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RESUMO: Os processos contínuos de transesterificação em condições supercríticas 

utilizando reatores tubulares surgem como uma possível tecnologia que assegurará a produção 

viável de biodiesel em larga escala. As idiossincrasias deste processo estão relacionadas à 

dispensabilidade de catalisadores, processos simplificados de separação, uso de óleos de baixa 

qualidade e o pequeno tempo reacional (quando comparado aos outros processos). Nesta linha 

de estudos, os recentes avanços demonstram que o uso de leito de inertes (promotores de 

mistura), mostra-se como uma alternativa factível para um melhor desempenho dos reatores 

tubulares operando em condições supercríticas. Contudo, a ausência de uma rigorosa análise 

fenomenológica desse novo Layout por parte da literatura, é uma limitação para o perfeito 

entendimento do processo e a adequação das condições operacionais a uma região de melhor 

viabilidade. Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal a modelagem e análise do 

processo de alcoolize de triglicerídeos em condições supercríticas utilizando um reator 

contínuo recheado com inertes (vidro). Para tanto, as variáveis operacionais escolhidas para o 

estudo são aquelas tidas como ótimas segundo a literatura vigente, sendo essas: temperatura 

(300 °C, 350 °C e 400 ºC); vazão volumétrica (0,5 mL/min e 1,0 mL/min) e porosidade do 

leito (0,42, 0,38 e 0,32). Os dados experimentais foram avaliados na razão molar óleo: álcool 

de 1:40 e pressão reacional de 15 MPa. Nesta pesquisa, os parâmetros foram estimados com 

base no método heurístico de otimização denominado Particle Swarm Optimization (PSO). 

As características fenomenológicas foram analisadas a partir da descrição por um modelo de 

dispersão em conjunto com a técnica do Falso Transiente. Os resultados obtidos pelo modelo 

foram capazes de ajustar os dados experimentais com coeficiente de regressão de 0,98. As 

maiores conversões em ésteres foram obtidas na condição de maior temperatura e menor 

porosidade.  
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ABSTRACT 

 

The continuous process of transesterification at supercritical conditions in tubular reactors 

rises as a new technology that will ensure viable large-scale biodiesel production. The 

idiosyncrasies of this process are related to the simplified separation processes, use of low 

quality feedstock, catalyst free and short reaction time (compared to the conventional 

processes). In these kinds of studies, the recent breakthroughs demonstrate that an inert bed 

(mixing promoters) may be a feasible alternative to enhance tubular reactor performance 

when operated at supercritical conditions. However, a rigorous phenomenological analysis 

forthis new process layout is scarce in literature, which creates some limitations for a 

complete understanding of the process. Thus, the main objective of the current work is to 

develop a mathematical model of the process and analyze triglyceride alcoholysis at 

supercritical conditions using a continuous tubular reactor packed with glass spheres. The 

operating variables evaluated are temperature (300, 350 and 400 °C), volumetric flowrate (0.5 

mL/min and 1.0 mL/min) and bed porosity (0.42, 0.38 and 0.32). The experimental data were 

evaluated for the oil /alcohol molar ratio of 1:40 and operating pressure of 15 MPa. The 

model parameters were estimated using the particle swarm optimization algorithm (PSO), 

which is a classical heuristic optimization technique. The phenomenological characteristics 

were analyzed based on the description of multiple gradients along with the false-transient 

method. The results obtained by the model were able to predict 98% of the experimental data. 

The higher conversions in esters were achieved for the highest temperature and lowest 

porosity.  
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1. Introdução 

A produção de biodiesel pode ser alcançada por diferentes rotas químicas tais como 

transesterificação catalítica, processos enzimáticos, pirólise, dentre outras. No entanto, fatores 

operacionais relacionados às etapas para separação do produto final – downstream (FAROBIE 

e MATSUMURA, 2017) ainda limitam a viabilidade em larga escala para produção de 

biodiesel (DABDOUB; BRONZEL; RAMPIN, 2009). Neste panorama, a transesterificação 

em condições supercríticas tem despertado o interesse das pesquisas em biodiesel, 

principalmente, em decorrência da dispensabilidade de catalisador e a não necessidade de pré-

tratamento da matéria-prima. 

No processo supercrítico de operação, as severas condições (acima do ponto crítico) 

modificam as propriedades físico-químicas da mistura reacional, favorecendo a reação e a 

separação do produto. O tempo reacional é menor quando comparado aos outros processos, 

em virtude da atenuação conjunta das resistências físicas e das energias de ativação. Além 

disso, devido ao processo de separação ocorrer de maneira simplificada, ter-se-á o reciclo do 

álcool residual. Os aspectos negativos do processo supercrítico estão associados aos seguintes 

fatores: As severas condições operacionais de temperatura e pressão demandam um elevado 

custo energético, necessitando de um alto investimento inicial a fim de que os materiais 

empregados suportem as condições operacionais. Outros aspectos relevantes que ainda 

dificultam o emprego desta tecnologia é a necessidade de elevadas razões molares de óleo: 

álcool para deslocar o equilíbrio, evitando a produção de glicerina, um produto de baixo valor 

comercial (XU et al., 2016). 

Apesar de existir um cenário de avanços na produção de biodiesel em condições 

supercríticas, a literatura carece de um estudo mais aprofundado subsidiado por modelos 

fenomenológicos que permitam predizer e otimizar as condições operacionais de processo. 

Sabe-se que as condições supercríticas aliadas ao uso de recheios inertes aumentam o grau de 

micromistura, ou seja, aumentam a taxa de transferência de massa e consequentemente os 

níveis de produção de biodiesel (DABDOUB; BRONZEL e RAMPIN, 2009; 

MATSUMURA, 2007). Na presente dissertação, e de modo a complementar o trabalho 

realizado por Rebouças (2016), cuja dissertação de mestrado foi voltada à obtenção de dados 

experimentais de transesterificação em condições supercríticas usando um reator tubular com 

recheio de inertes, será utilizada uma perspectiva fenomenológica para analisar o impacto da 
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porosidade do leito, temperatura e vazão na conversão do processo. Para subsidiar tal 

proposta, será desenvolvido um modelo matemático descritivo, fundamentado em balanços 

conservacionais que levam em consideração o efeito cinético e a correção da densidade de 

mistura pela equação de estado de Peng-Robinson. 

Os capítulos subsequentes corroborarão com a premissa deste trabalho. No capítulo 2 

serão analisados os trabalhos da literatura que acrescentaram aspectos relevantes à temática 

em questão: tipos de reatores utilizados, quais fatores são considerados ao descrever uma 

equação representativa da síntese de biodiesel, assim como as respectivas deficiências. No 

capítulo 3 será apresentada a metodologia utilizada, as hipóteses simplificadoras, o 

desenvolvimento do modelo e as estratégias utilizadas para a resolução numérica do modelo e 

estimação dos parâmetros. No capítulo 4 serão apresentados os resultados obtidos e uma 

posterior análise crítica em termos de números adimensionais. O capítulo 5 será responsável 

por apresentar as conclusões do trabalho, apontando os possíveis passos para melhorar a 

modelagem descritiva dos processos de produção de biodiesel em questão. 
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2. Aspectos Teóricos 

Este capítulo dispõe das informações históricas das pesquisas que podem contribuir 

com o presente projeto. Aspectos como modelagem em biodiesel sob condições supercríticas 

e elucidação da evolução tecnológica na síntese de biodiesel ao longo dos anos são 

apresentados no decorrer do capítulo. 

2.1. Síntese de Biodiesel 

De acordo com Mazanov et al. (2016), o termo biocombustível se refere aos 

combustíveis fluidos produzidos a partir de biomassa, a destacar: bioetanol, metanol, 

biodiesel, entre outros. Particularmente, o biodiesel tem se tornado um dos principais focos de 

pesquisa em todo o mundo; este combustível se trata de um éster etílico/metílico de ácido 

graxo cujo teor de ésteres é de no mínimo 92% segundo o Ministério de Minas e Energia do 

Brasil e a Lei 13.263/2016. 

O fato de o setor de transportes serem responsáveis por emissões significativas de 

compostos nocivos ao meio ambiente e muitos dos veículos a motores fazerem uso do diesel 

oriundo de combustíveis fósseis (uma fonte esgotável), já justifica a utilização de um 

combustível renovável, não tóxico, responsável por mitigar os efeitos de gases de efeito estufa 

e que pode ser obtido diretamente da agricultura, corroboram para a ampla pesquisa sobre o 

biodiesel (CHUELUECHA; KAEWCHADA e JAREE, 2017). 

A produção de biodiesel pode ser alcançada por diferentes rotas químicas tais como 

transesterificação, diluição, pirólise, entre outras técnicas. Dentre essas, notadamente a 

transesterificação é a rota mais viável para produção de biodiesel, devido ao fato de os ésteres 

formados apresentarem maior similaridade do ponto de vista físico-químico com o diesel 

tradicional; por ser responsável pelos maiores índices de conversão de óleos a ésteres; por ter 

uma metodologia facilmente aplicável (FAROBIE e MATSUMURA, 2015). A reação de 

transesterificação consiste na reação do triglicerídeo neutro com álcool para formar alquil 

ester. A reação é, de modo geral, catalisada por um ácido forte (H2SO4) ou base forte (KOH 

ou NaOH). O excesso de alcool em conjunto com o catalisador adequado tende a deslocar a 

reação no sentido dos produtos (DRAPCHO; NHUAN e WALKER, 2008). 
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No entanto, o biodiesel ainda não foi totalmente implantado como substituto do diesel 

tradicional por diversos fatores: dificuldades relacionadas à separação do produto final; 

recuperação de reagentes; baixa eficiência energética do processo, produção em larga escala 

de glicerina. Todos estes aspectos podem tornar a produção industrial economicamente 

desfavorável (DABDOUB; BRONZEL e RAMPIN, 2009). 

