microrreator ao 

propósito de seu uso. O fino controle da estequiometria, cinética e troca térmica da 

reação em execução são características importantes obtidas pelo uso de 

microrreatores. 

2.3 Síntese de biodiesel em microrreatores 

 (T. XIE et al, 2012) analisaram de forma geral a síntese de biodiesel em 

microrreatores, incluindo os tipos de microrreatores utilizados na produção de 

biodiesel, os principais fatores que influenciam a síntese de biodiesel em 

microrreatores, os tipos de catalisadores usados e a aplicação da técnica de 

microfluídica na purificação do biodiesel. Nesse estudo mostrou que a aplicação de 

microrreatores pode produzir biodiesel de uma forma eficiente com curto tempo de 

residência e alta eficiência de produção aliado ao baixo custo operacional e baixo 

consumo de energia na produção de biodiesel via transesterificação. 

CHEN, (2012) fez um estudo sobre microrreatores de diferentes geometrias para a 

síntese do biodiesel e mostrou altos níveis de conversão, mostrando grande 

viabilidade de fabricação dos microrreatores. Os microrreatores utilizados foram 

fabricados em um substrato polimérico através da técnica da fotolitografia. 

FARIAS, (2014) fez um estudo sobre a síntese de biodiesel através da 

paralelização de microreatores de aço inoxidável. A máquina da síntese de biodiesel 

desenvolvida por ele deveria ser capaz de produzir 15L de biodiesel diariamente e 

suprir a demanda energética de uma residência básica, de menor infraestrutura e 

menor número de bens. 

2.4 Parâmetros dos catalisadores na transesterificação 

KARMAKAR et al, (2010) fizeram um estudo tanto sobre a catálise alcalina quanto 

a catálise ácida, observando que a catálise alcalina é rápida, mas é influenciada pelo 

conteúdo de água e ácidos graxos livres presentes no óleo vegetal ou gordura animal. 

Foi visto que os ácidos graxos livres podem reagir com o catalisador básico, formando 
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sabão. O sabão não somente reduz o rendimento de ésteres alquílicos, como também 

aumenta a dificuldade na separação do biodiesel e glicerol, assim como na água de 

lavagem devido à formação de emulsão. 

Na catálise ácida, foram observadas que as principais características desta forma 

de catálise foram a baixa velocidade de reação e elevadas quantidades de álcool. 

Viram que o processo de catálise ácida requer grande excesso de álcool, portanto o 

reator onde ocorre a reação de transesterificação e a coluna de destilação alcalina são 

maiores do que no processo de catálise alcalina, para as mesmas condições de 

operação. Chegaram a conclusão de que alta eficiência de conversão na 

transesterificação via catálise ácida pode ser alcançada, aumentando a razão molar 

álcool: óleo, temperatura reacional, concentração de catalisador e tempo de reação. 

Entretanto, os ácidos são altamente corrosivos e requerem equipamentos mais 

sofisticados. 

SEVERSON; MARTIN; GROSSMAN, (2013) fizeram um estudo baseado na 

catálise enzimática partindo do princípio de que esta forma de catálise tem sido 

proposta para superar os inconvenientes da catálise química na produção de 

biodiesel. Na catálise enzimática, as etapas do processo são similares às da catálise 

química, entretanto, demonstraram que ocorre redução na geração de águas 

residuárias, além de que não é necessário o emprego de colunas de destilação na 

separação do glicerol formado no processo. Enfatizaram que as Lipases, como 

potenciais biocatalisadores, estão sendo amplamente investigados em função de seus 

benefícios ao meio ambiente, comparados com outros métodos tradicionais de 

produção de biodiesel. 

ENCARNAÇÃO, (2007) estudou a catálise de enzimas demonstrando que estas 

constituem uma alternativa que não gera rejeito aquoso alcalino, possui menor 

produção de contaminantes, maior seletividade e reaproveitamento, causando menor 

impacto ambiental. No entanto, alertou que a enzima possui alto custo, se comparada 

com o catalisador químico, sendo a principal desvantagem do processo enzimático. 

2.5 Micro trocadores de calor. 

MORITA et al, (2007) avaliou a distribuição do fluido em um micro trocador de calor 

utilizando ferramentas de simulação de Dinâmica Fluida Computacional (CFD) com 

simulações feitas usando o software CFD COMSOL. Testou duas geometrias 

diferentes e, considerando algumas suposições, fez simulações em 2D/3D. Os dois 

modelos foram comparados para mostrar quais detalhes geométricos da câmara de 

entrada do fluido podem influenciar a distribuição de fluido pelos micro canais. A partir 

deste estudo foi possível perceber a necessidade de encontrar a geometria ótima que 

maximize a troca térmica e minimize os gastos energéticos de bombeio para 

determinado problema. 

GUERRIERI, (2013) apresentou uma análise tanto teórica quanto experimental de 

um micro trocador de calor com objetivo de fazer o controle térmico de um sistema 

HCPV, para a utilização do calor rejeitado para abastecer um sistema secundário. O 

micro trocador de calor fabricado foi analisado em um estudo teórico e experimental, 

analisado experimentalmente com termopares e utilizando termografia por 
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infravermelho e comparado seus resultados experimentais em um estudo teórico 

utilizando o software COMSOL. O resultado do estudo mostrou-se satisfatório e 

altamente eficiente. A Figura 2.1 mostra uma imagem deste microrreator. 

 

Figura 2. 1 - Exemplo de um micro trocador de calor. Fonte: GUERRIERI, (2013). 

 

2.6 Fabricação de protótipos de microrreatores 

BILLO et al, (2014) mostraram como microrreatores de biodiesel poderiam ser 

projetados e fabricados para a produção de alta vazão. Fizeram um projeto de 

montagem com a intenção de manter as principais dimensões reduzidas a fim de 

permitir uma melhor eficiência na transferência de massa, porém, mantendo fácil 

acesso, equipamentos com baixo custo de produção para ser usado para a fabricação 

de unidades de grande escala. O processo mostrou que poderia ser implementado 

utilizando tecnologia capaz de produzir um microreator a cada 5 min. 

O sistema completo foi construído com 35 manifolds com 8 módulos e cada 

módulo dos microrreatores foi construído com 50 microrreatores, dando um total de 

14000 microrreatores. A Figura 2.2 mostra 18 dos 35 manifolds do sistema. 

 

Figura 2. 2 – Exemplo de 18 manifolds com 8 módulos cada. Fonte: BILLO et al, (2014). 



12 

 

O sistema foi testado para a taxa de fluxo máximo para alcançar 99% de 

conversão de biodiesel com uma taxa de 0,53 l/h e tempo de residência de 2,6 

minutos, foi utilizado hidróxido de sódio como catalisador e metanol para reagir com 

óleo de soja com uma proporção de óleo:álcool de 1:3. 

O modo como os microrreatores são selados em cada módulo é mostrado na 

Figura 2.3. Os 50 microrreatores são empilhados uns sobre os outros, são colocadas 

chapas de aço em cada extremidade e são utilizados 9 parafusos para gerar a pressão 

necessária para manter a estanqueidade do sistema. 

 

Figura 2. 3 – Exemplo da montagem de um módulo. Fonte: BILLO et al, (2014). 

É neste contexto que o presente trabalho se insere e pretende contribuir com o 

projeto, fabricação e montagem de múltiplos microrreatores em paralelo com 

aproveitamento de calor rejeitado para aumento da eficiência da síntese do biodiesel. 
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Capítulo 3  

 

3. Projeto do sistema de múltiplos reatores. 

Neste capítulo será apresentado o projeto do sistema completo em si. Na Figura 

3.1 pode ser visto um desenho esquemático de todo o sistema, mostrando as bombas, 

as tubulações de saída das bombas, as tubulações de saída dos fluidos, as conexões 

em T para distribuição dos fluidos e os módulos dos microrreatores. O que não está 

mostrado na figura para facilitar a visualização são as tubulações que ligam a entrada 

dos módulos às conexões em T. 

 

Figura 3. 1 - Montagem do sistema completo. 

Uma das propostas dos microrreatores de biodiesel seria a de abastecimento de 

um gerador elétrico para suprir a demanda energética de uma residência em um lugar 

remoto, com poucos utensílios domésticos, como foi proposto por FARIAS, (2014).  

Para isso, os microrreatores devem suprir uma produção diária mínima de 15 litros. 

BILLO et al, (2014) executou um projeto de microrreatores paralelizados para 

geração de biodiesel e neste projeto ele usou as seguintes condições de operação: 

Temperatura da reação de 65° C, vazão de 0,53 l por hora, relação Óleo/Álcool de 1:3 

e concentração molar de catalisador de 0,9M. E com essas condições de operação foi 
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conseguida uma taxa de conversão de 99% com o tempo de residência de 2,6 

minutos.  

No presente trabalho, todos os cálculos estão baseados no Biodiesel formado pelo 

Óleo de Soja e o Álcool Etílico. Cada microrreator é composto de três partes 

empilhadas uma sobre a outra: A tampa, o microrreator e abaixo dele um micro 

trocador de calor de água para conferir o aquecimento da mistura de Álcool e Óleo e 

estes se manterem idealmente à temperatura proposta de 65ºC. A tampa do micro 

trocador de calor será na verdade a base do microrreator. Esse sistema básico está 

mostrado a seguir na Figura 3.2. A selagem para garantir que essa união não haverá 

vazamentos consiste basicamente em utilizar uma prensa com a base aquecida e 

essa temperatura é transmitida para as placas enquanto as mesmas estão sob 

pressão, permitindo a fusão de umas sobre as outras. Tal procedimento será 

detalhadamente discutido na seção 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foram definidas por CHEN, (2012), as vazões de álcool e óleo são de 0,009 

ml/min e 0,007 ml/min respectivamente. Tais 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. Portanto tem-se a vazão de 0,016 ml/min para o biodiesel 

Então, utilizando essa taxa de conversão de 99% para as vazões definidas por 

CHEN, (2012), tem-se uma produção de 0,01584 ml/min de biodiesel para cada 

microrreator. Com essa produção, seriam necessários 660 microrreatores para 

alcançar uma produção diária de 15 litros. A partir dessas ideias, o objetivo é de 

compactar o máximo possível esses 660 microrreatores. 

Cada microrreator será colocado em paralelo com os outros, para tal esse sistema 

básico será empilhado com diversos microrreatores e micro trocadores até formar um 

número total de 48 (24 Micro trocadores e 24 micro trocadores) para obter maior 

compactação do módulo completo.  

Os microrreatores serão empilhados da seguinte forma: Uma tampa com as 

tubulações e plugues de acesso à entrada dos fluidos no topo, logo abaixo vem o 

Figura 3. 2 - Sistema básico. 

Entrada de Óleo 

Entrada de Álcool 

Entrada de Água 

Saída de Biodiesel 

Saída de Água 

Tampa 

Microrreator 

Micro trocador 
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primeiro reator (Em amarelo), abaixo dele o micro trocador de calor de água (Em azul), 

abaixo mais um microrreator (Em amarelo) e abaixo desse mais um micro trocador 

(Em azul) e assim sucessivamente até completar o módulo de 48 peças. Um exemplo 

de um protótipo do módulo de acrílico e de latão são mostrados na Figura 3.3 e cada 

módulo ficará da forma mostrada na Figura 3.4. 

  

Figura 3. 3 - Exemplo de um módulo de acrílico e de latão. 

 

 

Figura 3. 4 - Módulo inteiro do sistema. 
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Com essa configuração tem-se um total de 28 módulos e um total de 672 

microrreatores. Assim, ainda é garantida uma produção de biodiesel um pouco maior, 

que com 99% de taxa de conversão, geraria 15,32 L de biodiesel. 

3.1 Detalhamento do Microrreator 

As dimensões do microrreator projetado são 45 mm de largura por 20 mm de altura 

por 1 mm de espessura. Tais dimensões foram determinadas a partir de experiências 

anteriores da facilidade na selagem das peças, pois peças com dimensões maiores há 

certa dificuldade na selagem, a forma como é feita selagem das peças será vista 

posteriormente no capítulo 4. 

Com essas dimensões da peça, deve-se aproveitar a área o máximo possível para 

obter um comprimento efetivo do canal suficiente para obter um tempo mínimo de 

residência da mistura para a reação de conversão dos reagentes em biodiesel. E para 

aproveitar essa área o máximo possível, após diversos formatos testados, o formato 

final conseguido foi o formato mostrado na Figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 - Forma definida para o microrreator. 

A seção do canal foi definida como uma seção quadrada de 0,4 mm de lado. Tais 

dimensões foram definidas por conta da facilidade do processo de fabricação, tais 

processos de fabricação serão vistos posteriormente no capítulo 4. 

A região de mistura dos reagentes, isto é, a região onde o álcool se encontra com 

óleo, foi projetada em forma de “T”, como é visto em detalhe na Figura 3.6, a escolha 

desta geometria deveu-se ao fato dela ser uma das formas de união mais comum e 

utilizada. 

Com esta forma definida do micro canal, tem-se um comprimento total do micro 

canal após o T de 367,65 mm de comprimento. Para a vazão de 0,016 ml/min definida 

por CHEN, (2012) e com a seção quadrada de 0,4 mm de lado tem-se um tempo de 

residência do biodiesel de 3 minutos e 40 segundos, o que mostra estar próximo do 

proposto por BILLO et al, (2014), que foi conseguida a taxa de conversão de 

99% com o tempo de residência de 2,6 minutos. Acredita-se que com o tempo de 

residência maior, a mistura reage por mais tempo, favorecendo ainda mais alcançar 

altas taxas de conversão.  
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Na placa do microrreator são vistos 7 furos, 5 furos são as seções referentes aos 

canais de distribuição do fluido para os micro canais, tais furos tem um diâmetro 

diferente para cada placa como será visto na seção 3.3. Os outros dois furos são furos 

para pinos guia, projetados com o objetivo de ter a certeza que todos os furos serão 

concêntricos e garantir que todos os canais de todas as placas estão colineares entre 

si, ou seja, garantir que todas as placas estarão na posição correta. Os pinos guia são 

inseridos apenas para alinhar as placas e as mesmas serem colocadas na prensa, 

após alinhamento, os pinos são removidos. Estes furos dos pinos guia são vistos na 

Figura 3.6. 