 

2.2. Produção de Biodiesel em Reatores Supercríticos – Aspectos 

Gerais e Modelagem 

No método convencional de transesterificação subcrítica empregando catalisadores 

básicos, os tempos reacionais são muito altos, mesmo sendo geralmente empregados 

catalisadores para acelerar a reação. Além disso, quando há uma excessiva quantidade de 

ácidos graxos livres presentes no meio, a mistura reacional pode ser neutralizada em virtude 

do excesso de catalisador básico (usado para deslocar a reação). Este processo resulta em duas 

reações indesejadas: saponificação (1) e hidrólise (2). 

Saponificação: 2FFA NaOH R COONa H O     (1) 

 

Hidrólise: 2RCOOR H O NaOH RCOOH R OH      (2) 

 

Segundo Lee e Shah (2013), os fatores que podem alterar a cinética de reação no 

processo convencional são:  

(a) Razão Óleo:Álcool - o aumento da razão possui, via de regra, um efeito positivo na 

conversão, porém existem um limite máximo principalmente porque depois de uma certa 

quantidade de álcool, a reação se desloca no sentido dos produtos. Como a reação é de 

equilíbrio, então um aumento na quantidade de produtos também desloca a reação no sentido 

inverso. 

(b) Tipo de catalisador: o uso de catalisadores básicos aumenta a cinética de reação em 

três ordem de grandeza, quando comparada ao uso de catalisador ácido. O mecanismo de 
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reação de transesterificação catalisada por uma base forte consiste, inicialmente, com a 

ativação do álcool deixando-o mais reativo. Esta molécula de álcool reativa ataca o 

triglicerídeo, quebrando a dupla ligação e desbalanceado a reação. Este novo grupo instável 

tende a reagir, liberando um ácido graxo e, gerando uma nova espécie ativa. Esta nova espécie 

ativa, por sua vez, reage com um sal de ácido regenerando o diglicerídeo e a base 

(SCHUCHARDT; SERCHELI e VARGAS, 2018). O uso de catalisador ácido apresenta 

viabilidade caso a temperatura seja superior a 100 °C. Do contrário, a taxas de reação são 

lentas, quando comparadas aos catalisadores básicos. Os catalisadores ácidos são efetivos 

quando a quantidade de ácidos graxos livres presente no óleo é elevada (SCHUCHARDT; 

SERCHELI e VARGAS, 2018). 

De acordo com Kusdiana e Saka (2001), mesmo após o direcionamento da reação para 

o máximo, a imiscibilidade entre as fases óleo e álcool ainda é pequena. Esse fenômeno 

acarreta uma maior resistência à transferência de massa, diminuindo o contato entre os 

reagentes. Esta conjuntura motivou as pesquisas em novas tecnologias, sendo a 

transesterificação supercrítica um dos processos mais promissores para produção de biodiesel 

(KUSDIANA e SAKA, 2001). 

Do ponto de vista físico-químico, a grande vantagem do método supercrítico está 

atrelada a formação de uma única fase, já que com o aumento da temperatura e pressão além 

do ponto crítico, a constante dielétrica do álcool diminuirá, implicando aumento da 

miscibilidade entre as fases álcool e o óleo. Esse fator permite que a resistência entre as 

interfaces se torne desprezível e, com isso, maximize a taxa de transferência de massa 

(FAROBIE e MATSUMURA, 2017). 

Os trabalhos iniciais usando condições supercríticas em reatores datam de 2001, tendo 

sido realizados por: Fukuda, Kondo e Noda (2001) e Saka e Kusdiana (2001). Estes serviram 

de base para os desenvolvimentos futuros. Para tanto, foram empregados reatores do tipo 

batelada, cujo emprego elucida o funcionamento do processo supercrítico, sendo as principais 

diretrizes: estabelecer faixas de operação que resultassem em maiores índices de conversão 

em ésteres; levantamento dos dados cinéticos; entender como cada variável é capaz de afetar 

o processo.  
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Tendo em vista que o presente capítulo se atém a apresentar as publicações mais 

recentes, começar-se-á por discutir o trabalho de Glisic e Orlovic (2012) cuja premissa era 

fornecer uma compreeensão matemática da transesterificação sob condições supercríticas. 

Neste trabalho os autores avaliaram e compararam as diferenças físicas entre uma reação de 

transesterificação supercrítica e a subcrítica em um reator batelada cuja capacidade fora de 2 

L, utilizando para tal fim metanol e óleo de girassol. No estudo em condições subcríticas, o 

fator limitante encontrado pelos pesquisadores foi a baixa transferência de massa em virtude 

da mistura reacional estar no estado multifásico. No entanto, com o avanço das condições 

processuais para uma região acima do ponto crítico, as resistências à transferência de massa 

entre as fases tornaram-se desprezíveis.  

O modelo matemático fora descrito utilizando apenas a cinética reacional de uma 

única reação global, como mostrado na Figura 2.1. Os autores conseguiram obter conversões 

de 100% em temperaturas acima de 300 ºC, razão molar óleo: álcool de 1:42, pressão de 20 

MPa e tempos reacionais de 4 minutos. Em contraste, o método subcrítico só atingiu 

conversões próximas de 100%, em um tempo reacional bem mais elevado, cuja magnitude foi 

de 80 minutos e nas seguintes condições operacionais: temperatura de 210 ºC, razão molar 

óleo: álcool 1:42, pressão de 1.1 MPa. 

Figura 2.1: Reação de Transesterificação onde R representa a cadeia carbônica. 

 

Fonte: Suarez et al. (2007). 

Até a primeira década do século XXI, a maioria dos trabalhos voltados a 

transesterificação de óleos vegetais eram conduzidos em reatores batelada. Contudo, esses 
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apresentavam uma série de desvantagens tais como: (i) necessidade de elevados volumes de 

reator; (ii) baixa eficiência de produção; (iii) elevados tempos de reação e (iv) variabilidade 

na qualidade dos produtos após as bateladas (FAROBIE e MATSUMURA, 2007). Além 

disso, os modelos de transesterificação em batelada nas condições supercriticas ficavam 

limitados apenas à previsão da cinética reacional do processo. 

Tendo em vista a pespectiva de um processso contínuo de produção de biodiesel, a 

inserção da cinética reacional obtida pelos reatores bateladas, em conjunto com os modelos 

simples clássicos dos reatores tubulares, passou-se a avaliar a viabilidade do uso destes 

reatores contínuos para o estudo da reação de transesterificação sob condições supercriticas. 

Maçaira et al., (2011) fizeram um estudo avaliando a transesterificação supercrítica em 

um reator tubular utilizando óleo de girassol como matéria-prima e um catalisador ácido de 

resina. A escolha por catalisadores ácidos minimizam possíveis reações de saponificação, 

assim como diminuem os teores de glicerina nos ésteres após o processo final de separação. 

Os experimentos foram realizados com CO2 como co-solvente. Neste estudo, o uso de co-

solventes teve como finalidade, abrandar as condições operacionais utilizadas. Para tanto, foi 

projetado um reator de titânio com 152 mm de comprimento e 15,5 mm de diâmetro interno. 

Os ensaios foram conduzidos a pressão constante de 250 MPa, temperaturas na faixa de 150 

°C a 205 ºC, razão molar óleo:álcool de 1:25. Os autores observaram que, conforme a 

quantidade de CO2 foi aumentando na mistura reacional, as condições de temperatura e 

pressão críticas sofreram uma atenuação. O modelo idealizado para o processo negligenciou 

as limitações relacionadas à transferência de massa e apenas considerou a cinética reacional 

reverssível. As etapas reacionais propo stas foram as seguintes: 

𝑇. 𝐺 + Á𝑙 ←⃗⃗⃗ 𝐷. 𝐺 + 𝐸   (3) 

𝐷. 𝐺 + Á𝑙 ←⃗⃗⃗ 𝑀. 𝐺 + 𝐸   (4) 

𝑀.𝐺 + Á𝑙 ←⃗⃗⃗ 𝐺𝐿 + 𝐸   (5) 

Nas Equações de (3) a (5), os termos das equações químicas significam: T.G - 

triglicerídeo, D.G - diglicerídeo, M.G - monoglicerídeo, Ál - álcool, E - ésteres formados, GL- 

glicerina, respectivamente. O modelo descritivo do processo, formado por um conjunto de 

equações diferenciais ordinárias (EDOs), contempla as reações secundárias com os 

monoglicerídeos e diglicerídeos, conforme representado pelas equações de (6) a (11). 
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Com base nas premissas anteriores, Maçaira et al., (2011) atingiram uma boa 

correlação entre o modelo e os dados experimentais. Tendo-se obtido 94% dos dados 

experimentais previstos pelo modelo cinético. Todavia, a mera utilização da cinética (comum 

em modelos em batelada) em um reator contínuo é incapaz de descrever plenamente o 

comportamento físico desse tipo de processo. 