              

Figura 3. 6 - Detalhes do microrreator. 

O espaço não utilizado na esquerda detalhado na área cinza é devido aos plugues 

de entrada do fluido como é mostrado na Figura 3.7. 

 

Figura 3. 7 - Tampa do microrreator com os plugues e mangueiras instalados. 

3.2 Micro trocador de calor de água 

Como foi dito anteriormente, a temperatura do microrreator deve manter-se 

idealmente a 65ºC, logo se torna necessário projetar um trocador de calor para 

transferir calor ao óleo e ao álcool para os mesmos alcançarem tal temperatura. 

Furos do pino guia 

União em T 

Furos dos canais de distribuição 
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Para tal será utilizado o reaproveitamento energético da saída do micro trocador 

da célula fotovoltaica como foi proposto anteriormente, utilizando a água quente da 

saída deste micro trocador para o aquecimento do álcool e óleo para facilitar a reação 

do biodiesel. 

3.2.1 Dimensões 

Para que haja uma troca de calor mais eficiente, foi definido que o micro trocador 

de calor deve ter micro canais iguais e colineares logo abaixo dos micro canais do 

microrreator até que se atinja a temperatura ideal requerida. Logo, as dimensões do 

micro canal de água serão as mesmas que o do óleo e do álcool, uma seção quadrada 

de 0.4 mm de lado. 

Foi suposto aqui que o álcool e o óleo já se encontram à temperatura de 65ºC 

antes de se misturarem, portanto a forma dos micro canais de água foi definida como 

a mostrada na Figura 3.8, onde o canal de água é representado pela cor azul e o canal 

do microrreator é representado pela cor amarela. Também supõe-se que a superfície 

da tampa encontra-se isolada, então após tanto o óleo quanto o álcool atingirem a 

temperatura determinada, os mesmos não trocam calor com o meio externo, sendo 

assim, só é necessário os canais serem colineares até o comprimento suficiente para 

que os fluidos atinjam a temperatura requerida. 

 

Figura 3. 8 - Forma do micro canal de água do micro trocador de calor. 

O comprimento total deste micro canal de água será definido a partir de cálculos 

do balanço de energia necessário para aumentar a temperatura do álcool e do óleo, 

tais cálculos serão vistos a seguir. 

3.2.2 Balanço de energia 

Primeiramente, antes dos cálculos do balanço de energia, serão feitas algumas 

considerações iniciais. 

 A temperatura inicial de entrada do óleo e do álcool será a temperatura 

ambiente, e esta será considerada 25ºC. 

 A temperatura inicial de entrada da água será a temperatura de saída do 

trocador de calor das células fotovoltaicas como foi dito anteriormente e 

esta será considerada 85ºC. 
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(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

 Como foram definidas por Chen (2012), as vazões de álcool e óleo são de 

0,009 ml/min e 0,007 ml/min respectivamente. 

 A temperatura na parede do micro canal é considerada constante e o 

escoamento é considerado plenamente desenvolvido. 

 

3.2.2.1.1 Cálculo da taxa de fluxo de calor 

Na Tabela 3.1 são dadas algumas propriedades físicas dos três fluidos aqui 

estudados, todos à pressão atmosférica, logo, a partir dos dados desta tabela, tem-se: 

𝑄 =  �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑑𝑇 

Onde “Q” é a taxa de transferência de calor, em [W], “ṁ” é a vazão mássica do 

fluido, em [kg/s], “cp” é o calor específico do fluido à pressão constante, em [J/kg ºC], e 

dT é a variação de temperatura do fluido. Sendo  

 �̇� = �̇� ∗ 𝜌 

Onde “V̇” é a vazão, em [L/s] e “ρ” é a massa específica do fluido, em [kg/L]. 

Portanto tem-se, para o óleo: 

𝑄 =  �̇� ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑑𝑇 

𝑄 =
 0,007∗10−3

60
∗ 0,883 ∗ 1960 ∗ (65 − 25) 

𝑄 = 8,077 𝑚𝑊 

Tabela 3.1 – Propriedades dos fluidos.  

Calor específico óleo de soja @ 25 °C (BROCK et al, 2008) 1960 (J/kg °C) 

Calor específico álcool etílico @ 40 °C (OZISIK, 1985) 2840 (J/kg °C) 

Calor específico água @ 70 °C (OZISIK, 1985) 4180 (J/kg °C) 

Massa especifica óleo de soja @ 25 °C (BROCK et al, 2008) 0,883 (kg /L) 

Massa especifica álcool etílico @ 40 °C (OZISIK, 1985) 0,789 (kg /L) 

Massa especifica água @ 40 °C (OZISIK, 1985) 1,000 (kg /L) 

 

Pelo balanço de energia tem-se que o fluxo de calor absorvido pelo fluido frio é 

igual ao fluxo de calor desprendido pelo fluido quente. Sendo assim:  

𝑄 = −�̇� ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑑𝑇 

8,077 ∗ 10−3 = −�̇� ∗ 1 ∗ 4180 ∗ (𝑇𝑓 − 85) 

Onde “V̇” é a vazão de água e “Tf” é a temperatura final da água. Será suposto que 

a vazão da água é a mesma vazão do óleo, para intensificar a troca de calor tanto no 

óleo quanto no álcool, pois a menor vazão é a do óleo, logo, com a mesma vazão a 

troca de calor com o álcool ainda será suficiente. Logo tem-se que: 

𝑇𝑓 = 68,44ºC 

(3.5) 
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(3.9) 

3.2.2.2 Cálculo do comprimento necessário para atingir a 

temperatura imposta 

Primeiramente será mostrado de que forma serão feitos os cálculos baseando-se 

na configuração de todo o módulo completo. Como no módulo completo cada placa 

fica uma sobre a outra, o fluxo de calor desprendido pelo fluido quente, parte é 

absorvido pelo fluido frio da placa de baixo, parte é absorvido pelo fluido frio da placa 

de cima. Assim, tem-se uma linha de simetria em cada seção do fluido quente, como 

mostra um exemplo com 4 microrreatores e 4 micro trocadores na Figura 3.9, onde o 

quadrado azul é a seção do fluido quente e o quadrado amarelo é a seção do fluido 

frio. 

 

Figura 3. 9 - Vista em corte dos micro canais sobrepostos mostrando a linha de simetria. 

Portanto, neste exemplo de 4 microrreatores e 4 micro trocadores, a seção de 

fluido frio abaixo da tampa recebe um fluxo de calor dQ/2 da seção abaixo dele, a 

seção do fluido frio logo acima da base recebe um fluxo de dQ/2 da placa superior e 

de dQ da placa da base e cada seção do fluido frio intermediária recebe um fluxo de 

dQ/2 da placa superior a ela e um fluxo de dQ/2 da placa inferior a ela. Portanto tem-

se que cada seção do fluido frio recebe uma taxa de fluxo de calor dQ e as seções da 

tampa e da base recebem dQ/2 e 3/2 dQ respectivamente. Portanto para facilitar os 

cálculos, será calculada a troca de calor de cada placa de forma unitária e no final será 

multiplicada pelo numero de placas, pois neste exemplo, tem-se no somatório geral do 

fluxo de calor o total de 4Q tanto de uma forma quanto a outra. Assim, o cálculo será 

feito pensando na transferência de calor em cada placa de forma unitária. 

Para o cálculo do comprimento necessário para atingir a temperatura imposta será 

utilizado o método da diferença térmica média logarítmica (DTML) para análise dos 

trocadores de calor. 

Deste método tem-se o seguinte: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ ∆𝑇𝑚 

Onde “Q” é a taxa total de transferência de calor entre os fluidos, “A” é a área de 

transferência de calor total, “U” é o coeficiente de transferência de calor global médio 

baseado nesta área e “∆Tm” é a diferença de temperatura média logarítmica.  
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(3.13) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

Da Equação (3.9) tem-se que 

∆𝑇𝑚 =
∆𝑇0 − ∆𝑇𝐿

𝑙𝑛(∆𝑇0 ∆𝑇𝐿⁄ )
 

Onde “∆T0” é a diferença de temperatura entre o fluido quente e o fluido frio no 

inicio do trocador e “∆TL” é a diferença de temperatura entre o fluido quente e o fluido 

frio no final do trocador. Assim: 

∆𝑇𝑚 =
(85 − 25) − (68,5 − 65)

𝑙𝑛[(85 − 25) (68,5 − 65)⁄ ]
 

∆𝑇𝑚 = 19.9°𝐶 

E, da mesma equação, a Equação (3.9) tem-se que:  

𝑈 =
1

(1 𝐴 ∗ ℎ𝑎⁄ ) + (𝑡 𝐴 ∗ 𝑘⁄ ) + (1 𝐴 ∗ ℎ𝑜⁄ )
 

Onde “ha” e “ho” são os coeficientes de transferência de calor por convecção da 

corrente de água e do outro fluido (Este que pode ser óleo ou álcool) respectivamente, 

“t” é a espessura da parede entre os fluidos e “k” é a condutividade térmica do material 

dessa parede. A partir da Figura 3.10, é visto que t = 0,6 mm e a área de transferência 

de calor é (L ∗ 0,4 mm) e “L” é o comprimento que deseja-se encontrar. 

 

Figura 3. 10 - Vista em corte dos micro canais sobrepostos. 

No uso de trocadores de calor, a superfície de transferência de calor fica suja com 

acumulação de depósitos, que introduzem resistência térmica adicional ao fluxo de 

calor, assim a equação (3.12) fica: 

𝑈 =
1

(1 ℎ𝑎⁄ ) + (𝑡 𝑘⁄ ) + (1 ℎ𝑜⁄ ) + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑜
 

Onde “Fa” e “Fo” são os fatores de incrustração nas superfícies da água e da outra 

superfície respectivamente. O mecanismo de incrustração é muito complicado e não 

dispõem ainda de técnicas confiáveis para a sua previsão. A velocidade e a 

temperatura das correntes parecem estar entre os fatores que afetam a taxa de 

incrustração sobre uma dada superfície. O aumento da velocidade diminui a taxa de 
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(3.14) 

depósito e também a quantidade final do depósito sobre a superfície e o aumento da 

temperatura do fluido como um todo, aumenta a taxa de crescimento das 

incrustrações e o seu nível estável terminal. Baseada na experiência dos fabricantes, e 

dos usuários, a Associação dos Fabricantes de Equipamentos Tubulares (Tubular 

Equipment Manufacturers Association –TEMA) preparou tabelas de fatores de 

incrustração como guia nos cálculos  da transferência de calor. Tais valores são vistos 

na Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Fatores de incrustação (OZISIK, 1985). 

Tipo do fluido Fator de incrustação [m².°C/W] 

Água 0,00018 

Óleos vegetais 0,00053 

Líquidos Orgânicos  0,00018 
 

A partir da equação (3.13) torna-se necessário encontrar os valores de “ha” e “ho”, 

assim, como: 

𝑁𝑢 =
ℎ ∗ 𝐷ℎ

𝑘
 

Pode-se encontrar o valor de “h”. Onde “Nu” é o número de Nusselt, “h” é o 

coeficiente de transferência de calor por convecção, “Dh” é o diâmetro hidráulico do 

duto e “k” é a condutividade térmica do fluido. 

A partir da consideração inicial de escoamento plenamente desenvolvido e 

temperatura prescrita, tem-se que o número de Nusselt para seção quadrada é de 

2,976. (OZISIK, 1985). 

Assim, a partir da Tabela 3.3 e do valor de Nusselt encontrado é obtido os valores 

de “h” para os três fluidos. Tais valores são mostrados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.3 – Propriedades dos fluidos. 

Condutividade térmica da água a 77°C (Tmédia) 
(OZISIK, 1985) 

0,666 (W/m °C) 

Condutividade térmica do óleo de soja a 40°C (Tmédia) 
(BROCK et al, 2008) 

0,174 (W/m °C) 

Condutividade térmica do etanol a 40°C (Tmédia) 
(OZISIK, 1985) 

0,180 (W/m °C) 

 

Tabela 3.4 – Valores dos coeficientes de transferência de calor por convecção 

Fluido ℎ [𝑊 𝑚². °𝐶⁄ ] 

Água 4955,04 

Óleo 1294,56 

Álcool 1339,20 
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(3.15) 

A partir dos valores de “h” pode-se encontrar os valores do coeficiente de 

transferência de calor global médio em função da área pela Equação 3.13 para a troca 

de calor da água com óleo e da água com álcool. Tais valores são mostrados na 

Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Valores dos coeficientes de transferência de calor global médio 

Trocador  𝑈 [𝑊 𝑚². °𝐶⁄ ] 

Água e Óleo 141,05  

Água e Álcool 148,94 

 

Assim a Equação 3.9 fica: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ 19,9 

Como já sabe-se que Q = 8,077 mW e tem-se o valor de “U” para os dois 

trocadores, o valor de “A” pode ser obtido. Como sabe-se que A = 0,4 mm ∗ L, o valor 

de L pode ser calculado. Tais valores são mostrados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Valores dos comprimentos necessários para atingir a temperatura imposta. 

Trocador  𝐿 [𝑚𝑚] 

Água e Óleo 7,2 

Água e Álcool 6,8 

 

Portanto, na hora de projetar o micro canal de água, este deve ter no mínimo estas 

dimensões. 

3.3 Sistema de distribuição dos fluidos 

Para o bom funcionamento do sistema, torna-se necessário que a vazão de todos 

os micro canais seja a mesma e esta seja a vazão determinada pelo projeto.  

Caso os canais de distribuição fossem o mesmo diâmetro desde o topo até a base 

como mostrado na Figura 3.11, essa vazão constante nos micro canais não seria 

conseguida, pois a vazão que entra na tampa é diminuída a cada microrreator por 

conta do fluxo que é direcionado para cada micro canal, de modo que a vazão do 

micro canal seguinte seja menor do que o anterior. 
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Portanto, a seguir será feito um estudo para que a vazão seja a mesma em todos 

os micro canais. 

Por definição tem-se que vazão é igual ao produto da velocidade do fluido pela 

área da seção transversal pela qual ele escoa, ou seja, 

�̇� = 𝐴 ∗ 𝑉 

Onde “�̇�” é a vazão, “𝐴” é a área da seção transversal por onde o fluido escoa e 

“𝑉” é a velocidade do fluido. 

Portanto se denotar “�̇�” como a vazão quem entra na tampa de todo o sistema e 

“�̇�” como a vazão de cada micro canal, após o primeiro canal tem o seguinte: 

�̇�2 = �̇� − �̇� 

Onde “�̇�2” é a vazão da próxima seção após o primeiro micro canal, pois �̇�1 = �̇� (A 

vazão que entra na tampa é a mesma vazão que entra na primeira seção do canal de 

distribuição). 

Portanto se o objetivo do projeto é obter a mesma vazão em todos os micro 

canais, deve-se fazer alguma mudança para corrigir essa diferença de vazão. 

Pela equação da continuidade tem-se que: 

𝜌1 ∗ 𝐴1 ∗ 𝑉1 = 𝜌2 ∗ 𝐴2 ∗ 𝑉2 

Portanto para “𝜌” constante tem-se: 

𝐴1 ∗ 𝑉1 = 𝐴2 ∗ 𝑉2 

Logo, pelas equações 3.16, 3.17 e 3.19 tem-se: 

𝐴2 ∗ 𝑉2 = 𝐴 ∗ 𝑉 − 𝑎 ∗ 𝑣 

Placas 

Tampa 

Canais 

(3.18) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.19) 

(3.20) 

Entrada do fluido 

Figura 3. 11 - Vista em corte dos micro canais com o canal de distribuição. 
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Como a vazão constante nos micro canais é requerida e já foi visto que a vazão é 

o produto da área pela velocidade do fluido, será utilizada condição de que a 

velocidade é constante ao longo de todo o canal de distribuição, então pela equação 

3.20 tem-se que: 

𝐴2 = 𝐴 − 𝑎 

Onde “𝐴2” é a área da primeira seção após o primeiro micro canal, “𝐴” é a área da 

seção da tampa, ou seja, a área da seção anterior ao micro canal “2” e “𝑎” é a área do 

micro canal. Com isso, é visto que a área de cada seção diminui “𝑎” ao longo do canal 

de distribuição, como é observado na vista em corte do canal na Figura 3.12. 

                        

Figura 3. 12 - Vista em corte dos micro canais com o canal de distribuição corrigido. 

 

Portanto para todo o canal de distribuição tem-se que: 

𝐴𝑛 = 𝐴𝑛−1 − (𝑛 − 1) ∗ 𝑎 

Ou ainda: 

𝐴𝑛 = 𝐴 − (𝑛 − 1) ∗ 𝑎 

Onde “𝐴𝑛” é a área de qualquer seção do canal de distribuição, “𝐴” é a área da 

seção da tampa, “𝑎” é a área do micro canal e “𝑛” é o número da posição de cada 

microrreator, onde “1” é o primeiro microrreator após a tampa e “24” é o último 

microrreator. 

Partindo da ideia de que deseja-se que a área da última seção seja a mesma área 

do último micro canal tem-se: 

𝐴24 = 𝐴 − 23 ∗ 𝑎  =>   𝑎 = 𝐴 − 23 ∗ 𝑎 

𝐴 = 24 ∗ 𝑎 =>   𝐴 = 24 ∗ 0,4 ∗ 0,4 

Seção 1 

Seção 2 

Seção 3 

Micro canal 1 

Micro canal 2 

Micro canal 2 

D3 

D1 

D2 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 
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𝐴 =  3,84 𝑚𝑚² 

Descobrindo a área da primeira seção, a área de todas as seções pode ser 

definida, e assim, definindo também o diâmetro de todas as seções, como mostra a 

Tabela 3.7. Um exemplo da variação de seção ao longo do canal com as medidas da 

Tabela 3.7 é mostrado na Figura 3.13, onde em verde são as placas e em azul são os 

furos de cada seção. 

Tabela 3.7 – Área e diâmetro de todas as seções do canal de distribuição. 

Seção Área [mm²] Diâmetro [mm] Seção Área [mm²] Diâmetro [mm]

1 3,84 2,211 13 1,92 1,564

2 3,68 2,165 14 1,76 1,497

3 3,52 2,117 15 1,60 1,427

4 3,36 2,068 16 1,44 1,354

5 3,20 2,019 17 1,28 1,277

6 3,04 1,967 18 1,12 1,194

7 2,88 1,915 19 0,96 1,106

8 2,72 1,861 20 0,80 1,009

9 2,56 1,805 21 0,64 0,903

10 2,40 1,748 22 0,48 0,782

11 2,24 1,689 23 0,32 0,638

12 2,08 1,627 24 0,16 0,451  

 

Figura 3. 13 – Vista em corte do canal de distribuição. 

Após todas as condições impostas e depois de feito todos os cálculos referentes à 

geometria do microrreator e do micro trocador, os desenhos técnicos finais dos 

mesmos podem ser feitos e são apresentados no Anexo A. 

3.4 Sistema completo 

Após ter calculado todas as dimensões dos microrreatores e micro trocadores e 

dos módulos, aqui será feita uma análise do sistema completo, composto pela união 

dos módulos, com suas conexões e uniões formando o sistema. 
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O sistema completo será composto por 28 módulos, como foi visto na seção 3.1, a 

montagem final fica como é visto na Figura 3.14. 

 

Figura 3. 14 - Montagem do sistema completo. 

Como também é visto na Figura 3.14, os plugues de acesso a cada canal de 

distribuição têm colorações diferentes, para não haver dúvidas na hora da montagem 

e instalação, onde o plugue laranja seria entra de óleo e saída de biodiesel, o plugue 

amarelo, a entrada de álcool e o plugue azul, a entrada e saída de água. E também 

são facilmente identificáveis as entradas, pois no sistema tem três entradas e duas 

saídas. 

Para a distribuição do fluido para os canais foi escolhido um tubo em “T” de 1 

polegada, uma de suas extremidades é ligada à tubulação da bomba e nas outras 

extremidades foram colocadas tampas com furos de acesso dos plugues como mostra 

a Figura 3.15. Foi escolhida essa forma pela facilidade de construção e por permitir 

uniformização da vazão de forma simples. Então para todo o sistema serão 

necessários dez desses tubos, seis para as entradas (dois para cada fluido) e quatro 

para as saídas (dois para cada fluido). A ligação do “T” ao módulo será feita por 

alguma mangueira resistente ao álcool com catalizador e ao biodiesel, pois devido às 

experiências anteriores, mangueiras simples de plástico ou borracha degradam-se 

com o tempo e uma boa solução para este problema seria o uso de mangueiras de 

inox. O comprimento da mangueira para ligar o “T” ao acesso do canal será de 100 

mm para todos os acessos; serão iguais, pois assim permitirá manter a mesma vazão 

para todos os canais. 
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Figura 3. 15 - Montagem do tubo em “T” para distribuição do fluido. 

Como é visto que no sistema são necessários dois tubos em “T” para cada fluido, 

será necessário o uso de outro tubo em “T” para conecta-los à bomba e às saídas. Um 

desenho esquemático da tubulação de um tipo de fluido do sistema é mostrado na 

Figura 3.16. O comprimento da primeira e da segunda mangueira totalizam 100 mm, 

com 50 mm cada uma. 

 

Figura 3. 16 - Desenho esquemático da tubulação. 

3.4.1 Sistema de Válvulas 

Prevendo a necessidade de manutenção e consequentemente parada de um dos 

módulos, sem necessidade de parada de todo o sistema e/ou prejuízo do 

funcionamento dos demais, foi proposto o uso de válvulas para cada acesso de cada 

fluido ao sistema. De modo que caso haja a necessidade de substituição de um 

módulo, este poderá ser facilmente substituído simplesmente fechando as válvulas de 

cada acesso. 

Entrada do fluido 
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(3.26) 

Estas válvulas serão inseridas entre a entrada de cada módulo e cada saída do “T” 

de distribuição, como mostra o exemplo de uma mangueira na Figura 3.17. 

 

Figura 3. 17 – Exemplo de montagem da válvula. 

Porém um problema que acarretaria no fechamento da válvula seria a mudança na 

vazão de projeto, pois ao fechar uma das 28 saídas para cada fluido, a bomba do 

mesmo continuaria trabalhando na mesma vazão e assim, a vazão aumentaria nas 

outras 27. Nesse caso torna-se necessário variar a vazão da bomba de cada fluido, de 

modo que ao fechar a entrada de cada fluido do módulo que será removido, o sistema 

ainda funcione com a determinada vazão de projeto em cada microcanal. A seguir 

será calculada o quanto a vazão varia para ser feita a manutenção. 

Como foi imposta a mesma vazão para todos os canais, observa-se que todos os 

28 módulos têm a mesma vazão, logo: 

𝑄𝑡 = 28 ∗ 𝑄𝑚 

Onde “𝑄𝑡” é a vazão total do sistema, que a bomba deve entregar, e “𝑄𝑚” é a 

vazão de cada um dos 28 módulos. 

 Assim, ao restringir a vazão em um dos módulos, se fosse mantida a mesma 

vazão acarretaria em um aumento em cada módulo como será mostrado abaixo.  

Pela Equação 3.24, tem-se que a vazão total é de 28 ∗ 𝑄𝑚. Logo, caso um módulo 

seja removido, resultaria em: 

𝑄𝑚2 =
𝑄𝑡

27
 

𝑄𝑚2 =
28 ∗ 𝑄𝑚

27
 

(3.24) 

(3.25) 

Válvula 
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(3.27) 

(3.28) 

𝑄𝑚2 = 1,037 ∗ 𝑄𝑚 

Onde “𝑄𝑚2” é a nova vazão em cada módulo depois de removido um dos módulos. 

Ou seja, ao remover um dos módulos para manutenção ou outros motivos, tais como 

efeitos de entupimento ou vazamento, a vazão em cada módulo é aumentada em 

3,7%, portanto, caso não seja possível variar a vazão da bomba facilmente e 

instantaneamente, foi observado que também será necessário adicionar uma válvula 

na saída da bomba para permitir o controle da vazão da mesma nos momentos 

necessários.  

3.5 Análise da Perda de Carga do Sistema 

Depois de calculado todas as dimensões dos microrreatores e micro trocadores e 

dos módulos, aqui será feita uma análise do sistema completo, composto pela união 

dos módulos, com suas conexões e uniões formando o sistema. 

Sendo assim, após todo o sistema formado, pode-se calcular a perda de carga e 

assim, saber a potência necessária de cada bomba. 

A perda de carga total do sistema será considerada a soma das perdas maiores e 

as perdas localizadas. As perdas maiores serão as perdas causadas por efeitos de 

atrito no escoamento e as perdas localizadas serão as perdas causadas por entradas, 

saídas, variações de áreas, acessórios, etc...  

Primeiramente precisa-se saber se o escoamento é turbulento ou laminar, então é 

necessário calcular o número de Reynolds para cada trecho de cada fluido.  

𝑅𝑒 =
𝑉 ∗ 𝐷

𝑣
 

Onde “𝑉” é a velocidade média do escoamento; “𝐷” é o diâmetro e “𝑣” é a 

viscosidade cinemática do fluido. 

Depois de calculado o numero de Reynolds e visto qual o tipo de escoamento 

pode-se calcular a perda de carga do sistema pela seguinte equação:  

ℎ𝑙 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2
 

Onde “f” é fator de atrito do tubo; “𝑉” é a velocidade média do escoamento; “𝐷” é o 

diâmetro e “𝐿” é o comprimento do tubo. 

Para calcular a perda de carga será considerado os seguintes trechos: 

Trecho1. Perda de carga da bomba até o primeiro “T”. 

Trecho2. Perda de carga no primeiro “T”. 

Trecho3. Perda de carga do primeiro “T” até o segundo “T”.  

Trecho4. Perda de carga da passagem do T para as mangueiras. 

Trecho5. Perda de carga nas mangueiras com válvulas até a entrada do módulo. 

Trecho6. Perda de carga do canal de distribuição até a entrada do micro canal. 

Trecho7. Perda de carga do micro canal antes da união em T. 

Trecho8. Perda de carga no micro canal após a união em T. 
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Trecho9. Perda de carga do canal de distribuição de saída. 

Trecho10. Perda de carga nas mangueiras com válvulas até a entrada no “T”. 

Trecho11. Perda de carga na passagem da mangueira para o “T”. 

Trecho12. Perda de carga no trecho do primeiro “T” até o outro “T”. 

Trecho13. Perda de carga no “T”. 

Trecho14. Perda de carga no duto de saída do “T”. 

A Figura 3.18 mostra um desenho esquemático dos trechos de perda de carga 

para um melhor entendimento dos mesmos. 

 

Figura 3. 18 - Desenho esquemático dos trechos de perda de carga.  

Para calcular o Reynolds de cada trecho precisa-se saber a velocidade em cada 

trecho. Para isso é necessário calcular esta velocidade de acordo com a vazão de 

projeto, como são conhecidas a velocidade e a vazão no micro canal e no canal de 

distribuição, pode-se determinar a velocidade dos outros trechos. 

Sabe-se que a vazão nos micro canais são 0,007 ml/min para o óleo, 0,009 ml/min 

para o álcool e 0,007 ml/min para cada micro canal de água (a partir do canal de 

distribuição a água se divide em dois micro canais, um abaixo do óleo e um abaixo do 

álcool, como pode ser visto na Figura 3.8.). Assim, pelo que foi visto na seção 3.3, foi 

imposta velocidade constante ao longo do canal de distribuição e do micro canal. 

Como o micro canal tem uma seção de 0,4 por 0,4 mm, pode-se determinar que a 

velocidade no micro canal é de 0,73 mm/s para o óleo e a água, e 0,94 mm/s para o 

álcool. 