Seguindo a ordem cronológica, Santana, Maçaira e Larrayoz (2012) executaram um 

estudo bastante similar ao trabalho de Maçaira et al. (2011), a diferença entre as pesquisas 

reside no fato de a pressão variar entre 150 MPa a 250 MPa. Os autores do trabalho 

concluiram que, desde que sejam atingidas as condições supercríticas, a variável pressão não 

exerce forte influência no aumento da produção de biodiesel bem como, não altera a 

performance do processo. Ainda relacionado a este trabalho, foi observado que ao inferir os 

parâmetros cinéticos, os resultados das constantes cinéticas de ordem inversa se mostraram 

superiores aos de ordem direta. Esse fenômeno entra em contraste com os índices de 

conversão de ésteres obtidos na pesquisa (superiores a 88%), demonstrando que um ajuste 

paramétrico superior não necessariamente acrescenta sentido físico ao modelo.  

Posteriormente, Rade et al. (2015) optaram pela escolha do óleo de soja degumado 

como matéria-prima, principalmente porque esse é um produto de baixo custo e permite 
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respaldar o uso de óleos de baixa qualidade no processo supercrítico. Os experimetos foram 

conduzidos em um reator contínuo nas seguintes condições: temperaturas de 250 a 340 ºC; 

tempos de residência de 11 a 50 minutos; razão molar óleo:álcool de 1:9 até 1:51; pressão 

constante de 20 MPa; e uso de um reator tubular de aço inoxidável com capacidade de 81,74 

mL. (RADE et al., 2015) 

Para a análise dos experimentos, foi feito um planejamento experimental do tipo 2³ 

fatorial. As variáveis significativas obtidas foram temperatura, tempo de residência e razão 

molar. Neste estudo, tanto a temperatura quanto o tempo de residência apresentaram efeitos 

positivos na produção de ésteres. Todavia, a razão molar apresentou um efeito negativo, a 

princípio contrariando o Princípio de Le Chatelier que rege as reações de caráter reversível. 

Rade et al. (2015), tomando como base a hipótese apresentada por Trentin et al. (2011), 

consideraram que essa anormalidade foi decorrente da diluição do óleo no meio reacional por 

meio das elevadas razões molares óleo:álcool empregadas. Segundo os autores, o aumento das 

razões molares acarretará redução do ponto crítico da mistura. 

A produção máxima de ésteres obtidas teve teor de 62,5%, operando com temperatura 

de 320 ºC, tempo de residência de 50 minutos e razão molar óleo:álcool 1:15. O baixo índice 

de conversão foi relacionado a elevada concentração de fósforo no óleo, senda essa de 77 

ppm. A literatura estabelece um limite máximo de 50 ppm para esse composto, como mostra o 

trabalho de Gerpen e Devorak (2015). Concentrações de fósforo acima de 50 ppm causam 

diminuição das conversões reacionais decorrentes das propriedades emulsificantes, elevação 

da viscosidade e redução da eficiência de separação dos ésteres do glicerol, conforme 

mostrado no trabalho de Gerpen (2005). 

No processo de evolução tecnológica, Farobie, Sasanami e Matsumura (2015) testaram 

um outro tipo de reator para síntesse contínua de biodiesel supercrítico. Para tanto, os autores 

optaram pelo uso de um reator do tipo espiral e compararam seu comportamento com um 

reator tubular tradicional para produção de ésteres oriundos do óleo de canola e etanol. O 

reator espiral foi constituído por aço inoxidável com 2,17 mm de diâmetro interno e 10 metros 

de comprimento. As condições experimentais foram: Temperaturas de 270 a 400 ºC, pressão 

de 20 MPa, razão molar óleo: álcool de 1:40. O modelo matemático proposto para o processo 

utilizou da perspectiva cinética, considerando todas as 3 reações reverssíveis, conforme as 

Equações (1) a (3). Farobie, Sasanami e Matsumura (2015) concluíram que o reator espiral se 
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mostrou superior quando comparado ao reator tubular convencional, pois permitiu a obtenção 

de  conversões similares ao reator tubular tradicional e ainda atenuou o gasto energético do 

processo supercrítico. Os autores obtiveram uma conversão máxima em ésteres de 95%. 

Uma característica peculiar do trabalho de Farobie, Sasanami e Matsumura (2015) é o 

fato de as constantes cinéticas inversas serem maiores que as constantes cinéticas diretas para 

temperaturas de 270 a 300 ºC. Este comportamento se inverteu (as constantes cinéticas diretas 

tornaram-se maiores) somente nas temperaturas entre 350 a 400 ºC. 

Com o intuito de responder muitos questionamentos a respeito da viabilidade do 

método supercrítico e de uma nova classe de reatores contínuos, Santos et al. (2017) 

analisaram a esterificação supercrítica em um reator microtubular utilizando ácidos graxos e 

etanol como reagentes. Segundo os autores, nos microrreatores a mistura entre os 

componentes é potencializada em razão do maior contato entre as fases. Assim, quando 

comparados aos reatores tubulares convencionais, os microrreatores são capazes de obter 

elevados níveis de produção em baixos tempos de residência, maior uniformidade dos 

produtos, além de um menor gasto material e energético. Os experimentos foram conduzidos 

em um microrreator confeccionado em aço inoxidável com diâmetro externo de 1/8 polegada 

e capacidade 0,23 L. As condições operacionais empregadas foram: temperaturas de 220 a 

280 ºC, pressão de 70 a 150 MPa; tempo reacional de até 100 minutos e razão molar ácido 

valérico: álcool de 1:6. A melhor condição operacional atingiu 90% de conversão, na 

temperatura de 280 ºC; pressão de 10 MPa. Para a modelagem do processo, a seguinte reação 

para esterificaçãofoi considerada: 

𝐴. 𝐺 + 𝐴. 𝐺 + 𝐸𝑡 ←⃗⃗⃗ 𝑊 + 𝐸 + 𝐴. 𝐺   (12) 

Na equação (12), A.G representa o ácido graxo; Et o etanol; W a água; E o éster 

formado. O modelo cinético empregado no trabalho foi: 

GA

e

WE
EtGA

GA

GA C
K

CC
CC

C

k

d

dx
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0.

1.








 



 (13) 

Na equação (13), k1 representa a constante cinética da reação direta; Ke a constante de 

equilíbrio e 𝑥𝐴.𝐺 a fração molar de ácido graxo. Para avaliar o impacto das condições 

termodinâmicas de equilíbrio, Santos et al. (2017) fizeram uso da equação de estado PC-
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SAFT diretamente no parâmetro concentração através da densidade de mistura (YUJAROEN 

et al., 2009). 

Ao optar-se por utilizar um modelo matemático com efeitos termodinâmicos e 

cinéticos embutidos, assim como feito no trabalho de Yujaroen et al. (2009) e, posteriormente, 

no trabalho de Osmieri et al. (2017), a capacidade descritiva do modelo foi aumentada. 

Mesmo o trabalho de Santos et al. (2017) não tendo abordado aspectos fenomenológicos, os 

resultados mostraram uma boa qualidade de ajuste. 

 

2.2. Transesterificação Supercrítica em Reator Tubular de 

Leito Fixo 

Maçaira et al. (2011) fizeram um estudo da transesterificação utilizando óleo de 

girassol e metanol supercrítico. No mesmo sistema foi usado como cossolvente, dióxido de 

carbono. A reação foi conduzida em um reator de leito fixo preenchido com catalisador sólido 

comercial de funcionalidade ácida. O processo transcorreu na condição supercrítica com 

temperaturas variando de 150 a 205 ºC, pressão de 25 MPa e razão molar óleo:álcool de 1:25. 

Os pesquisadores fizeram uma avaliação dos efeitos de transferência de massa e efeitos 

cinéticos na produção de biodiesel. Para tanto, utilizaram um reator de titânio com 152 mm de 

comprimento e 15,5 mm de diâmetro interno. A premissa para utilização de recheio se deve 

ao fato de a inserção do mesmo promover um aumento no grau de micromistura (FAROBIE e 

MATSUMURA, 2017). Além disso, a utilização de um determinado cossolvente atenua a 

viscosidade do fluido, resultando no aumento das taxas de transferência de massa. Os autores 

utilizaram as correlações apresentadas por Abaroudi et al. (1999) para determinar os 

parâmetros adimensionais Sh e Sc (Tabela 2.1). Convém destacar que esses parâmetros são 

dependentes da temperatura, por se tratarem de propriedades físicas. 

Tabela 2.1: Correlações usadas para predição do coeficiente de transferência de massa em reator de leito fixo. 
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Fonte: Maçaira et al. (2011) .  

Os resultados obtidos indicam que o uso de catalisador atuando com a operação 

supercrítica implica excelentes taxas de reação e redução das resistências à transferência de 

massa entre o catalisador e o meio reacional, estando à parte física do processo devidamente 

otimizada. Esses resultados estão em consonância com o trabalho realizado por Puiggené et 

al. (1997), cujo objetivo de estudo foi avaliar o comportamento de leitos em reatores. 

Posteriormente, Maçaira et al. (2011) consideraram todas as etapas da reação reversível, 

conforme as Equações de (3) a (5) e concluíram que um estudo de produção de biodiesel 

possui maior acurácia quando se levam em conta as reações reversíveis, já que o consumo de 

triglicerídeo irá gerar muitos produtos intermediários e estes afetam a produção de ésteres até 

o término da reação. Neste caso, foram obtidas conversões de 100% a 205 ºC, 20 MPa e 3 

minutos reação. 