Assim pode-se descobrir as velocidades nos canais de distribuição de entrada de 

cada fluido, que é de 0,73 mm/s para o óleo, 1,46 mm/s para a água e de 0,94 mm/s 

para o álcool. 

Também foi visto na seção 3.3 que a vazão que deve entrar no canal de 

distribuição de entrada deve ser 24 vezes a vazão de cada micro canal, logo, a vazão 

de entrada será 0,168 ml/min para o óleo, 0,336 ml/min para a água e de 0,216 ml/min 

para o álcool. 

Assim sabe-se a vazão na mangueira de distribuição (Trecho 5), podendo assim 

determinar a velocidade na mesma. Sabe-se que a mangueira tem 3 mm de diâmetro 
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interno, logo, a velocidade na mangueira é de 0,40 mm/s para o óleo, 0,79 mm/s para 

a água e de 0,51 mm/s para o álcool. 

A velocidade no “T” de distribuição também pode ser calculada, visto que saem 14 

mangueiras do mesmo, logo, a vazão no “T” é 14 vezes a vazão da mangueira, então, 

a vazão no ”T” vale 2,352 ml/min para o óleo; 4,704 ml/min para a água e 3,024 ml/min 

para o álcool. Como o tubo é de 1 polegada, a velocidade é de 0,077 mm/s para o 

óleo, 0,155 mm/s para a água e de 0,1 mm/s para o álcool.  

Como não tem variação de seção no tubo em “T” anterior, verifica-se a mesma 

velocidade e vazão neste. Porém, para que se tenha a mesma velocidade neste tubo 

em “T”, precisa-se do dobro da velocidade e vazão no duto de saída da bomba, pois o 

fluxo se divide em dois neste primeiro “T”, então, neste trecho tem-se a vazão de 

4,704 ml/min para o óleo, 9,408 ml/min para a água e de 6,048 ml/min para o álcool e 

velocidade de 0,155 mm/s para o óleo, 0,310 mm/s para a água e 0,2 mm/s para o 

álcool.  

Após a união em T do micro canal, as vazões e velocidades mudam; na água a 

vazão dobra devido às duas ramificações e na mistura do álcool com óleo as vazões 

se somam, logo, após a união em T tem-se a vazão de 0,014 ml/min para a água e 

0,016 ml/min para o álcool e óleo misturados, formando o biodiesel. Assim, a 

velocidade é de 1,46 mm/s para a água e de 1,67 mm/s para o álcool e óleo 

misturados (Biodiesel). 

Mais uma vez somando-se estas vazões 24 vezes até chegar à mangueira de 

distribuição (Trecho 10), chega-se a conclusão de que a vazão de saída do canal de 

distribuição será de 0,336 ml/min para a água e de 0,384 ml/min para o biodiesel. 

Novamente sabendo que a mangueira tem 3 mm de diâmetro interno, a velocidade na 

mangueira é de 0,792 mm/s para a água e de 0,905 mm/s para o biodiesel. 

A velocidade no “T” de distribuição também pode ser calculada, pois sabe-se que 

chegam 14 mangueiras do mesmo, logo, a vazão no “T” é 14 vezes a vazão da 

mangueira, assim, a vazão no ”T” de cada fluido pode ser determinada, que é de 4,704 

ml/min para a água e de 5,376 ml/min para o biodiesel. Como o tubo é de 1 polegada, 

a velocidade é de 0,155 mm/s para a água e de 0,177 mm/s para o biodiesel.  

Novamente como não tem variação de seção no tubo em “T” posterior, verifica-se 

a mesma velocidade e vazão neste e como chegam dois dutos de saída neste, tem-se 

o dobro da vazão no mesmo, que é de 9,408 ml/min para a água e de 10,752 ml/min 

para o biodiesel e velocidade de 0,310 mm/s para a água e 0,353 mm/s para o 

biodiesel. 

Para melhor visualização das velocidades e das vazões dos trechos, as mesmas 

podem ser vistas nas Tabelas 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. 

Vale ressaltar aqui que, após a união em T do micro canal do microrreator, o óleo 

e o álcool já se misturaram e formaram o biodiesel. 
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Tabela 3.8 – Vazões e velocidades de cada trecho das seções da Água. 

Trecho Vazão [ml/min] Velocidade [mm/s]

Duto da bomba até o primeiro "T" 9,408 0,310

Duto do primeiro "T" até o segundo 4,704 0,155

Mangueira do "T" até a entrada do módulo 0,336 0,792

Canal de distribuição de entrada Varia para cada seção 1,460

Cada microcanal antes da união em T 0,007 0,730

Microcanal após a união em T 0,014 1,460

Canal de distribuição de saída Varia para cada seção 1,460

Mangueira da saída do módulo até o "T" 0,336 0,792

Duto do "T" até o próximo "T" 4,704 0,155

Duto do "T" até a saída 9,408 0,310

 

Tabela 3.9– Vazões e velocidades de cada trecho das seções do Álcool. 

Trecho Vazão [ml/min] Velocidade [mm/s]
Duto da bomba até o primeiro "T" 6,048 0,2

Duto do primeiro "T" até o segundo 3,024 0,1

Mangueira do "T" até a entrada do módulo 0,216 0,51

Canal de distribuição de entrada Varia para cada seção 0,94

Microcanal antes da união em T 0,009 0,94

 

Tabela 3.10 – Vazões e velocidades de cada trecho das seções do Óleo. 

Trecho Vazão [ml/min] Velocidade [mm/s]
Duto da bomba até o primeiro "T" 4,704 0,155

Duto do primeiro "T" até o segundo "T" 2,352 0,077

Mangueira do "T" até a entrada do módulo 0,168 0,400

Canal de distribuição de entrada Varia para cada seção 0,730

Microcanal antes da união em T 0,007 0,730

 

Tabela 3.11 – Vazões e velocidades de cada trecho das seções do Biodiesel. 

Trecho Vazão [ml/min] Velocidade [mm/s]
Microcanal após a união em T 0,016 1,670

Canal de distribuição de saída Varia para cada seção 1,670

Mangueira da saída do módulo até o "T" 0,38 0,905

Duto do "T" até o próximo "T" 5,38 0,177

Duto do "T" até a saída 10,75 0,353

 

Assim, pode-se calcular a perda de carga de cada trecho. 
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3.5.1 Perda de Carga no escoamento de água 

Primeiramente, para calcular o Reynolds, precisa-se da viscosidade cinemática da 

água, e como a temperatura da mesma é conhecida, sua viscosidade cinemática vale 

0,364 mm²/s (OZISIK, 1985). Para todos os trechos, pela Equação 3.27 observa-se 

que o escoamento é laminar. 

Trecho 4 (Passagem do “T” para as mangueiras) 

Neste trecho tem-se a perda por mudança súbita de área, como pode ser visto na 

Figura 3.19, nesta contração tem-se que o Kc = 0,5, logo:  

hlm =Trecho 1 (Da bomba até o primeiro “T” de distribuição) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 21,63 

Assim, pela Equação 3.28 tem-se: 

hl = f ∗
L

D
∗

V2

2
 

Como sabe-se que o escoamento é laminar, tem-se que f = 64 Re⁄ , logo,  

hl = 0,28 

Trecho 2 (Passagem pelo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 21,63 

Neste trecho tem-se a perda de carga do Tê padrão para o escoamento lateral, 

assim:  

hlm = 8,53 

Trecho 3 (Do primeiro “T” até o segundo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 10,81 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 0,14 

0,157 
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Figura 3. 19 - Coeficientes de perda para escoamento através de mudança súbita de área 
(FOX E MCDONALD, 2008). 

Trecho 5 (Mangueira do “T” até a entrada dos módulos) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 6,53 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 102,5 

Soma-se ainda no trecho 5 a perda da válvula do tipo esfera, assim:  

hlm = 9,22 

Logo, no trecho 5 tem-se o total que é hl = 111,75. 

Trecho 6 (Canal de distribuição até a entrada dos micro canais) 

A partir da Tabela 3.8 em que são vistas as variações de área e a Figura 3.19 em 

que tem-se o coeficiente de perda de contração, pode-se determinar o coeficiente de 

perda de contração, e como a velocidade ao longo do canal de distribuição é 

conhecida, a perda de carga pode ser calculada, como mostra a Tabela 3.12 a seguir. 

OBS: Como pode ser visto no gráfico da Figura 3.19, quando a razão de áreas é 

maior que 0,9 o coeficiente de perda aproxima-se de 0. 

A partir da Tabela 3.12, a perda de carga total pode ser somada, assim tem-se que 

para o trecho 6, a perda de carga é igual a: 

hlm = 0,95 

 

 



36 

 

Tabela 3.12 – Perda de carga localizada devido à variação de seção. 

Seção Área [mm²] Kc Hlm Seção Área [mm²] Kc Hlm

1 3,84 0 0 13 1,92 0,006 0,0016

2 3,68 0 0 14 1,76 0,008 0,0021

3 3,52 0 0 15 1,60 0,010 0,0107

4 3,36 0 0 16 1,44 0,020 0,0213

5 3,20 0 0 17 1,28 0,030 0,0320

6 3,04 0 0 18 1,12 0,040 0,0426

7 2,88 0 0 19 0,96 0,050 0,0533

8 2,72 0 0 20 0,80 0,080 0,0853

9 2,56 0,000 0,0000 21 0,64 0,090 0,0959

10 2,40 0,001 0,0003 22 0,48 0,100 0,1066

11 2,24 0,002 0,0021 23 0,32 0,180 0,1918

12 2,08 0,004 0,0043 24 0,16 0,270 0,2878  

Trecho 7 (Micro canal até a união em T) 

Este trecho tem três seções retas e duas curvas de 90° para cada lado, como foi 

visto no desenho técnico. Como o raio da curva e a largura do canal são conhecidos, o 

comprimento equivalente pode ser calculado com a ajuda da Figura 3.20.  

 

Figura 3. 20 - Comprimento equivalente para a perda de carga de uma curva 90° (FOX E 
MCDONALD, 2008). 

Os trechos retos têm um comprimento total de 7,8 mm. Nas curvas, é visto que r/D 

é igual a 3, logo, L/D é igual a aproximadamente 12. 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,8 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se para a seção 

reta: 
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hl = 414,523 

E para a curva em 90°: 

hl = 255,091 

Então, como o trecho 7 tem 4 curvas em 90° (Duas para cada lado) e duas vezes o 

comprimento reto total (um para cada lado), Pode ser determinada a perda de carga 

do trecho total: 

hl = 1849,41 

Trecho 8 (Micro canal após a união em T até o fim do micro canal) 

Este trecho têm duas seções retas e uma curva 90°. As seções retas tem o 

comprimento total de 23,9 mm e assim como foi visto no trecho 7, sabendo o raio da 

curva e a largura do canal, tem-se um L/D de aproximadamente 23. Logo pela 

Equação 3.27 tem-se: 

Re = 1,604 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se para a seção 

reta: 

hl = 2540,283 

E para a curva em 90°: 

hl = 977,85 

Assim, a perda de carga total no trecho pode ser definida, e vale: 

 hl = 3518,133 

 Trecho 9 (Canal de distribuição de saída dos micro canais) 

Analogamente ao trecho 6, é visto no gráfico da Figura 3.19, que a partir da razão 

de área de 0,6, tanto expansão quanto contração se equivalem, assim pode-se 

assumir que ambas tem o mesmo valor do coeficiente de perda. Também foi visto que 

ambos os trechos possuem a mesma velocidade, assim, a perda de carga neste 

trecho pode ser determinada, e vale: 

hlm = 0,95 

Trecho 10 (Mangueira da saída dos módulos até o “T” de distribuição) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 6,53 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 102,5 
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Soma-se ainda no trecho 10 a perda da válvula do tipo esfera, assim:  

hlm = 9,22 

Logo, no trecho 10 tem-se o total que é hl = 111,75. 

Trecho 11 (Passagem da mangueira para o “T”) 

Neste trecho tem-se a perda por mudança súbita de área, como pode ser visto na 

Figura 3.19, nesta contração tem-se que o Kc = 0,98, logo:  

hlm = 0,307 

Trecho 12 (Duto do “T” até o próximo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 10,8 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 0,14 

Trecho 13 (Passagem pelo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 21,63 

Neste trecho tem-se a perda de carga do Tê padrão para o escoamento lateral, 

assim:  

hlm = 8,53 

Trecho 14 (Do “T” até a saída) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 21,63 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 0,28 

3.5.2 Perda de Carga no escoamento de álcool 

Como foi dito anteriormente, após a união em T no micro canal, o álcool já se 

misturou com o óleo formando o biodiesel, portanto os cálculos das perdas de carga 

tanto no álcool quanto no óleo serão calculados somente até esta união em T, após a 

mesma o calculo da perda de carga será feito com as propriedades já do biodiesel.  

Analogamente à água, para calcular o Reynolds, precisa-se da viscosidade 

cinemática do álcool etílico, e como a temperatura deste é conhecida, que é suposta 

como temperatura ambiente e vale 25 °C, sua viscosidade cinemática vale 1,52 mm²/s 
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(OZISIK, 1985). Para todos os trechos, pela Equação 3.27 observa-se que o 

escoamento é laminar. 

Trecho 1 (Da bomba até o primeiro “T” de distribuição) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 3,34 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 0,754 

Trecho 2 (Passagem pelo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 3,34 

Neste trecho tem-se a perda de carga do Tê padrão para o escoamento lateral, 

assim:  

hlm = 23 

Trecho 3 (Do primeiro “T” até o segundo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 1,67 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 0,38 

Trecho 4 (Passagem do “T” para as mangueiras) 

Neste trecho tem-se a perda por mudança súbita de área, como pode ser visto na 

Figura 3.19, nesta contração tem-se que o Kc = 0,5, logo:  

hlm = 0,065 

Trecho 5 (Mangueira do “T” até a entrada dos módulos) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 1,006 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 275,63 

Soma-se ainda no trecho 5 a perda da válvula do tipo esfera, assim:  

hlm = 24,8 

  Logo, no trecho 5 tem-se o total que é hl = 300,43. 
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Trecho 6 (Canal de distribuição até a entrada dos micro canais) 

Analogamente à água, o canal de distribuição do álcool tem as mesmas 

dimensões, portanto tem-se o mesmo coeficiente de perda de contração que pode ser 

visto na Tabela 3.12, a única diferença vista é a velocidade do álcool ao longo do 

canal de distribuição, portanto, de posse desses dados, a perda de carga neste trecho 

pode ser obtida. 

hlm = 0,394 

Trecho 7 (Micro canal até a união em T) 

Este trecho tem duas seções retas e uma curva de 90°, como foi visto no desenho 

técnico. Como o raio da curva e a largura do canal são conhecidos, o comprimento 

equivalente pode ser calculado com a ajuda da Figura 3.20. 