Analisando os resultados experimentais de Maçaira et al. (2011), foi possível observar 

que a produção de ésteres apresenta uma considerável elevação conforme a temperatura 

aumenta. Esses incrementos de temperatura promovem a quebra das ligações de hidrogênio 

do álcool e corroboram na elevação da solubilidade da mistura (GLISIC; ORLOVIC, 2012). 

Dando continuidade às pesquisas cronológicas realizadas na área, Doná et al. (2013) 

investigaram a produção de biodiesel pela interesterificação supercrítica entre o metil-acetato 

com óleo de soja e entre o metil-acetato com óleo de macaúba. A escolha do metil-acetato se 

dá pela geração de triacetina ao invés de glicerina. A triacetina é um aditivo do diesel e possui 

elevado valor de mercado ao contrário da glicerina. 

O reator de leito recheado utilizado dispunha das seguintes características: material 

constituinte de aço inoxidável; capacidade de 57,7 mL; diâmetro externo de 30,5 mm e 
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recheio inerte formado por esferas de vidro de 2,5 mm de diâmetro. Os experimentos foram 

todos conduzidos na pressão de 20 MPa; temperaturas entre 300 a 400 ºC; razão mássica óleo: 

metil-acetato entre 1:2 e 1:5; tempos reacionais entre 18 e 45 minutos. 

Neste estudo, Doná et al. (2013) não avaliaram os fenômenos físicos relacionados ao 

reator, tais como dispersão e os fenômenos de interação termodinâmica entre os componentes. 

Basicamente, a proposta do estudo foi o de comparar o comportamento em termos de 

produção entre os dois óleos utilizando metil-acetato. Os autores concluíram que o óleo de 

macaúba apresentou um melhor desempenho em todos os aspectos, como: melhor produção, 

apresentar menor degradação térmica e as condições operacionais serem mais tênues quando 

comparadas aos processos supercríticos tradicionais. A melhor condição operacional foi com: 

teor de ésteres de 83%, decomposição térmica de 17%, temperatura de 325 ºC, razão mássica 

óleo: metil-acetato de 1:5 e tempo reacional de 45 minutos.  

Silva et al. (2014) pesquisaram o uso de óleo de Jatropha, utilizando leito de inertes 

(esferas de vidro) e usando hexano como cossolvente. Os pesquisadores avaliaram os 

parâmetros de processo na produção de biodiesel. Para tanto, fizeram uso de um reator de aço 

inoxidável com 150 mm de comprimento e 13 mm de diâmetro interno. Foi avaliada a 

influência das seguintes variáveis de processo nas condições operacionais: temperaturas na 

faixa de 250 a 325 ºC, pressões entre 15 MPa a 20 MPa e o efeito do cossolvente na produção 

de biodiesel. No estudo em questão, os autores procuraram avaliar o efeito individual de cada 

uma das variáveis estudadas, no entanto, a influência da utilização do recheio sobre as 

variáveis não foi considerada. As explanações matemáticas do ponto de vista cinético ou 

fenomenológico foram negligenciadas. Conforme esperado, todas as variáveis avaliadas 

apresentaram efeitos positivos na produção de ésteres, fatos estes muito bem consolidados 

pela literatura vigente. 

No intuito de tentar diminuir a quantidade de álcool em excesso no processo 

supercrítico, Mazanov et al. (2016) propuseram o uso de catalisadores heterogêneos na síntese 

supercrítica de biodiesel a partir do óleo de colza. Os catalisadores utilizados na reação foram: 

ZnO/Al2O3; MgO/Al2O3; SrO/Al2O3, apresentando 5% de metal suportado em Al2O3. O 

projeto do reator considerou as seguintes características: diâmetro de 16 mm, capacidade de 

0,16 L. As condições experimentais estudadas foram: pressão de 20 MPa; razões molares 

óleo: álcool 1:12, 1:18, 1:20 respectivamente; temperaturas de 350 a 380 ºC. (MAZANOV et al., 2016). 
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Como o grau de mistura é baixo quando se utilizam baixas razões molares óleo: 

álcool, os pesquisadores optaram pelo uso de ultrassom para aumentar o contato entre os 

reagentes. Conforme esperado, o uso de catalisadores heterogêneos aliados ao ultrassom 

obteve um conteúdo máximo de ésteres de 97,13% em sua melhor condição operacional. 

Além disso, o estudo confirmou que menores razões molares podem ser utilizadas para 

obtenção de elevados níveis de produção de ésteres, desde que a transferência de massa seja 

intensificada. Com relação aos efeitos de mistura promovidos pelo catalisador, constatou-se 

que esses não foram avaliados, o que se levou em consideração no trabalho foi o aumento da 

conversão de triglicerídeos promovidos por cada um dos catalisadores citados anteriormente. 

De modo geral, o aumento da conversão com os catalisadores foi praticamente insignificante, 

apresentando valores máximos de 2% entre o MgO/Al2O3 e SrO/Al2O3. A condição ótima 

transcorreu da seguinte forma: temperatura de 350 ºC; razão molar óleo:álcool 1:12; 

catalisador SrO. 

Qiao et al. (2017) pesquisaram o uso de óleo de soja em reação de alcoólise com 

metanol em condições supercríticas. As características do reator contínuo de aço inoxidável 

foram: 250 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro interno. Os autores analisaram a 

influência das variáveis de processo nas seguintes condições operacionais: temperaturas na 

faixa de 250 a 350 ºC, pressões de 10 a 20 MPa e o efeito de diferentes tipos de recheios 

inertes na produção de biodiesel. Com a diminuição do tamanho das partículas, a produção de 

biodiesel foi aumentada. A explanação foi feita com base nos seguintes fatores: o uso de 

inertes aumenta a homogeneidade entre as fases, conforme observado na Figura 2.2 (b), (c) e 

(d), na qual o recheio reduz as zonas mortas e possíveis fenômenos de vorticidade, como 

observado na Figura 2.2 (a). Ademais, pequenas partículas de recheio podem promover 

maiores áreas superficiais, resultando em um melhor contato entre os reagentes e, portanto 

maior taxa reacional (GUARDO et al., 2007). 

Figura 2.2: Perfis de velocidade em diferentes tamanhos de recheio. 
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Fonte: Qiao et al. (2017). 

 

Para correlacionar os dados experimentais, os autores analisaram o fenômeno da 

perspectiva cinética. Foi considerado que a reação se comporta como sendo do tipo pseudo 

primeira ordem, sendo descrita da seguinte forma: 

uME + CH3OH → ME + GL (14) 

uME representa os reagentes presentes na transesterificação, CH3OH indica o metanol, 

ME são os metil ésteres produzidos e GL o glicerol. Através dessas hipóteses apresentadas o 

modelo cinético se ajustou aos dados experimentais empregados. 

Como análise geral, é possível dizer que os modelos reportados são viáveis na 

tentativa prever as variações de concentração em um reator contínuo, principalmente, se 

compararmos as abordagens empíricas e semi-empíricas usadas em inúmeros trabalhos na 

lietratura. Contudo, tais modelos de reatores contínuos sofrem de erro de projeto.  

A premissa básica ao se fazer uso de um reator tubular é que o escoamento seja 

inerentemente turbulento e que os efeitos de dispersão sejam nulos. Entretanto, os reatores 

tubulares apresentados nas pesquisas acima operam em regime de escoamento laminar. Sendo 

assim, as vazões baixas acabam comprometendo as interações hidrodinâmicas, de calor e de 

massa. Esse fato tenta ser compensado através do aumento do comprimento do reator, ou seja, 

as taxas reacionais acabam sendo maximizadas não pelas características de escoamento da 
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mistura reacional, mas sim pelo elevado tempo de residência que a mistura reacional 

permanece no reator. Paralelamente, o aumento do tempo de residência acarreta o fenômeno 

da degradação térmica, principalmente em elevadas condições de temperatura e pressão, tais 

como as encontradas no processo supercrítico, porém não explicitadas nos trabalhos. 

 

2.3. Modelagem de Reatores Tubulares de Leito Fixo 

Ao analisar o escoamento de uma mistura em um reator de leito de recheio é possível 

dizer que fluxo comporta-se de maneira muito complexa, sobretudo quando comparado aos 

modelos idealizados (PFR e CSTR). Inicialmente, sabe-se que o uso de recheios nos reatores 

tem como intuíto a intensificação da transferência de massa e reação. Este fato ocorre 

primordialmente pela alta resistência ao fluxo, caracterizado pela baixa porosidade e por um 

perfil de escoamento tendenciando a quase estagnado. As moléculas que caem em tais regiões 

permanecem mais tempo dentro do leito de forma que as taxas de reação são maximizadas 

nesses pequenos espaços (ATMAKIDIS e KENIG, 2015) .Além disso, o movimento do fluido 

em meios porosos é controlado por gradientes de concentração que, atrelado a direção do 

fluxo, exercem forte efeito na mistura produzindo um aumento na dispersão axial 

(BENNEKER, KRONBERG, WESTERTERP, 1998).  

A premissa básica do modelo de dispersão axial é a afinidade entre mistura e difusão 

molecular, sendo descrita como uma combinação entre o efeito advectivo (fluxo médio 

convectivo) e o processo de dispersão (representado por uma difusão fickiano) multiplicado 

ao coeficiente de dispersão, DL.  

No caso de reações em uma única fase em pressões moderadas ou próximas a pressão 

ambiente, existe um consenso sobre a aplicabilidade do modelo com dispersão axial. 

Conforme apresentado em Jakobsen (2008),  Froment; Bischoff e Wilde (2011), é comum 

considerar que os reatores tubulares tenham fluxo predominantemente em uma direção, isto é, 

normalmente na direção axial. Para situações nas quais os gradientes espaciais na direção do 

fluxo são pertinentes, então o modelo de dispersão axial não ideal é significativo. Neste caso, 

o modelo é representado por variáveis dependentes médias atreladas ao parâmetro de 

dispersão e a taxa de reação. 
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onde vz é a velocidade média superficial de escoamento, DL, o coeficiente de dispersão e Rs, 

taxa de reação. 

Segundo Levenspiel (1999), o coeficiente de dispersão axial representa uma 

combinação entre a difusão molecular, quando o regime de escoamento é próximo da 

estagnação, e dispersão de mistura, típico de regimes cujo Reynolds de partícula é superior a 

0,01. O perfeito entendimento sobre o tipo predomínio da difusão molecular ou dispersão de 

mistura em reator tubular com leito fixo requer uma análise através de grupos adimensionais, 

sendo os principais:  

• Número de Reynolds de partícula - Rep: que tem como premissa determinar o 

regime de escoamento nos interstícios do leito (em termos do diâmetro de 

partícula). 

• Número de Peclet – Pe: que avalia a extensão da dispersão e demonstra a 

predominância dos efeitos de difusão molecular, ou ainda se prevalecem os 

efeitos advectivos de escoamento. No caso de leito de partículas, o número de 

Peclet é corrigido pelo diâmetro médio da partícula e a porosidade do leito. 

• Número de Damköhler – Da: que está relacionado aos índices de conversão 

que podem ser obtidos, onde um valor baixo implica que os efeitos de 

transferência de massa predominam sobre a reação e um valor elevado 

culminará em elevadas taxas de conversão e transferência de massa otimizadas. 

Delgado (2006) estudou, com detalhes, o fenômeno da dispersão (axial e radial) em 

leitos fixos. Para o autor, inúmeras variáveis podem influenciar o comportamento da 

dispersão em leitos, tais como: o comprimento do coluna, viscosidade e densidade do fluido, 

relação entre o diâmetro da coluna e o diâmetro da partícula, relação entre o comprimento da 

coluna e o diâmetro das partículas, distribuição do tamanho de partículas, forma da partícula, 

efeito da velocidade do fluido e efeito temperatura (ou número de Schmidt). Para avaliar esta 

combinação de efeitos, foram apresentadas correlações empíricas para a predição dos 

coeficientes de dispersão, em termos do número de Reynolds, Peclet e Schmidt.  
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Apesar da complexidade associada a análise do modelo de dispersão axial, a sua 

aplicação tem como premissa a modelagem de reatores reais. Neste sentido, a clássica 

abordagem de aproximação por uma séria de CSTRs ou PFR pode conduzir a interpretações 

equivocadas, principalmente quando o escoamento ocorre em leito fixo. Sendo assim, a 

formulação utilizada para a descrição do reator tubular de leito de inertes (objeto de estudo da 

presente pesquisa) tem como base o modelo de dispersão axial apresentado acima. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3. Materiais e Métodos 

Conforme visto na revisão bibliográfica, as pesquisas voltadas a área de modelagem 

em reatores tubulares com recheio de inertes são escassos e carentes de uma visão 

fenomenológica que respalde os dados experimentais. Neste capítulo, será fornecida a 

metodologia para a obtenção de um modelo matemático de um reator de leito de inertes na 

condição supercrítica e a sua respectiva resolução numérica. Todos os aspectos abordados, 

hipóteses simplificadoras, considerações e justificativas serão fornecidas a seguir. 

 

3.1.  Dados Experimentais 

Como explicitado no Capítulo 1, esta pesquisa tem como motivação complementar o 

trabalho realizado na dissertação de mestrado de Rebouças (2016), aluna do mesmo grupo de 

pesquisa do autor deste trabalho. Em seu trabalho, Rebouças (2016) pesquisou a produção de 

biodiesel na condição supercrítica via reação de transesterificação entre e o óleo de soja 

comercial e o etanol em um leito de inertes. Nesse sentido, foi realizado um planejamento 

experimental para quantificar o quanto a inserção do recheio foi capaz de modificar a 

conversão do processo. A metodologia experimental empregada pela autora é similar ao de 

Doná et al. (2013), contudo o tamanho do reator; o tipo de matéria-prima, sendo essa o óleo 

de soja comercial; o tipo de recheio e os respectivos diâmetros médios de partícula são 

deferentes. 

O reator projetado para a execução dos experimentos possuía as seguintes 

características: 

• Tubo em aço inoxidável com comprimento de 300 mm; diâmetro interno de 6 

mm e diâmetro externo de 9,5 mm (3/8 polegadas); 

• Recheio formado por esferas irregulares de vidro de borossilicato com 

dimensões médias de: 2,0; 0,85; 0,6 mm de diâmetro.  

A unidade experimental para transesterificação supercrítica está esquematicamente 

apresentada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Configuração de aparato experimental usado nos estudos de  

transesterificação de Rebouças (2016) 

 

Fonte: Rebouças (2016).  

Com base no esquema apresentado na Figura 3.1, a mistura reacional composta por 

óleo de soja e etanol foi transportada por uma bomba de deslocamento positivo até o reator. A 

pressão do reator foi previamente regulada a partir de uma válvula reguladora do tipo Back 

Pressure Regulator, cuja pressão foi estabelecida em 15 MPa. Após atingir a pressão de 

operação, a mistura reacional percorria o reator contínuo pré-aquecido na temperatura de 

reação especificada. O processo de aquecimento se deu por meio de um forno elétrico com 

temperatura controlada. 

O final da reação foi considerado após transcorrido o tempo de 3 a 4 vezes o tempo de 

residência do reator (garantia de que a mistura se encontrava em estado estacionário). A coleta 

de amostras foi conduzida na saída do reator, após a despressurização da mistura. 

Posteriormente, as amostras foram analisadas por cromatografia gasosa. 

As condições as quais os experimentos foram conduzidos são apresentadas nas Tabela 

3.1 e Tabela 3.2. Para este conjunto, foram fixas: a razão molar óleo: álcool em 1:40 e a 

pressão reacional em 15 MPa. 
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Tabela 3.1: Resultados experimentais em diferentes condições operacionais, mantendo-se a razão molar 1:40, 

pressão 15 MPa e vazão de 1,0 mL/min. 

Temperatura (K) Tempo (minutos) 
Porosidade 

(adm.) 

Conversão 

(%) 

573,15 8,50 1,00 13,51 

623,15 8,50 1,00 14,03 

673,15 8,50 1,00 34,84 

573,15 3,57 0,42 4,22 

623,15 3,57 0,42 20,94 

673,15 3,57 0,42 54,23 

573,15 3,23 0,38 13,7 

623,15 3,23 0,38 26,35 

673,15 3,23 0,38 56,75 

573,15 2,72 0,32 22,77 

623,15 2,72 0,32 61,86 

673,15 2,72 0,32 82,59 

Fonte: Rebouças (2016).  

Tabela 3.2: Resultados experimentais em diferentes condições operacionais, mantendo-se a razão molar 1:40, 

pressão 15 MPa e vazão de 0,5 mL/min. 

Temperatura (K) Tempo (minutos) 
Porosidade 

(adm.) 

Conversão 

(%) 

573,15 17,00 1,00 5,81 

623,15 17,00 1,00 20,89 

673,15 17,00 1,00 48,67 

573,15 7,14 0,42 11,15 

623,15 7,14 0,42 39,27 

673,15 7,14 0,42 80,13 

573,15 6,46 0,38 12,94 

623,15 6,46 0,38 45,18 

673,15 6,46 0,38 73,45 

623,15 5,44 0,32 89,82 

673,15 5,44 0,32 99 

Fonte: Rebouças (2016).  
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Os dados experimentais apresentados nas Tabela 3.1 e Tabela 3.2 serão utilizados para 

a estimação dos parâmetros do modelo fenomenológico e posterior analisar do processo.  

 

3.2.  Modelagem Matemática 

Neste trabalho, as características fenomenológicas foram analisadas considerando as 

variações da concentração no tempo e na direção axial do reator. Esta abordagem é 

notadamente conhecida por incorporar os termos dispersivos e advectivos durante a descrição 

e suas aplicações estão relacionadas a processos de fluxo laminar ou turbulento; escoamentos 

em leitos fixos (ou meios porosos) em que, o campo de velocidade local não pode ser 

mensurado ou calculado, como mostrado por Himmelblau e Bischoff (1968). 

Para descrever um modelo matemático condizente com o processo em questão, foram 

assumidas as seguintes hipóteses simplificadoras: 

• Temperatura é uniforme ao longo da direção axial e radial do reator;  

• Pressão de operação é constante, sendo essa de 15 MPa;  

• Razão molar óleo: álcool, constante;  

• Fluxo uniforme na entrada do reator;  

• Variações na coordenada radial, desprezíveis;  

• Fluxo predominantemente na direção axial do reator;  

• Reação reversível;  

• Correção da velocidade média de escoamento pelo cálculo da densidade da 

mistura através de uma equação de estado termodinâmica.  

Partindo do balanço de massa (Equação 16) em coordenadas cilíndricas sob um 

elemento de volume diferencial pertinente ao reator tubular de leito fixo, conforme mostra a 

Figura 3.2, chega-se a Equação (17): 

Acúmulo = Entrada − Saída + Geração − Consumo (16) 
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Figura 3.2: Idealização do elemento diferencial de volume do reator tubular com leito de inertes. 