Os trechos retos têm um comprimento total de 13,7 mm. Na curva, é visto que r/D 

é igual a 3, logo, L/D é igual a aproximadamente 12. 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,247 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se para a seção 

reta: 

hl = 3914,912 

E para a curva em 90°: 

hl = 1371,648 

Assim, no trecho 7 tem-se o total que é: hl = 5286,56. 

3.5.3 Perda de Carga no escoamento de óleo 

Analogamente à água e ao óleo, para calcular o Reynolds, precisa-se da 

viscosidade cinemática do óleo. A partir da Tabela 3.13, onde mostra a densidade de 

diversos óleos com seu desvio padrão, a Tabela 3.14, onde mostra a viscosidade dos 

óleos em diversas temperaturas, e como a temperatura deste é conhecida, que é 

suposta como temperatura ambiente e vale 25 °C, sua viscosidade pode ser 

determinada. Assim, a viscosidade cinemática do óleo de soja nesta temperatura vale 

56,74 mm²/s. Para todos os trechos, pela Equação 3.27 observa-se que o escoamento 

é laminar. 

Tabela 3.13 – Densidade dos diferentes óleos vegetais à temperatura ambiente (25 ± 1°C)                         

(BROCK et al, 2008). 

Soja Milho Arroz Girassol Algodão Oliva Canola

ρ (g/cm³) 0,883 0,875 0,877 0,877 0,875 0,879 0,878

± σ 0,004 0,003 0,002 0,004 0,002 0,003 0,002

Óleo
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Tabela 3.14 – Viscosidade dos diferentes óleos vegetais em função da temperatura.                                    

(BROCK et al, 2008). 

T(°C) Soja Milho Girassol Arroz Algodão Oliva Canola

20 59,0 67,6 58,3 73,8 67,7 79,7 73,1

30 41,2 47,4 41,3 50,5 47,3 55,4 50,5

40 29,5 32,3 29,1 34,3 33,4 37,8 35,6

50 22,3 24,8 21,3 24,5 24,6 26,2 25,2

60 16,7 18,5 16,4 19,2 18,0 21,4 19,1

70 12,6 14,0 12,6 14,2 14,0 14,9 14,5

Viscosidade (mPa.s)

 

 

Trecho 1 (Da bomba até o primeiro “T” de distribuição) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,07 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 21,81 

Trecho 2 (Passagem pelo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,07 

Neste trecho tem-se a perda de carga do Tê padrão para o escoamento lateral, 

assim:  

hlm = 664,8 

Trecho 3 (Do primeiro “T” até o segundo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,035 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 10,83 

Trecho 4 (Passagem do “T” para as mangueiras) 

Neste trecho tem-se a perda por mudança súbita de área, como pode ser visto na 

Figura 3.19, nesta contração tem-se que o Kc = 0,5, logo:  

hlm = 0,04 
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Trecho 5 (Mangueira do “T” até a entrada dos módulos) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,02 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 8069,7 

Soma-se ainda no trecho 5 a perda da válvula do tipo esfera, assim:  

hlm = 726,3 

  Logo, no trecho 5 tem-se o total que é hl = 8796. 

Trecho 6 (Canal de distribuição até a entrada dos micro canais) 

Analogamente à água, o canal de distribuição do álcool tem as mesmas 

dimensões, portanto tem-se o mesmo coeficiente de perda de contração que pode ser 

visto na Tabela 3.12, a única diferença vista é a velocidade do álcool ao longo do 

canal de distribuição, portanto, de posse desses dados, a perda de carga neste trecho 

pode ser obtida. 

hlm = 0,238 

Trecho 7 (Micro canal até a união em T) 

Este trecho tem duas seções retas e uma curva de 90°, como foi visto no desenho 

técnico. Como o raio da curva e a largura do canal são conhecidos, o comprimento 

equivalente pode ser calculado com a ajuda da Figura 3.20. 

Os trechos retos têm um comprimento total de 13,7 mm. Na curva, é visto que r/D 

é igual a 3, logo, L/D é igual a aproximadamente 12. 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,005 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se para a seção 

reta: 

hl = 113491,36 

E para a curva em 90°: 

hl = 39763,4 

  Assim, no trecho 7 tem-se o total que é: hl = 153254,76. 

3.5.4 Perda de Carga no escoamento do biodiesel 

Analogamente aos outros, para calcular o Reynolds, precisa-se da viscosidade 

cinemática do biodiesel, a partir de ABREU, (2011), tem-se a viscosidade cinemática 
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do biodiesel de soja é de 4,5754 mm²/s na temperatura de 40 °C. Para todos os 

trechos, pela Equação 3.27 observa-se que o escoamento é laminar. 

Trecho 8 (Micro canal após a união em T até o fim do micro canal) 

Este trecho têm quinze seções retas, onze curvas de 180° e três curvas de 90°, 

com isso, será considerado que a curva de 180° equivalem a duas curvas de 90°, 

portanto este trecho têm vinte e cinco curvas de 90°. As seções retas tem o 

comprimento total de 338,2 mm e assim como foi visto no trecho 7, sabendo o raio da 

curva e a largura do canal, tem-se um L/D de aproximadamente 20. Logo pela 

Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,146 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se para a seção 

reta: 

hl = 516831,7 

  E para a curva em 90°: 

hl = 12225,47 

Então, como o trecho 8 têm 25 curvas em 90°, a perda de carga total no trecho 

pode ser definida, e vale: 

hl = 822468,45. 

Trecho 9 (Canal de distribuição de saída dos micro canais) 

Analogamente à água, o canal de distribuição de saída do biodiesel tem as 

mesmas dimensões, portanto tem-se o mesmo coeficiente de perda de contração que 

pode ser visto na Tabela 3.12, a única diferença vista é a velocidade do biodiesel ao 

longo do canal de distribuição, portanto, de posse desses dados, a perda de carga 

neste trecho pode ser determinada, e vale: 

hlm = 1,226 

Trecho 10 (Mangueira da saída dos módulos até o “T” de distribuição) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,6 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 1472,26 

Soma-se ainda no trecho 10 a perda da válvula do tipo esfera, assim:  

hlm = 132,5 

Logo, no trecho 10 tem-se o total que é hl = 1604,76. 
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Trecho 11 (Passagem da mangueira para o “T”) 

Neste trecho tem-se a perda por mudança súbita de área, como pode ser visto na 

Figura 3.19, nesta contração tem-se que o Kc = 0,98, logo:  

hlm = 0,4 

Trecho 12 (Duto do “T” até o próximo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 0,98 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 2 

Trecho 13 (Passagem pelo “T”) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 1,96 

Neste trecho tem-se a perda de carga do Tê padrão para o escoamento lateral, 

assim:  

hlm = 122,1 

Trecho 14 (Do “T” até a saída) 

Pela Equação 3.27 tem-se: 

Re = 1,96 

Assim, pela Equação 3.28 e sabendo que o regime é laminar tem-se: 

hl = 4 

3.5.5 Perda de Carga total 

De posse de todas as perdas de carga de cada trecho, pode-se calcular a perda 

de carga total de cada fluido aqui visto. 

Perda de Carga total da água 

Aqui é feita a soma de todos os trechos calculados: 

Techo 1 + 2 ∗ Trecho 2 + 2 ∗ Trecho 3 + 28 ∗ Trecho 4 + 28 ∗ Trecho 5 + 28 ∗

 Trecho 6 + 672 ∗ Trecho 7 + 672 ∗  Trecho 8 + 28 ∗ Trecho 9 + 28 ∗ Trecho 10 + 28 ∗

Trecho 11 + 2 ∗ Trecho 12 + 2 ∗ Trecho 13 + Trecho 14  
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hlt = 0,28 + 2 ∗ 8,53 + 2 ∗ 0,14 + 28 ∗ 0,157 + 28 ∗ 111,75 + 28 ∗ 0,95 + 672 ∗

1849,41 + 672 ∗ 3518,133 + 28 ∗ 0,95 + 28 ∗ 111,75 + 28 ∗ 0,307 + 2 ∗ 0,14 + 2 ∗ 8,53 +

0,28  

hlt = 3613348,328 

∆P

ρ
= hl  →  ∆P = ρ ∗ hl 

Logo, como sabe-se que ρ = 974,08 kg/m³, pode-se determinar o valor de ∆P: 

∆𝐏 = 𝟑, 𝟓𝟐 𝐤𝐏𝐚 

Perda de Carga total do álcool 

Aqui é feita a soma de todos os trechos calculados: 

Techo 1 + 2 ∗ Trecho 2 + 2 ∗ Trecho 3 + 28 ∗ Trecho 4 + 28 ∗ Trecho 5 + 28 ∗

 Trecho 6 + 672 ∗ Trecho 7  

hlt = 0,754 + 2 ∗ 23 + 2 ∗ 0,38 + 28 ∗ 0,065 + 28 ∗ 300,43 + 28 ∗ 0,394 + 672 ∗

5286,56  

hlt = 3561040,726 

∆P

ρ
= hl  →  ∆P = ρ ∗ hl 

Logo, como sabe-se que ρ = 790 kg/m³, pode-se determinar o valor de ∆P: 

∆𝐏 = 𝟐, 𝟖𝟐 𝐤𝐏𝐚 

Perda de Carga total do óleo 

Aqui é feita a soma de todos os trechos calculados: 

Techo 1 + 2 ∗ Trecho 2 + 2 ∗ Trecho 3 + 28 ∗ Trecho 4 + 28 ∗ Trecho 5 + 28 ∗

 Trecho 6 + 672 ∗ Trecho 7  

hlt = 21,81 + 2 ∗ 664,8 + 2 ∗ 10,83 + 28 ∗ 0,04 + 28 ∗ 8796 + 28 ∗ 0,238 + 672 ∗

153254,76  

hlt = 103234867,574 

∆P

ρ
= hl  →  ∆P = ρ ∗ hl 

Logo, como sabe-se que ρ = 883 kg/m³, pode-se determinar o valor de ∆P: 

∆𝐏 = 𝟗𝟏, 𝟐 𝐤𝐏𝐚 
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Perda de Carga total do biodiesel 

Aqui é feita a soma de todos os trechos calculados: 

672 ∗ Trecho 8 + 28 ∗ Trecho 9 + 28 ∗ Trecho 10 + 28 ∗ Trecho 11 + 2 ∗ Trecho 12 +

2 ∗ Trecho 13 + Trecho 14  

hlt = 672 ∗ 822468,45 + 28 ∗ 1,226 + 28 ∗ 1604,76 + 28 ∗ 0,4 + 2 ∗ 2 + 2 ∗ 122 + 4  

hlt = 552744029,408 

∆P

ρ
= hl  →  ∆P = ρ ∗ hl 

Logo, como sabe-se que ρ = 863,27 kg/m³, pode-se determinar o valor de ∆P: 

∆𝐏 = 𝟒𝟕𝟕, 𝟐 𝐤𝐏𝐚 

Assim, calculadas todas as perdas de carga do sistema, pode-se selecionar as 

bombas correspondentes. Foi escolhido apenas um modelo de bomba que funciona 

para todos os três tipos de fluidos. Com apenas um modelo de bomba, a construção e 

manutenção do sistema tornam-se mais fáceis, pois será necessário apenas um 

fornecedor para suprir todo o sistema, até mesmo para o caso de peças 

sobressalentes, que poderão servir para qualquer uma das três. 

Sendo assim o modelo de bomba escolhido foi a bomba de pistão axial sem 

válvulas série PF do fabricante Micropump®. Essa bomba trabalha em uma faixa de 

vazão de 0,94 ml/min até 940 ml/min e consegue atingir uma diferença de pressão 

máxima de 670 kPa. 

Uma imagem da bomba pode ser vista na Figura 3.21 e o desenho técnico da 

bomba é mostrado na Figura 3.22. 

 

Figura 3. 21 - Bomba Micropump Série PF. Fonte: Micropump® 
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Figura 3. 22 - Desenho técnico da bomba Micropump Série PF. Fonte: Micropump® 

 

A partir de todos os cálculos feitos no projeto do sistema, pode-se fazer a 

fabricação do mesmo. 
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Capítulo 4  

 

4. Fabricação do sistema 
 

4.1 Procedimento de Fabricação 

Nesta seção será mostrado o processo de fabricação dos módulos. A fabricação 

do sistema pode ser feita tanto com metais quanto plásticos, desde que estes sejam 

resistentes aos fluidos necessários para a formação do biodiesel. Neste caso o 

plástico é o acrílico e o metal é o latão. O acrílico destinou-se apenas para a 

construção do protótipo e analisar a solução de engenharia proposta pelo presente 

trabalho. Nesta seção serão mostradas as duas formas de fabricar esse sistema.  

4.1.1 Protótipo de Acrílico 

O primeiro passo é colocar uma placa de acrílico na máquina de ablação a laser 

(Mostrada na Figura 4.1) e corta-la nas dimensões requeridas de cada microrreator ou 

micro trocador, como mostram as Figuras 4.2 e 4.3. 

 

Figura 4. 1 - Máquina de ablação a laser Gravograph LS100. 

       

 
Figura 4. 2 - Máquina de ablação a laser 

cortando o acrílico 

Figura 4. 3 - Placas cortadas 
após ablação a laser 
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Após cortadas as placas, as mesmas são colocadas na morsa a vácuo (Mostrada 

na Figura 4.4), são alinhadas paralelamente à fresa para ser feita a micro-usinagem. 

Essa etapa de alinhamento e preparação da máquina leva em média 5 minutos. 

 

Figura 4. 4 - Morsa a vácuo. 

4.1.1.1 Micro-Usinagem 

Os micro canais e os furos feitos na placa são fabricados por meio de micro-

usinagem, e tanto a micro-usinagem no plástico quanto no metal são feitas utilizando 

uma microfresadora CNC, como mostra a Figura 4.5. 

 

Figura 4. 5 - Microfresadora Minitech Mini-Mill/GX. 
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Primeiramente, para qualquer etapa de usinagem, é preciso definir os pontos onde 

fica a origem de coordenadas da peça em relação à fresadora. Para isso, foi feito um 

gabarito onde a ao colocar a placa na mesa para ser usinada, a placa fica sempre na 

mesma posição, assim tendo sempre a certeza de que o zero das coordenadas “x” e 

“y” estão no lugar correto. Ao trocar de ferramentas, inevitavelmente, a altura em 

relação à base da mesa é alterada, e assim alterando o zero da coordenada “z”. Para 

definir a origem de “z”, é ligado um multímetro na base da morsa e na fresa e a 

ferramenta é movimentada para baixo até q o multímetro indica por meio de sinal 

sonoro o momento em que a fresa tocou a mesa. Sabendo que a placa possui 1 mm 

de espessura, essa altura é facilmente ajustada toda vez em que a ferramenta é 

trocada. 

A primeira etapa da micro-usinagem é o faceamento, no faceamento é dado um 

passe na superfície da peça para que esta fique com altura uniforme em toda a placa. 

Cada passo da ferramenta (step) na peça é avançado 75% em relação ao passo 

anterior. Esta etapa leva em média 7 minutos. Para isso utiliza-se a fresa de 3 mm, 

velocidade de corte de 38 m/min, avanço por dente de 25 µm e utilizando jato de água 

como fluido de corte. 

A segunda etapa da micro-usinagem é onde são feitos os furos e o micro canal. 

Para o fresamento dos furos, é feito primeiramente a usinagem em rampa circular até 

atingir a profundidade de corte necessária, após isto, é usinado o furo no diâmetro 

determinado. Para o fresamento do canal, a fresa é inserida no furo até a profundidade 

definida e o canal é feito por fresamento de canais em cheio com a largura do canal da 

mesma largura da fresa. Uma observação na usinagem dos furos é que os mesmos 

não podem atravessar a peça, pois a fresa atingiria a superfície da morsa a vácuo, 

então a profundidade dos furos é 0,1 mm a menos que o fundo da peça, não tem 

problemas, pois como será necessário fazer um faceamento na outra superfície, ao 

fazê-lo será removido material suficiente para expor os furos. Esta etapa de furos e 

micro canal levam cerca de 23 minutos para os microrreatores e cerca de 7 minutos 

para os micro trocadores. Para isso utiliza-se a fresa de 0,4 mm, velocidade de corte 

de 25 m/min, avanço por dente de 1,2 µm e utilizando jato de água como fluido de 

corte. 

A terceira e última etapa é o faceamento da outra superfície da placa. Além de 

uniformizar também a superfície, nesta etapa também são expostos os furos como foi 

dito anteriormente. Esta etapa leva cerca de 5 minutos. Para isso utiliza-se a fresa de 

3 mm, velocidade de corte de 38 m/min, avanço por dente de 25 µm e utilizando jato 

de água como fluido de corte. 

É importante ressaltar que entre a primeira e segunda etapa e entre a segunda e a 

terceira etapa tem o tempo de preparar a máquina e mudar as fresas, e esse tempo 

leva em média 5 minutos. 

Portanto o tempo total de fabricação de cada microrreator e cada micro trocador é 

de 45 minutos e 29 minutos respectivamente. 

As peças depois de finalizadas ficam como é visto nas Figuras 4.6 e 4.7. 
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Figura 4. 6 - Microrreator finalizado 

                         

                                                                        Figura 4. 7 – Micro trocador finalizado  

A única peça que é um pouco diferente do qual foi descrito é a tampa. Na 

fabricação seguem os mesmos procedimentos anteriores, porém não é feito nenhum 

micro canal, pois esta não os possuem. Além disso, os furos da tampa possuem 

grandes dimensões e por isso não é necessário ser feita a troca da fresa, portanto o 

tempo e micro-usinagem é mais curto. Esta peça leva cerca de 20 minutos para ser 

feita. Depois de feita a micro-usinagem é feito rosca M5 em cada furo para serem 

inseridos os plugues de acesso. Uma imagem da tampa é vista na Figura 4.8. 

 

Figura 4. 8 - Tampa 

Depois da usinagem, todas as placas são unidas e são colocadas na prensa 

(Mostrada na Figura 4.9) para ser feita a selagem de cada placa sobre a outra, 

inclusive a tampa. O procedimento de selagem será visto detalhadamente na seção 

4.4. Neste protótipo foram colocadas 3 placas do microrreator, 3 placas do micro 
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trocador, além da tampa. O procedimento de selagem será visto posteriormente na 

seção 4.4. 

 

Figura 4. 9 - Prensa. 

Assim após esses procedimentos, são colocados os plugues de acesso e o 

módulo está completo e pronto para operar, só faltando conectar as mangueiras e 

válvulas para todo o sistema. Um exemplo deste módulo pode ser visto na Figura 4.10. 

 

Figura 4. 10 - Exemplo de um módulo. 
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4.1.2 Protótipo de Latão 

Para o latão, o primeiro passo é cortar uma placa de latão com uma largura 

próxima da determinada do projeto, e para isso é utilizado a serra fita. 

 

Figura 4. 11 - Serra fita Makita. 

Depois de feito o corte dessa placa, a mesma é colocada na morsa da fresadora 

(Figura 4.12) para ser feita a uniformização das superfícies cortadas, para que elas 

fiquem planas e paralelas entre si, como mostra a Figura 4.13. Após as mesmas 

estarem paralelas, é feito a usinagem nas outras duas superfícies para que fiquem 

perpendiculares às anteriores. Para isso utiliza-se a fresa de 6 mm, velocidade de 

corte de 94 m/min, avanço por dente de 8 µm e utilizando óleo de corte para metais 

em geral. Essa etapa leva cerca de 5 minutos. 

 

Figura 4. 12 - Morsa. 



54 

 

 

Figura 4. 13 - Placa de latão sendo usinada. 

Assim, depois de garantir que a placa esta retangular e nas dimensões de projeto, 

a mesma é colocada com sua face perpendicularmente à fresa para ser feito o 

faceamento nos dois lados e garantir a uniformização da superfície com a espessura 

desejada. Esta etapa leva em média 5 minutos. Para isso utiliza-se a fresa de 6 mm, 

velocidade de corte de 170 m/min, avanço por dente de 5 µm e utilizando óleo de corte 

para metais em geral. 

Depois de feito o faceamento em todas as superfícies determinadas, é feito o 

procedimento de estanhar essas superfícies para que sejam colocadas posteriormente 

na prensa para ser feita a selagem das placas. O processo de selagem será visto mais 

a fundo na seção 4.4. O procedimento de estanhagem consiste em colocar a placa de 

estanho apoiada sobre um ferro de soldar de 300 W e passar a solda sobre sua 

superfície e espalha-la por toda a superfície com uma régua metálica, tal procedimento 

pode ser visto na Figura 4.14. A única coisa que garante a uniformidade da espessura 

da camada de estanho é a precisão manual do operador. 

 

Figura 4. 14 - Processo de estanhagem. 

Ferro de soldar 

Régua metálica 

Placa de latão 

Estanho sendo 
espalhado 
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Depois de colocado estanho na sua superfície, a mesma passa pelo processo de 

micro-usinagem dos furos e dos micro canais. 

4.1.2.1 Micro-Usinagem 

Como mencionado anteriormente, os micro canais e os furos feitos na placa são 

fabricados utilizando uma microfresadora CNC. 

Analogamente ao acrílico, primeiramente, para qualquer etapa de usinagem, 

precisam-se definir os pontos onde fica a origem de coordenadas da peça em relação 

à fresadora. Para isso, as origens do “x”, do “y” e do “z” são definidas da mesma forma 

que foi definida a origem do “z” no acrílico. É ligado um multímetro na base da morsa e 

na fresa e movimenta-se a ferramenta até seja emitido um sinal sonoro indicando que 

a fresa tocou a peça, e assim, as origens das coordenadas da fresadora são definidas 

facilmente. 

Analogamente ao acrílico, a primeira etapa da micro-usinagem é o faceamento, no 

faceamento é dado um passe na superfície da peça para que esta fique uniforme. Esta 

etapa leva em média 7 minutos. Para isso utiliza-se a fresa de 3 mm, velocidade de 

corte de 85 m/min, avanço por dente de 5 µm e utilizando fluido de corte para metais 

em geral. 

Analogamente ao acrílico, a segunda etapa da micro-usinagem é onde são feitos 

os furos e o micro canal, porém, os furos não podem atravessar a peça, pois a fresa 

atingiria a superfície da base de apoio da peça na morsa então a profundidade dos 

furos é 0,1 mm a menos que o fundo da peça, não tem problemas, pois como será 

necessário fazer um faceamento na outra superfície, ao fazê-lo será removido material 

suficiente para expor os furos. Esta etapa de furos e micro canal levam cerca de 40 

minutos para os microrreatores e cerca de 10 minutos para os micro trocadores. Para 

isso utiliza-se a fresa de 0,4 mm, velocidade de corte de 20 m/min, avanço por dente 

de 1,2 µm e utilizando fluido de corte para metais em geral. 

A terceira e última etapa é o faceamento da outra superfície da placa. Além de 

uniformizar também a superfície, nesta etapa também são expostos os furos como foi 

dito anteriormente. Esta etapa leva cerca de 5 minutos. Para isso utiliza-se a fresa de 

3 mm, velocidade de corte de 85 m/min, avanço por dente de 5 µm e utilizando fluido 

de corte para metais em geral. 

As peças depois de finalizadas ficam como é visto nas Figuras 4.15 e 4.16. 
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         Na tampa do módulo, é feito uma rosca em cada acesso dos canais de 

distribuição para a mesma receber os plugues de conexão. 

Depois de prontas, as placas são colocadas na prensa para ser feito a selagem. O 

procedimento de selagem será visto detalhadamente na seção 4.4. Depois de todas as 

placas seladas umas sobre as outras, são inseridos os plugues de conexão das 

mangueiras e o sistema está completo para operar, só faltando conectar as 

mangueiras e válvulas necessárias para todo o sistema. 

4.2 Caracterização 2d e 3d 

Depois que os micro canais foram usinados na placa, imagens microscópicas de 

alguns pontos da superfície foram obtidas com um microscópio digital HIROX 3D KH-

8700 para avaliar a qualidade da micro-usinagem e quantificar as dimensões do micro 

canal. Esse microscópio digital possui 3 objetivas que permitem ter um campo de 

visão de 8 mm até 0,12 mm e permite um aumento de 35x até 2500x. 

 

Figura 4. 17 - Microscópio digital HIROX 3D KH-8700. 

Figura 4. 15 - Microrreator finalizado Figura 4. 16 - Micro trocador finalizado 
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4.2.1 Acrílico 

As Figuras 4.18 e 4.19 mostram as placas finalizadas do microrreator e do micro 

trocador respectivamente e suas regiões em que foram feitas as medições dos canais. 

                                                            
 

 

 

4.2.1.1 Microrreatores 

Região 1 

Uma imagem ampliada da região 1 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.18 é 

mostrada na Figura 4.20. 

Na figura 4.20 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

10 medições em cada canal mostrado na figura, medindo 403 ± 2 µm de largura. Na 

mesma figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas 

medições mais precisas do canal. 

Região 1 

Região 2 

Região 3 

Figura 4.16b. 

 

Figura 4. 19 - Micro trocador e 
suas regiões de medição. 

Figura 4. 18 - Microrreator e 
suas regiões de medição. 
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Figura 4. 20 - Imagem microscópica da região 1 mostrada na Figura 4.18. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.20. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.21 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 406 ± 2 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.22, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 382 ± 2 µm de Altura e 1,63 ± 

0,15 µm de rugosidade. 

  
 

 

Região 2 

Uma imagem ampliada da região 2 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.18 é 

mostrada na Figura 4.23. 

Na figura 4.23 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

10 medições em cada canal mostrado na figura, medindo 403 ± 2 µm de largura. Na 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

406 ± 2 µm 

Altura: 382 ± 2 µm      

Rugosidade: 1,63 ± 0,15  µm 

Figura 4. 22 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.20. 

 

Figura 4. 21 - Imagem microscópica 2D 

da região destacada na Figura 4.20. 
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Figura 4. 25 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.23. 

 

Figura 4. 24 - Imagem microscópica 2D 

da região destacada na Figura 4.23. 

 

mesma figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas 

medições mais precisas do canal. 

 

Figura 4. 23 - Imagem microscópica da região 2 mostrada na Figura 4.18. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.23. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.24 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo  405 ± 2 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.25, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 403 ± 1 µm de Altura e 1,61 ± 

0,22 µm de rugosidade. 

    

 

 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

405 ± 2 µm 

Altura: 402 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,61 ± 0,22  µm 
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Região 3 

Uma imagem ampliada da região 3 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.18 é 

mostrada na Figura 4.26. 

Na figura 4.26 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

10 medições em cada canal mostrado na figura, medindo 403 ± 2 µm de largura. Na 

mesma figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas 

medições mais precisas do canal. 

 

Figura 4. 26 - Imagem microscópica da região 3 mostrada na Figura 4.18. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.26. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.27 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 408 ± 1 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.28, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 407 ± 3 µm de Altura e 1,66 ± 

0,07 µm de rugosidade. 

       
 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

403 ± 2 µm 

408 ± 1 µm 

Altura: 407 ± 3 µm      

Rugosidade: 1,66 ± 0,07  µm 

Figura 4. 28 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.26. 