 

Fonte: modificado com base em Qiao et al. (2017).  
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O parâmetro ε representa a porosidade média; V representa o volume do reator, vz a 

velocidade média de escoamento na direção axial, Ac a área transversal ao escoamento do 

fluido, ra representa a taxa reacional; Cz denota a concentração de um determinado 

componente na posição z e Jz diz respeito à densidade de fluxo molar máximo na direção axial 

e em uma determinada posição z. O volume do reator foi definido segundo a Equação (18): 

zAV c   (18) 

Em que ∆𝑧 representa o incremento diferencial do comprimento do reator. A 

densidade de fluxo molar máximo na direção axial foi aproximada pela equação de Fick, 

conforma a Equação (19): 
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onde, DL representa o coeficiente efetivo de dispersão, ou simplesmente coeficiente de 

dispersão. De acordo com Aris (1959), o coeficiente de dispersão representa a tendência de 
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disseminação da mistura de componentes de um ponto a outro no espaço. Substituindo então 

as Equações (18) e (19) na Equação (17), tem-se: 

 
 

 ca
z

Lc
zz

c
z

c Azr
z

C
DzA

z

vC
zA

t

C
Az 
























 )(

2

2

  (20) 

Dividindo a Equação (20) por 𝐴𝑐 ∙ ∆𝑧 e assumindo que a velocidade média de 

escoamento é aproximadamente constante, obtém-se. 
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Como a reação de transesterificação foi assumida como reversível e elementar, os 

balanços materiais para as espécies químicas no reator tubular com leito de inertes é dada 

através do sistema de equações diferenciais parciais acopladas, representadas pelas Equações 

(22) a (25): 
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Onde A representa a concentração molar de triglicerídeos (óleo de soja); B, a concentração 

molar de álcool (etanol); C, a concentração molar de éster etílico e GL, a concentração molar 

de glicerina, respectivamente. 

A velocidade média para a mistura de multicomponentes na direção axial foi corrigida 

com a inserção da densidade de mistura (YUJAROEN et al., 2009, SANTOS et al., 2017), 

segundo a equação (26). 
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Onde Q representa a vazão volumétrica de alimentação no reator; Ac a área de seção 

transversal; ρ0 é a densidade da mistura na alimentação; e ρ(t,z) é a densidade da mistura na 

posição axial z e para qualquer tempo t. Os valores da densidade de mistura foram inferidos 

através da Equação (27). Nesta expressão, xi e MMi representam a fração molar e a massa 

molar de cada componente i na mistura, respectivamente. O volume molar da mistura, Vm, foi 

calculado através da equação cúbica de estado de Robinson e Peng (1978), conforme a 

Equação (28) 
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Na Equação (28), P é a pressão do sistema, R a constante dos gases ideais, T a 

temperatura, a e b são os parâmetros da equação de estado calculados pelas regras clássicas de 

mistura: 

 























 

Nc

i

ii

Nc

i

Nc

j

ijjiji

bztxb

Kaaztxztxa

1

1 1

),(

1),(),(

 (29) 

Sendo os parâmetros individuais de a e b definidos pela equação (30): 
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Na Equação (30), TC,i representa a temperatura crítica para cada componente i; PC,i a 

pressão crítica individual de cada componente; wi o fator acêntrico de cada componente, e Ki,j 

os parâmetros de contribuição binária, respectivamente. Para estes estudos, os parâmetros de 

contribuição binária foram considerados nulos (YUJAROEN et al., 2009). Os valores para 

TC,i, PC,i e wi são apresentados na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3: Propriedades críticas dos componentes puros e fator acêntrico usado na equação cúbica de estado de 

Peng-Robinson. 

Componente TC (K) PC (atm) w 

Etanol 

Ácido Palmítico 

Ácido Esteárico 

Ácido Oleico 

Ácido Linoleico 

Água 

513,90 

822,10 

847,16 

875,42 

775,00 

647,00 

60,67 

13,08 

10,78 

11,17 

13,24 

218,00 

0,643 

1,129 

1,206 

1,201 

1,195 

0,349 

Fonte: Linstrom e Mallard (2014).  

Convém destacar que a escolha pela equação de estado Peng-Robinson (ROBINSON; 

PENG, 1978) para representar o equilíbrio entre as fases foi condicionada aos seguintes 

fatores: na condição supercrítica, os fluidos apresentam propriedades intermediárias entre gás 

e líquido. Além disso, não há tensão interfacial já que as ligações entre os fluidos foram 

quebradas. Em decorrência deste efeito, é possível tratar a mistura como sendo unifásica e 

completamente miscível. Ademais, a equação de Peng-Robinson apresenta excelente precisão 

próxima ao ponto crítico tanto em sistemas binários como multifásicos, conforme mostra Wei 

e Sadus (2000). Em uma publicação recente, Osmieri et al. (2017) avaliaram diferentes 

equações de estado para predição do comportamento entre as fases da mistura no estado 

supercrítico. Neste estudo, ficou evidente a pequena variação comportamental entre as 

diferentes equações. Portanto, a escolha da equação de estado Peng-Robinson para o cálculo 

da densidade de mistura é completamente aceitável para a condição supercrítica. 

Para concluir o desenvolvimento do modelo de reator tubular com leito de inertes, 

representado pelas Equações (22) a (30), as seguintes condições de contorno e inicial são 

admitidas: 

• Condição na entrada do reator (z = 0, t) - na condição de contorno para a 

entrada do reator, foi considerado que apenas as concentrações dos reagentes, 

CA_ent e CB_ent, são conhecidas e especificadas. 
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• Condição na saída do reator (z = L, t) - na condição de contorno para a saída do 

reator, foi considerado que as concentrações dos componentes permanecem 

constantes e, assim sendo, o gradiente de concentração pode ser considerado 

nulo nesta posição. 
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• Condição inicial (z,t = 0) – para a condição de partida (condição inicial), foi 

admitido que, inicialmente, o reator estava “vazio”. Neste caso, as 

concentrações dos reagentes e produtos, no instante t = 0, foram consideradas 

nulas. 

 

  DCBAitzCi ,,,00,   (33) 

  

3.3.  Resolução Numérica do Modelo 

Conforme discorrido na seção 3.1, os dados experimentais dispostos nas Tabelas 3.1 e 

3.2, representam as conversões obtidas no estado estacionário. Neste caso, o modelo 

representativo (Equações 22 a 30) apresentaria apenas a contribuição das coordenadas 

espaciais. Em termos matemáticos, este tipo de modelo leva a resolução de um sistema de 

equações diferenciais ordinárias não lineares com valores definidos nos contornos (entrada e 

saída do reator tubular, com base nos dados de cada corrida experimental). Contudo, devido 

natureza não linear e a elevada complexidade (em virtude da correção da velocidade média 

para a mistura), o modelo pode apresentar dificuldades de convergência e até mesmo soluções 

instáveis. 

De forma a transpassar as dificuldades numéricas de convergência inerentes à 

resolução do sistema de equações, foi utilizada a técnica do Falso Transiente (KUBICEK e 

HLAVACEK 1983). Esta técnica tem como premissa a descrição do modelo por equações 
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diferenciais parciais que levam em conta variações no espaço e no tempo. Dessa maneira, a 

resolução numérica avança suavemente a cada intervalo de tempo prescrito e sem 

dificuldades. O estado estacionário é identificado quando a diferença entre os valores das 

variáveis antes e após a variação temporal é próxima da tolerância especificada. A Figura 3.3 

mostra, de forma simplificada, a estratégia de resolução utilizando a técnica de Falso 

Transiente. 

Figura 3.3: Fluxograma para Identificação do Estado Estacionário do Modelo de Reator Tubular com Leito de 

Inertes utilizando a Técnica de Falso Transiente. 

 

 

Fonte:  Autor.  

Para a resolução numérica do modelo matemático apresentado, foi empregado o 

Método das Linhas – MOL (SCHIESSER; GRIFFITHS, 2009). Neste método, o domínio 

espacial é repartido em N subdomínios de tamanho fixo, todavia mantendo-se sob a forma 

contínua o domínio temporal. Em termos numéricos, apenas as derivadas espaciais são 

discretizadas por uma técnica de aproximação, por exemplo: diferenças finitas, volumes 
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finitos ou aproximação polinomial. Assim, o sistema original de EDPs, após a aproximação 

das derivadas espaciais, transforma-se em um sistema de equações diferenciais ordinárias no 

tempo (característico de problema de valor inicial). 

Na presente pesquisa, a coordenada axial de dimensão 0  z  L foi subdividida em N 

intervalos de tamanho fixo, z. Para adequar as derivadas a nova notação, foi inserido um 

contador - j – em cada variável, onde 1  j  N, conforme Figura 3.4. 

Figura 3.4: Esquema de discretização aplicada ao longo da direção axial do reator tubular com leito de inertes. 

 

Fonte: Autor.  

As derivadas espaciais na direção axial foram discretizadas utilizando a técnica de 

diferenças finitas. Os termos advectivos (derivadas de primeira ordem) foram aproximados 

por diferenças finitas para trás, conforme representado na Equação (40). Já os termos 

difusivos (derivadas de segunda ordem), foram aproximados por diferenças centrais, segundo 

a Equação (41). 

z

CC

z

C jj








 1

 (34) 

2

11

2

2 2

z

CCC

z

C jjj








 

 (35) 

Nas Equações (34) e (35), a concentração 𝐶𝑗 representa a concentração de um 

componente em um tempo t na posição axial atual; 𝐶𝑗−1, a concentração de um componente 

em um tempo t na posição axial anterior e, 𝐶𝑗+1, a concentração de um componente em um 

tempo t na posição axial posterior. 

Para a resolução numérica do sistema de EDOs resultante foi utilizado o método de 

Runge-Kutta de sétima ordem, cuja sub-rotina utilizada foi a IVMRK da IMSL. O código 

computacional foi implementado em Fortran 90. As variáveis foram descritas na forma 

vetorial e os perfis de concentração dos componentes ao longo do espaço e tempo foram 
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armazenados em um arquivo de impressão para uma posterior análise dos resultados. Os 

detalhes da implementação são apresentados na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Fluxograma da resolução numérico do modelo matemático utilizando o MOL. 

 

Fonte: Autor.  

 

3.4.  Estimação dos Parâmetros do Modelo Matemático 

Durante o desenvolvimento do modelo fenomenológico, três parâmetros foram 

identificados na formulação matemática, sendo esses: as constantes cinéticas – k1 e k2; e o 

coeficiente de dispersão, DL. Conforme anteriormente citado no item 3.2, assumiu-se que a 

dispersão é um valor médio representativo da mistura, o qual leva em conta a difusão 
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molecular e convectiva. Sendo, portanto, única para todos os componentes, assim como nos 

trabalhos de Aris (1959) e Delgado (2006). 

Em virtude da complexidade envolvida no modelo fenomenológico de reator de leito 

fixo, o parâmetro de dispersão e as constantes cinéticas foram estimados com base no método 

heurístico de otimização, Particle Swarm Optimization (PSO). Em sua essência, o método 

PSO possui uma natureza randômica (similar ao algoritmo genético e demais algoritmos 

evolucionários) onde tenta mimetizar o comportamento social e cooperativo de pássaros e 

abelhas na busca por alimento. Na busca pela solução ótima (maior fonte de alimento), cada 

abelha – partícula – realiza a sua exploração espacial individual, porém o seu movimento é 

norteado pela: (i) lembrança individual da melhor posição espacial já determinada e, (ii) pelo 

conhecimento adquirido sobre a melhor posição avaliada pelo grupo (CHEN et al., 2017). O 

valor ótimo é determinado após um número finito de buscas – iterações. Matematicamente, 

este comportamento pode ser descrito da seguinte forma: 

   









anterioranterioratual

anteriorglobalanteriorlocalanterioratual

vxx

xxrcxxrcvv 2211
 (36) 

onde vatual e xatual representam a velocidade e a posição atualizada da partícula; , o 

coeficiente de inércia prefixado entre 0 e 1; xlocal, a melhor posição determinada pela 

partícula; xglobal, a melhor posição determinada por todas as partículas; c1 e c2, constantes de 

aceleração prefixadas e; r1 e r2, números aleatórios entre 0 e 1. 

A qualidade da estimação dos parâmetros foi determinada mediante a função objetivo 

mínimos quadrados, conforme mostra a Equação (37). Neste caso, o conjunto ótimo de 

parâmetros é disponibilizado somente após a função objetivo alcançar um valor menor que a 

tolerância estipulada ( 

 

 

 

Figura 3.6). 
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sendo experimental

ix , a conversão experimental e, modelo

ix , a conversão, no estado estacionário, 

obtida pelo modelo. 

 

 

 

 

Figura 3.6: Fluxograma da configuração utilizada na estimação dos parâmetros do modelo matemático. 

 

Fonte: Autor.  
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3.5.  Análise Números Adimensionais 

Para avaliar o comportamento do reator tubular com leito de inertes foram utilizados 

os seguintes números adimensionais para meios porosos:  

• Número de Reynolds: cujo objetivo é analisar o regime de escoamento da 

mistura reacional no meio poroso; 

• Número de Peclet: o seu valor denota a relação entre o transporte convectivo e 

o transporte dispersivo. Ademais, a sua avaliação pode indicar quão distante da 

hipótese de idealidade está o reator tubular; 

• Número de Damköhler: neste caso, o objetivo é avaliar se os efeitos reacionais 

são limitantes, em relação a velocidade de escoamento. 

• Número de Schmidt: este agrupamento quantifica a relação entre as 

difusividades viscosa e mássica. 

As Equações (38) a (41) mostram as respectivas expressões para os números 

adimensionais: 
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Nas Equações de (38) a (41), ρ(t,z) representa a densidade de mistura; v, a velocidade 

média de escoamento; dp, o diâmetro médio da partícula; LD  o coeficiente de dispersão; V, o 

volume do reator tubular e; 
0aF , a vazão molar da mistura na alimentação, respectivamente. 

Vale ressaltar que os dados referentes à viscosidade absoluta utilizados nesta pesquisa são 

oriundos do trabalho de Liu et al. (2016). 
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4. Resultados e Discussões 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da solução numérica obtida a partir da 

metodologia apresentada no Capítulo 3. Serão discutidos os resultados obtidos, explanações 

dos fenômenos físicos a partir do modelo e comparações com os trabalhos da literatura. 

 

4.1. Análise dos Parâmetros Estimado do Modelo Matemático 

4.1.1. Constantes Cinéticas de Reação – Direta e Inversa 

As Tabela 4.1 e 4.2 mostram os valores estimados para as constantes cinéticas nas 

vazões de 1,0 mL/min e 0,5 mL/min, respectivamente. 

Tabela 4.1: Valores estimados para as constantes cinéticas do modelo matemático a 1,0 mL/min. 

k1 (dm3/mol.min) 

T (K)/ε 1,0 0,42 0,38 0,32 

573,15 0,0311 0,0216 0,0245 0,0538 

623,15 0,0519 0,0515 0,0488 0,0759 

673,15 0,0762 0,0986 0,0817 0,0982 

k2 (dm3/mol.min) 

T (K)/ε 1,0 0,42 0,38 0,32 

573,15 0,0007 0,00056 0,00123 0,00149 

623,15 0,0014 0,00154 0,00197 0,00287 

673,15 0,0023 0,00328 0,00281 0,00469 

Fonte: Autor. 
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Tabela 4.2: Valores estimados para as constantes cinéticas do modelo matemático a 0,5 mL/min. 

k1 (dm3/mol.min) 

T (K)/ε 1,0 0,42 0,38 0,32 

573,15 0,01380 0,01614 0,04667 0,01732 

623,15 0,02744 0,03682 0,05697 0,02947 

673,15 0,04595 0,06831 0,06617 0,04390 

k2 (dm3/mol.min) 

T (K)/ε 1,0 0,42 0,38 0,32 

573,15 0,00036 0,00043 0,0007361 0,00063 

623,15 0,00077 0,00135 0,0015711 0,00205 

673,15 0,00137 0,00319 0,0027732 0,00496 

Fonte: Autor. 

Ao analisar os valores das constantes cinéticas estimadas apresentadas nas Tabelas 4.1 

e 4.2, é possível observar que os as predições dos parâmetros cinéticos da reação direta são 

superiores quando comparados aos valores de reação inversa. Este resultado autentica as 

condições adotadas, principalmente em virtude das elevadas temperaturas e razões molares 

óleo: álcool adotadas para deslocar o equilíbrio em direção aos produtos. Além disso, fica 

evidente a tendência de aumento dos valores das constantes cinéticas com a elevação da 

temperatura.  

Com relação ao efeito da redução da vazão (de 1,0 mL/min para 0,5 mL/min) sobre as 

constantes cinéticas diretas, é possível afirmar que existe um comportamento diretamente 

proporcional. Sendo assim, a menor vazão resulta em reações mais rápidas e com menores 

tempos de residência, ratificando as observações experimentais de Rebouças (2016). Já o 

efeito da inserção do recheio não promove alterações processuais expressivas entre as 

temperaturas de 573,15 K e 623,15 K.  

Ainda com base nos resultados apresentados na Tabelas 4.1 e 4.2, nota-se que as 

ordens de grandeza dos valores de constante cinética de reação inversa são de 10 a 100 vezes 

menores quando comparados aos valores de constante cinética de reação direta. Esses 

resultados legitimam com a idealização experimental empregada por Rebouças (2016) e Qiao 

et al. (2017), de que ao empregar elevadas razões molares óleo: álcool ocorre o deslocamento 
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da reação para os produtos de forma intensa, a ponto de a consideração de uma reação 

puramente irreversível, tornar-se verossímil. 

As Figuras 4.1 e 4.2 mostram o logaritmo natural das constantes cinéticas em função 

do inverso da temperatura durante a transesterificação do óleo de soja com etanol supercrítico. 

Conforme pode-se notar, a inserção do recheio não apresenta um efeito significativo sobre os 

valores preditos para as constantes cinéticas, principalmente nas temperaturas de 573,15 K e 

623,15 K. Contudo, observa-se na Figura 4.1 que o valor obtido para o ln(k1) na porosidade 

de 0,32 e 673,15 K, possui um pequeno afastamento em relação aos demais resultados. Do 

mesmo modo, a Figura 4.2 mostrar que o valor de ln(k1) a 673,15 K, porém na porosidade de 

0,38, também possui um pequeno afastamento em relação aos demais resultados. 

Figura 4.1: Avaliação das constantes cinéticas direta como função do inverso da temperatura para diferentes 

porosidades e vazão 1,0 mL/min. 
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Fonte: Autor. 
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Figura 4.2: Avaliação das constantes cinéticas direta como função do inverso da temperatura para diferentes 

porosidades e vazão 0,5 mL/min. 
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Fonte: Autor. 