 

Figura 4. 27 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.26. 
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4.2.1.2 Micro trocadores 

Região 1 

Uma imagem ampliada da região 1 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.19 é 

mostrada na Figura 4.29. 

Na figura 4.29 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

30 medições no canal mostrado na figura, medindo 391 ± 1 µm de largura. Na mesma 

figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas medições mais 

precisas do canal. 

 

Figura 4. 29 - Imagem microscópica da região 1 mostrada na Figura 4.19. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.29. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.30 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 406 ± 2 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.31, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 405 ± 1 µm de Altura e 1,85 ± 

0,06 µm de rugosidade. 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 
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       Região 2 

Uma imagem ampliada da região 2 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.19 é 

mostrada na Figura 4.32. 

Na figura 4.32 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

30 medições no canal mostrado na figura,medindo 391 ± 1 µm de largura. Na mesma 

figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas medições mais 

precisas do canal. 

 

Figura 4. 32 - Imagem microscópica da região 2 mostrada na Figura 4.19. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.32. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.33 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 404 ± 1 µm. 

406 ± 1 µm 

Altura: 405 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,85 ± 0,06  µm 

Figura 4. 30 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.29. 

 

Figura 4. 31 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.29. 

 

391 ± 1 µm 
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Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.34, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 410 ± 1 µm de Altura e 1,55 ± 

0,08 µm de rugosidade. 

   
  

 

Região 3 

Uma imagem ampliada da região 3 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.19 é 

mostrada na Figura 4.35. 

Na figura 4.35 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

30 medições no canal mostrado na figura, medindo 391 ± 1 µm de largura. Na mesma 

figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas medições mais 

precisas do canal. 

 

Figura 4. 35 - Imagem microscópica da região 3 mostrada na Figura 4.19. 

404 ± 1 µm 

Largura: 415 ± 4 µm           

Altura: 410 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,55 ± 0,08  µm 

Figura 4. 33 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.32. 

 

Figura 4. 34 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.32. 

 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 
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Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.35. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.36 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 406 ± 1 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.37, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 393 ± 1 µm de Altura e 1,85 ± 

0,10 µm de rugosidade. 

    
 

 

 

4.2.2 Latão 

Assim como no acrílico, as Figuras 4.38 e 4.39 mostram as placas finalizadas do 

microrreator e do micro trocador respectivamente e suas regiões em que foram feitas 

as medições dos canais. 

                               
 

 

 

 

406 ± 1 µm 

Altura: 393 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,85 ± 0,10  µm 

Figura 4. 36 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.35. 

 

Figura 4. 37 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.35. 

 

Região 1 

Região 2 

Região 3 

Figura 4. 38 - Microrreator e suas 
regiões de medição. 

Figura 4. 39 – Micro trocador e suas 
regiões de medição. 
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4.2.2.1 Microrreatores 

Região 1 

Uma imagem ampliada da região 1 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.38 é 

mostrada na Figura 4.40. 

Na figura 4.40 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

10 medições em cada canal mostrado na figura, medindo 415 ± 4 µm de largura. Na 

mesma figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas 

medições mais precisas do canal. 

Pela análise comparativa das caracterizações 2D para o acrílico e para o latão, 

pode-se perceber que tem uma variação maior da largura do canal para este caso 

metálico, esta variação maior ocorreu devido ao desgaste da ferramenta, pois ao 

sofrer desgaste, a sua aresta de corte gera rebarbas maiores, influenciando nas 

características dimensionais do canal. 

 

Figura 4. 40 - Imagem microscópica da região 1 mostrada na Figura 4.38. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.40. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.41 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 416 ± 2 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.42, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 400 ± 1 µm de Altura e 1,63 ± 

0,15 µm de rugosidade. 

410 ± 3 µm 

414 ± 3 µm 

417 ± 3 µm 

415 ± 1 µm 

421 ± 1 µm 
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Região 2 

Uma imagem ampliada da região 2 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.38 é 

mostrada na Figura 4.43. 

Na figura 4.43 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

10 medições em cada canal mostrado na figura, medindo 414 ± 11 µm de largura. Na 

mesma figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas 

medições mais precisas do canal. Mais uma vez pôde ser visto uma maior variação do 

canal devido ao desgaste da ferramenta. 

 

Figura 4. 43 - Imagem microscópica da região 2 mostrada na Figura 4.38. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.43. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.44 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 421 ± 4 µm. 

416 ± 2 µm 

Altura: 400 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,31 ± 0,05  µm 

Figura 4. 41 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.40. 

 

Figura 4. 42 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.40. 

 

403 ± 1 µm 

405 ± 3 µm 

408 ± 3 µm 

427 ± 4 µm 

426 ± 3 µm 
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Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.45, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 393 ± 1 µm de Altura e 1,32 ± 

0,13 µm de rugosidade. 

  
 

 

Região 3 

Uma imagem ampliada da região 3 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.38 é 

mostrada na Figura 4.46. 

Na figura 4.46 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

10 medições em cada canal mostrado na figura, medindo 431 ± 5 µm de largura. Na 

mesma figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas 

medições mais precisas do canal. 

 

Figura 4. 46 - Imagem microscópica da região 3 mostrada na Figura 4.38. 

421 ± 4 µm 

Altura: 393 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,32 ± 0,13  µm 

Figura 4.44 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.43. 

 

Figura 4.45 - Imagem microscópica 3D da 
região destacada na Figura 4.43. 

 

427 ± 7 µm 

438 ± 5 µm 

431 ± 3 µm 

433 ± 4 µm 

425 ± 3 µm 
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Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.46. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.47 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 437 ± 2 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.48, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 350 ± 1 µm de Altura e 1,37 ± 

0,13 µm de rugosidade. 

   
 

 

 

 

4.2.2.2 Micro trocadores 

Região 1 

Uma imagem ampliada da região 1 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.39 é 

mostrada na Figura 4.49. 

Na figura 4.49 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

30 medições no canal mostrado na figura, medindo 391 ± 1 µm de largur. Na mesma 

figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas medições mais 

precisas do canal. 

437 ± 2 µm 

Altura: 350 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,37 ± 0,13  µm 

Figura 4. 47 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.46. 

 

Figura 4. 48 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.46. 
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Figura 4. 49 - Imagem microscópica da região 1 mostrada na Figura 4.39. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.49. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.50 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 406 ± 2 µm. 

Na imagem 3D desta área mostrada na figura 4.51, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 405 ± 1 µm de Altura e 1,85 ± 

0,06 µm de rugosidade. 

  
 

 

Região 2 

Uma imagem ampliada da região 2 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.39 é 

mostrada na Figura 4.52. 

Na figura 4.52 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

30 medições no canal mostrado na figura, medindo 391 ± 1 µm de largura. Na mesma 

406 ± 1 µm 

Altura: 405 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,85 ± 0,06  µm 

Figura 4. 50 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.49. 

 

Figura 4. 51 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.49. 

 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 
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figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas medições mais 

precisas do canal. 

 

Figura 4. 52 - Imagem microscópica da região 2 mostrada na Figura 4.39. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.52. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.53 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 404 ± 1 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.54, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 410 ± 1 µm de Altura e 1,55 ± 

0,08 µm de rugosidade. 

  
  

 

Região 3 

Uma imagem ampliada da região 3 mostrada dentro do quadrado da Figura 4.39 é 

mostrada na Figura 4.55. 

391 ± 1 µm 

404 ± 1 µm 

Altura: 410 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,55 ± 0,08  µm 

Figura 4. 53 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.52. 

 

Figura 4. 54 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.52. 
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Na figura 4.55 foram feitas medições das larguras dos micro canais, foram feitas 

30 medições no canal mostrado na figura, medindo 391 ± 1 µm de largura. Na mesma 

figura também é detalhado no quadrado a região em que serão feitas medições mais 

precisas do canal. 

 

Figura 4. 55 - Imagem microscópica da região 3 mostrada na Figura 4.39. 

Foi gerada uma imagem 2D e 3D do quadrado mostrado na Figura 4.55. Na 

imagem 2D mostrada na Figura 4.56 foram feitas 15 medições ao longo do canal, 

medindo 406 ± 1 µm. 

Na imagem 3D desta área, mostrada na figura 4.57, foram feitas 12 medições de 

profundidade e rugosidade ao longo do canal. Medindo 393 ± 1 µm de Altura e 1,85 ± 

0,10 µm de rugosidade. 

    
 

 

 

 

406 ± 1 µm 

Altura: 393 ± 1 µm      

Rugosidade: 1,85 ± 0,10  µm 

Figura 4. 56 - Imagem microscópica 2D 
da região destacada na Figura 4.55. 

 

Figura 4. 57 - Imagem microscópica 3D 
da região destacada na Figura 4.55. 

 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 

391 ± 1 µm 
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4.3 Alinhamento 

Como foi visto na seção 3.1, na Figura 3.4, cada placa possui dois furos guia, 

esses furos são necessários para permitir o alinhamento das peças umas com as 

outras, pois na hora das mesmas serem colocadas na prensa, é necessário que 

estejam alinhadas, pois no projeto da troca de calor, os micro canais devem estar bem 

alinhados para haver a troca de calor correta como foi calculado e também para que 

cada furo do canal de distribuição estejam concêntricos entre si. Assim, no caso do 

acrílico é colocado um pino guia em cada furo e é colocada uma pequena gota de 

clorofórmio entre as placas, como o clorofórmio funde o acrílico, as placas ficam 

presas uma na outra e assim garante-se que as mesmas não sairão da posição ao 

serem removidos os pinos guia para as mesmas serem colocadas na prensa. No caso 

do latão é colocado também um pino guia em cada furo e as placas de latão são 

presas por uma massa plástica, assim, depois de serem removidos os pinos guia, é 

garantido que as placas permanecerão na mesma posição ao serem colocadas na 

prensa. 

4.4 Procedimento de selagem 

Uma forma de selagem que foi pensada seria a de utilização de parafusos 

espalhados em volta do micro canal, e ao aperta-los com um torque determinado, 

estes parafusos exerceriam a pressão necessária para haver a completa selagem dos 

micro canais. Tal exemplo de selagem é mostrado na Figura 4.58. 

 

Figura 4. 58 - Exemplo de montagem com parafusos para a selagem. 

Esta ideia veio de BILLO et al, (2014), que construiu 14000 microreatores 

utilizando parafusos para a vedação dos microreatores e obteve sucesso, porém, não 

foi conseguido obter sucesso na vedação entre as placas dessa forma no laboratório, 

sempre havendo vazamentos nas mesmas, Talvez para haver a selagem completa, 

deveria aumentar as dimensões dos parafusos a fim de permitir um aumento de torque 

exercido sobre eles, além de que seria necessário fazer furos na tampa superior entre 

os parafusos para acesso aos canais de distribuição, assim tornando a tampa mais 

frágil, obrigando a aumentar suas dimensões; esse aumento de dimensões da tampa 

superior e dos parafusos acabaria acarretando no aumento de peso do sistema 

completo inviabilizando esta forma de selagem. 

Outra forma, como foi dito anteriormente na seção 4.1, seria a selagem utilizando a 

prensa. Esta prensa possui uma resistência elétrica para aquecer sua base, mostrada 
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na Figura 4.59; esta resistência se encontra em uma área relativamente pequena, e 

por meio de experimentos anteriores, foi visto que a selagem funciona muito melhor 

em placas de pequenas dimensões, pois a placa com menores dimensões consegue 

obter uma temperatura mais uniforme ao longo de toda a sua área, por isso foi 

escolhido estas dimensões para as placas aqui mostradas, pois em placas maiores 

ocorriam falhas na selagem e não era garantida a selagem completa dos micro canais. 

 

Figura 4. 59 - Base com resistência elétrica interna. 

Este tipo de selagem em que foi conseguido sucesso é descrito a seguir nos dois 

tipos de materiais utilizados. 

4.4.1 Acrílico 

As placas são colocadas na prensa alinhadas umas sobre as outras de uma a uma 

pelos furos guia e então é definido a temperatura e o tempo necessário para haver a 

fusão das mesmas e assim permitir a selagem total do micro canal. A temperatura de 

transição vítrea do acrílico é de 120°C, então é selecionada essa temperatura no 

painel da prensa como é visto na Figura 4.60 e as placas ficam na prensa por 30 

minutos nesta temperatura e com uma pressão de 30 PSI, pois experimentalmente foi 

visto que é o tempo e a pressão necessários para obter a fusão completa entre as 

placas do acrílico que tem no laboratório. Tais valores de tempo e pressão foram 

determinados por experimentos para a espessura da placa vista neste trabalho. Ao 

variar esta espessura deve-se mudar os parâmetros. Para a montagem do módulo, é 

colocada na prensa uma placa por vez, sendo assim, a prensa é capaz de selar um 

número infinito de placas, desde que a dimensão final de altura do módulo não 

ultrapasse a altura do espaço entre a prensa e a base da prensa. 

 

Figura 4. 60 - Painel de configurações da prensa. 

Base com resistência 

elétrica interna 
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4.4.2 Latão 

As placas já estanhadas são colocadas na prensa alinhadas umas sobre as outras 

pelos furos guia e então é definido a temperatura, o tempo e a pressão necessários 

para haver a fusão das mesmas e assim permitir a selagem total do micro canal. A 

temperatura de fusão do estanho é de 183°C, porém, experimentalmente com essa 

temperatura, não se conseguia selagem uniforme, então a temperatura e pressão 

foram aumentadas gradativamente até que foi encontrado o ponto ótimo onde foi 

garantida a selagem completa e uniforme das placas, e estas foram 230°C e 80 PSI 

respectivamente e as placas ficam na prensa por 75 minutos. Tais valores de tempo e 

pressão foram determinados por experimentos para a espessura da placa vista neste 

trabalho, ao variar esta espessura deve-se mudar os parâmetros. Para a montagem do 

módulo é colocada na prensa uma placa por vez, sendo assim, a prensa é capaz de 

selar um número infinito de placas, desde que a dimensão final de altura do módulo 

não ultrapasse a altura do espaço entre a prensa e a base da prensa. 

4.5 Caracterização destrutiva do sistema montado  
 

4.5.1 Acrílico 

Depois que um dos módulos foi finalizado, o mesmo foi cortado no meio, como 

mostra a Figura 4.61, para serem analisadas as dimensões das seções transversais 

dos micro canais após a selagem e também para verificar a qualidade da vedação dos 

mesmos. Tais análises foram feitas novamente por imagens microscópicas obtidas 

com o microscópio digital HIROX 3D KH-8700 e a região de medição é destacada no 

quadrado preto mostrado na Figura 4.61. 

 

Figura 4. 61 – Corte do módulo. 

Uma imagem microscópica da seção transversal dos micro canais é mostrada na 

Figura 4.62. Não houve obstruções observáveis que bloqueiam o canal e a vedação 

estava completa. Porém, pode-se observar que os micro canais não ficaram 

quadrados como deveriam, ocorrendo uma excessiva redução da seção devido à 

fusão do acrílico. Os canais de água são representados com a letra (A) e os outros 
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canais são os canais de biodiesel. Selecionou-se alguns canais da Figura 4.62 para 

ser feita uma análise mais precisa de suas dimensões. 

 

Figura 4. 62 – Seção transversal do corte do módulo e suas regiões de medição. 

As medições dos canais selecionados da Figura 4.62 são vistas a seguir nas 

Figuras 4.63, 4.64, 4.65, 4.66 e 4.67. 

  

 

(A) 

(A) 

(A) 

1 

3 4 

2 

5 

Figura 4. 63 - Seção transversal do 

micro canal da região 1. 
Figura 4. 64 - Seção transversal do micro 

canal da região 2. 

140 µm 

280 µm 
211 µm 

226 µm 
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Figura 4. 67 - Seção transversal do micro canal da região 5. 

Mais uma vez foi visto que a seção transversal de todos os micro canais foi muito 

reduzida. 

4.5.2 Latão 

Analogamente ao acrílico, após ter sido fabricado uma parte do microrreator de 

latão, o mesmo foi cortado no meio, como mostra a Figura 4.68, para serem 

analisadas as dimensões das seções transversais dos micro canais após a selagem e 

também para verificar a qualidade da vedação dos mesmos. Porém no caso do latão 

essa análise foi feita em apenas um microrreator, um micro trocador e a tampa. A 

região de medição é destacada no quadrado preto mostrado na Figura 4.68. 

 

Figura 4. 68 – Corte do módulo. 

Figura 4. 65 - Seção transversal do 

micro canal da região 3. 
Figura 4. 66 - Seção transversal do micro 

canal da região 4. 

300 µm 

304 µm 

310 µm 

308 µm 

274 µm 

217 µm 



77 

 

Uma imagem microscópica da secção transversal dos micro canais é mostrada na 

Figura 4.69. Não houve obstruções observáveis que bloqueiam o canal e a vedação 

estava completa no microrreator, porém foram observadas algumas deformações no 

micro trocador de calor e a vedação do mesmo não estava completa. É observado 

rebarbas no interior dos canais, porém essas rebarbas provêm da usinagem 

necessária para ser feito o corte da peça. 

 

Figura 4. 69 - Imagem microscópica do corte do microrreator e do micro trocador. 

Selecionou-se o canal central do microrreator e o canal do micro trocador para ser 

feita uma análise mais precisa de suas dimensões. A análise do canal do microrreator 

é vista na Figura 4.70 e mostra que a selagem foi conseguida. Para analisar a camada 

de estanho, foi ampliada a região mostrada na Figura 4.70 para o mesmo ser medido. 

Tal ampliação é mostrada na Figura 4.71 e mostra que a camada de estanho ficou 

com uma espessura muito pequena, o que é ótimo, pois não interfere muito nas 

dimensões do sistema. A análise do canal do micro trocador é vista na Figura 4.72 e 

mostra que a selagem foi feita somente na borda do micro canal, porém foi observada 

que a placa acima do micro canal (placa do microrreator) invadiu parte do canal, tal 

invasão pode ter ocorrido devido a alguma variação na pressão da prensa. 
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Figura 4. 70 - Imagem microscópica do corte do canal do microrreator. 

 

Figura 4. 71 – Espessura da camada de estanho. 

 

Figura 4. 72 - Imagem microscópica do corte do canal do micro trocador. 

404 µm 

350 µm 

200 µm 

340 µm 
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Capítulo 5  

 

5. Análise experimental 

Depois da análise dimensional obtida na caracterização destrutiva do sistema 

completo, foram ajustados alguns parâmetros de modo que a peça pudesse ficar com 

suas medidas mais uniformes e foi construído um novo protótipo, com 3 microrreatores 

e 3 micro trocadores, depois de construído o protótipo projetado, foi feita a análise 

experimental do módulo de acrílico em uma bancada. 

A Figura 5.1, apresenta a bancada experimental montada para análise do sistema 

completo funcionando com fluidos teste. Os fluidos foram inserido no módulo por meio 

de bombas de seringa, cada fluido foi inserido no módulo por uma bomba separada, 

com suas devidas vazões calculadas neste trabalho. Como só têm 3 microrreatores e 

3 micro trocadores utilizou-se a vazão de 0,027 ml/min onde seria o álcool (3 x 0,009); 

0,0021 ml/min onde seria o óleo (3 x 0,007) e 0,041 ml/min para a água (3 x 0,0014). 

Onde entraria álcool foi inserida água com corante vermelho (C), na entrada de 

óleo foi inserido óleo mineral de 0,838 g/ml @ 25 °C (A), e na entrada de água do 

micro trocador foi inserido água com corante preto (B). Tais corantes foram colocados 

na água para poder observar melhor como se comporta o fluxo ao longo dos micro 

canais e também poder verificar possíveis vazamentos ao longo do módulo. 

 

Figura 5. 1 – Bancada experimental de teste do protótipo do módulo. 

O experimento foi filmado para analisar como se comporta o fluxo no micro canal 

logo após a união em T do microrreator. Foi usada uma câmera de alta resolução CCD 

Bomba de seringa 

Módulo 

Câmera 

(A) 

(B) 

(C) 
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Pixelink PL-H96YACG conectada a um microscópio Navitar High Magnification 

Imaging com lente de aumento de 12x e um computador para aquisição de dados. As 

imagens são mostradas nas Figuras 5.2 e 5.3. O comportamento mostrou os dois 

fluxos de água e de óleo estratificados.  

 Foram utilizados corantes para facilitar a visualização, pois a câmera não filmou 

com muita qualidade de cor, mas nas figuras pode-se observar as diferenças de 

coloração. A região com coloração mais escura é a região onde a água esta escoando 

com corante vermelho e a região mais clara é a região onde o óleo está escoando. 

                

   

Nesta fase do trabalho, não foram realizadas medidas de velocidades, todavia, 

MIELLI, (2012), mostrou em sua dissertação de mestrado todas as etapas de 

desenvolvimento e fabricação de sensores para sistemas microfluídicos, que 

possibilitam a monitoração, aquisição e tratamento dos dados acerca do escoamento 

em microssistemas.  

O experimento foi feito para a verificação de garantia de escoamento em todos os 

micro canais fabricados como foi proposto no projeto e também verificar se no sistema 

não ocorrem vazamentos. As Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 a seguir, mostram imagens do 

experimento, mostrando que os fluidos percorreram todos os micro canais em paralelo 

e também mostrou que não ocorreu nenhum vazamento. 

 

Figura 5. 4 - Escoamento dos fluidos no microrreator. 

  Figura 5. 2 - Escoamento no micro canal. Figura 5. 3 - Escoamento no micro canal. 

Óleo 

Água 

Óleo 

Água 
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Figura 5. 5 - Escoamento dos fluidos no microrreator. 

 

 

Figura 5. 6 - Escoamento dos fluidos no microrreator. 
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Capítulo 6  

 

6. Conclusões e sugestões 

O objetivo do projeto, além de projetar o sistema, foi de fabrica-lo e verificar o 

funcionamento como um todo do mesmo de diversos pontos de vista. 

Do ponto de vista da micro-usinagem, observou-se uma usinagem de boa 

qualidade, bastante coerente com o que foi projetado, porém, com um ponto que 

chama atenção. O tempo de micro-usinagem de cada micro canal é muto grande, pois 

além de cada etapa ser demorada, ainda leva um tempo muito grande para 

preparação e troca de ferramenta. Uma solução para esse tempo grande de 

preparação e faceamento seria a utilização de uma fresadora CNC de tamanho 

normal. 

Do ponto de vista da selagem, esta etapa mostrou ser eficiente no acrílico e no 

latão, como pode ser visto o experimento na seção 5, todavia, mostrou ser muito 

trabalhosa e de difícil repetitividade. Tais problemas ocorrem devido ao fato de a 

operação de estanhagem ser totalmente dependente da acurácia do operador, ainda 

está sendo estudada uma maneira melhor de deposição do estanho na placa de latão, 

tais como estanhar a superfície com uma espessura maior e usinar a placa novamente 

para permitir uma camada mais uniforme ou deixar um poço na superfície do latão a 

fim de se ter maior precisão quanto à camada de estanho depositada. 

Além dos problemas mencionados acima, a capacidade da selagem também pode 

estar relacionada com as limitações da prensa térmica utilizada neste estudo, pois a 

prensa usada no laboratório é uma prensa de estampagem de camisetas adaptada 

para o presente trabalho. Todavia uma prensa fabricada para selagem de dispositivos 

microfluídicos já esta sendo adquirida pelo laboratório, a prensa VTP-50 do fabricante 

fluidic-tools, mostrada na Figura 6.1, com o objetivo de melhorar o procedimento de 

selagem dos mesmos. Outro grande problema, hoje ainda enfrentado, é o tempo para 

conseguir selar cada placa. Devido aos vários minutos necessários para cada 

selagem, a fabricação do módulo completo, e consequentemente do sistema 

completo, demandaria um tempo muito alto.  

 

Figura 6. 1 - Nova prensa adquirida. 
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Do ponto de vista de uma primeira analise experimental, conseguiu-se fazer o 

escoamento de diferentes fluidos pelos vários canais sem nenhum tipo de vazamento 

mostrando assim que processo de fabricação e selagem apesar das suas limitações já 

comentadas anteriormente, mostrou-se bastante satisfatório no contexto do presente 

estudo. Tem-se agora a necessidade de se propor soluções para o processo de 

fabricação em grande escala e da selagem de um número muito maior de 

microrreatores. Neste sentido, algumas possibilidades serão discutidas a seguir. 

Com uma fresadora com troca automática de ferramentas, o tempo de preparação 

e troca de ferramentas se reduziria de minutos para segundos, assim permitindo um 

tempo de fabricação mais reduzido, podendo produzir um maior numero de 

microrreatores por dia. 

Com uma fresadora comum (e não uma micro fresadora), o tempo de preparação e 

faceamento da peça seria extremamente reduzidos, pois com fresas maiores, a 

operação de faceamento, por exemplo, que levam 5 minutos, levariam segundos 

devido ao seu diâmetro maior. Também nessa mesma fresadora poderiam ser 

usinadas diversas placas de uma só vez, diminuindo também o tempo de preparação, 

pois não seria unitário, e sim em lotes. Uma fresadora deste tipo já está sendo 

montada no laboratório. 

A adoção de plásticos não reativos com os fluidos necessários para a síntese do 

biodiesel reduziria os problemas de selagem, pois o controle de selagem com plásticos 

é melhor do que com o latão, porém, um grande problema dos plásticos é que não são 

bons condutores de calor como o latão, influenciando diretamente na eficiência do 

micro trocador de calor. Exemplos de plásticos não reativos aos reagentes e produtos 

da síntese do biodiesel possíveis para a fabricação são: poliestireno, policarbonato, 

polipropileno, pvc, pet e teflon. 

6.1 Sugestões de trabalhos futuros. 

Abaixo estão explicitadas algumas melhorias que poderiam ser aplicadas de forma 

a tornar estudos futuros baseados neste trabalho mais eficientes. 

6.1.1 Pesquisa em paralelo  

Como neste projeto foram tomados parâmetros experimentais de outros trabalhos, 

o ideal seria trabalhar em paralelo com o estudo de síntese de biodiesel neste 

microrreator com o intuito de poder ajustar todos os parâmetros de vazão, temperatura 

e tempo de residência necessários para poder formar o percentual de rendimento 

desejado para formar o biodiesel, assim, de posse dos dados necessários, este micro 

canal sofreria um redimensionamento baseado nos mesmos estudos deste trabalho 

para adaptarem-se às devidas mudanças, tais como: novos cálculos de perda de 

carga, redimensionamento dos canais de distribuição de entrada e saída, número 

diferente de módulos devido ao volume requerido, etc. 

6.1.2 Placas finas. 

A implantação de placas de material polimérico não reativo com o biodiesel de 

espessura mais fina facilitaria a troca de calor, diminuiria o tempo de fabricação, pois 
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não seria necessária a usinagem de faceamento na placa, e também permitiria um 

tempo mais curto na prensa, diminuindo muito o tempo total de fabricação do sistema. 

6.1.3 Selagem em metais 

Tendo em vista as dificuldades de selagem em microrreatores metálicos, foi visto a 

necessidade de um estudo mais aprofundado na execução do mesmo, pois a atual 

forma de selagem proposta neste trabalho, além de demandar muito tempo para 

execução, não garante repetitividade em todas as tentativas. 

6.1.4 Catalizadores enzimáticos 

Segundo KUMARI; SHAH; GUPTA, (2007), catalizadores enzimáticos demandam 

menor consumo de energia, maior diversidade na seleção da matéria-prima, incluindo 

óleos usados com maior teor de acidez, maior facilidade nas etapas subsequentes de 

separação e purificação do biodiesel e menor emissão de poluentes e processo 

ambientalmente favorável. 

DA RÓS et al. (2010), alcançaram êxito na reação de transesterificação do óleo de 

babaçu catalisada pela lipase de Burkholderia cepacia imobilizada com rendimento de 

ésteres etílicos obtidos em 100%. 
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Anexo A  

 

DESENHOS TÉCNICOS DOS MICRORREATORES E MICRO TROCADORES 
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