Neste caso, pressupõem-se que o efeito de intensificação da área reacional de 

micromistura resultante do uso de menores diâmetros de partículas tende a atuar sobre o efeito 

da temperatura de reação promovendo flutuações nos valores estimados para as constantes em 

baixas porosidades. 

 

4.1.2. Coeficiente de Dispersão 

No que diz respeito à dispersão, alguns aspectos vêm à tona sobretudo porquê este 

parâmetro é representativo da sinergia entre os efeitos de grau de mistura e dos fenômenos 

difusivos. Ou seja, variações nos valores de temperatura, vazão volumétrica e porosidade 

tende a aumentar o grau de mistura e, por consequência, alterar o valor do coeficiente de 

dispersão. Estes efeitos podem ser melhor analisados mediantes os resultados das predições 
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dos parâmetros. As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram os valores do coeficiente de dispersão 

estimados para as vazões de 1,0 mL/min e 0,5 mL/min, respectivamente. 

Tabela 4.3: Valores estimados para coeficiente de dispersão a 1,0 mL/min. 

LD  (dm2/min) 

T (K)/ε 1,0 0,42 0,38 0,32 

573,15 0,0025 0,0091 0,0061 0,0073 

623,15 0,0021 0,0049 0,0038 0,0034 

673,15 0,0013 0,0028 0,0032 0,0021 

Fonte: Autor. 

Tabela 4.4: Valores estimados para coeficiente de dispersão a 0,5 mL/min. 

LD  (dm2/min) 

T (K)/ε 1,0 0,42 0,38 0,32 

573,15 0,0016 0,0032 0,0031 --- 

623,15 0,0009 0,0016 0,0022 0,0007 

673,15 0,0005 0,0007 0,0011 0,0004 

Fonte: Autor. 

As Figuras 4.3 e 4.4 ilustram como os valores do coeficiente de dispersão mudam com 

o inverso da temperatura, para diferentes porosidades. 
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Figura 4.3: Perfis de dispersão como função do inverso temperatura para diferentes valores de porosidade e 1,0 

mL/min. 
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Fonte: Autor. 

Figura 4.4: Perfis de dispersão como função do inverso temperatura para diferentes valores de porosidade e 0,5 

mL/min. 

0,0014 0,0015 0,0016 0,0017 0,0018

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

0,0035  

  

 

 

 

 

D
L
 (

d
m

²/
m

in
)

1/T (K
-1
)  

Fonte: Autor. 
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Nas Tabelas 4.3 e 4.4 e, como decorrência, nas Figuras 4.3 e 4.4 fica evidente que o 

efeito do aumento da temperatura resulta na diminuição do coeficiente de dispersão (para 

todos os valores de porosidade). Um aumento da temperatura influencia diretamente as 

propriedades termofísicas da mistura, sobretudo na redução dos valores da viscosidade e 

densidade da mistura, melhorando a miscibilidade entre os reagentes do sistema (MAÇAIRA 

et al., 2011). Como no presente trabalho, o modelo usado permite corrigir a densidade pela 

equação de estado Peng – Robinson que, por sua vez, sofre alterações em função da dinâmica 

do perfil de velocidade dentro do reator, o efeito resultante imediato é um aumento no grau de 

mistura e diminuição do coeficiente de dispersão (MAÇAIRA et al, 2011, TRENTIN et al., 

2011). 

O efeito da vazão contribui diretamente no rendimento em ésteres da reação. Neste 

caso, a redução da vazão de 1,0 mL/min para 0,5 mL/min proporciona uma diminuição no 

valor da dispersão, em todos os valores de porosidade. Esse comportamento pode ser 

atribuído a atenuação da velocidade de escoamento a qual modifica o perfil de mistura ao 

longo do reator. Em decorrência desta alternância, há uma redução no coeficiente de dispersão 

dos componentes dentro do leito. Convém destacar que apenas na temperatura de 673,15 não 

é possível identificar uma diferença significativa entre os valores. 

No tocante ao efeito da inserção do recheio, dois fenômenos distintos podem ser 

inferidos: ao utilizar vazões de 1,0 mL/min os valores dispersivos considerando o recheio de 

inertes são maiores quando comparados aos casos em que não se utilizam partículas inertes. 

Além disso, conforme o diâmetro de partícula diminui, há tendência de o escoamento 

aproximar-se da laminaridade e, neste sentido, os efeitos de dispersão molecular tornam-se 

relevantes. Contudo, este comportamento não se estende aos casos que utilizam a vazão de 0,5 

mL/min (conforme comentado no parágrafo anterior). A inserção de leitos nestes casos resulta 

em diferenças insignificantes de dispersão, principalmente a 673,15 K, sendo pelo menos duas 

vezes menores quando comparados aos valores de dispersão a 1,0 mL/min. A explanação para 

estes resultados é oriunda das baixas vazões empregadas. Para estes casos, naturalmente os 

efeitos de dispersão molecular já são relevantes, de forma que mesmo após a redução do 

diâmetro de partícula não ocorre um aumento significativo na dispersão molecular. 
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4.1.3. Análise de Significância Estatística dos Efeitos 

Com relação aos resultados de estimação dos parâmetros cinéticos e coeficiente de 

dispersão, foi verificado que os resultados são factíveis, contudo, o nível complexidade 

apresentado pelo modelo matemático induz a uma combinação de efeitos explanados nos itens 

anteriores. De modo a quantificar a importância dos efeitos da temperatura e porosidade, nas 

vazões de 1,0 mL/min e 0,5 mL/min, sobre os parâmetros do modelo, foi realizado um teste 

de correlação estatística utilizando o software STATISTICA v.7.0 . Os resultados referentes à 

significância dos parâmetros e seus efeitos, encontram-se na Tabela 4.5 e 4.6. 

Tabela 4.5: Teste de significância estatística para os parâmetros do modelo matemático a 1,0 mL/min. 

 
Porosidade 

T 

(K) 

DL 

(dm²/min) 

k1 

(dm3/mol.min) 

k2 

(dm3/mol.min) 

Porosidade 1,00 0,00 -0,50 -0,01 -0,14 

T (K) 0,00 1,00 -0,70 0,80 0,41 

DL (dm²/min) -0,50 -0,70 1,00 -0,49 -0,19 

k1 (dm3/mol.min) -0,01 0,80 -0,49 1,00 0,50 

k2 (dm3/mol.min) -0,14 0,41 -0,19 0,50 1,00 

Fonte: Autor. 

Tabela 4.6: Teste de significância estatística para os parâmetros do modelo matemático a 0,5 mL/min. 

 
Porosidade 

T 

(K) 

DL 

(dm²/min) 

k1 

(dm3/mol.min) 

k2 

(dm3/mol.min) 

Porosidade 1,00 -0,09 -0,25 -0,41 -0,49 

T (K) -0,09 1,00 -0,79 0,70 0,77 

DL (dm²/min) -0,25 -0,79 1,00 -0,25 -0,61 

k1 (dm3/mol.min) -0,41 0,70 -0,25 1,00 0,57 

k2 (dm3/mol.min) -0,49 0,77 -0,61 0,57 1,00 

Fonte: Autor. 
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A análise dos dados apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6 ratificam os comentários 

apresentados anteriormente onde o efeito da temperatura é significativo nos parâmetros das 

constantes cinéticas. Sendo assim, pode-se afirmar que as constantes cinéticas são funções 

fortemente dependentes da temperatura. Além disso, o coeficiente dispersão apresentou uma 

dependência significante com a temperatura, tanto na vazão de 1,0 mL/min quanto a 0,5 

mL/min.  

Um resultado relevante é que o efeito da porosidade sobre os parâmetros cinéticos e 

dispersão é menos intenso do que o efeito da temperatura. Neste sentido, foi efetuado um 

novo ajuste das constantes cinéticas utilizando a forma funcional de Arrhenius. O objetivo de 

tal ajuste é encontrar uma única relação para as constantes cinéticas que sejam válidas para 

cada condição experimental de vazão. Os dados referentes às novas constantes cinéticas 

encontram-se nas Tabelas 4.9 e 4.10. 

Tabela 4.9: Valores estimados para as constantes de velocidade e energia de ativação, segundo modelo de 

Arrhenius para 1,0 mL/min.  

E1 

(J/mol) 

E2 

(J/mol) 

Temperatura  

(K) 

k1 

(dm3/mol∙min) 

k2 

(dm3/mol∙min) 

32880,21 39984,52 

573,15 0,03152 0,00093 

623,15 0,05949 0,00207 

673,15 0,08746 0,00321 

Fonte: Autor. 

Tabela 4.10: Valores estimados para as constantes de velocidade e energia de ativação, segundo modelo de 

Arrhenius para 0,5 mL/min. 

E1 

(J/mol) 

E2 

(J/mol) 

Temperatura  

(K) 

k1 

(dm3/mol∙min) 

k2 

(dm3/mol∙min) 

28616,78 62705,02 

573,15 0,02275 0,00042 

623,15 0,03904 0,00168 

673,15 0,05534 0,00295 

Fonte: Autor. 
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Mediante os resultados reportados nas Tabelas 4.9 e 4.10 é possível dizer que a 

diminuição da vazão atenua a energia de ativação da reação direta, contudo a energia de 

ativação da reação inversa sofre um aumento. Como a energia de ativação representa a 

quantidade de energia necessária para a ocorrência de uma dada reação, quanto menor esse 

valor, maior a tendência para a ocorrência da reação. Portanto, ao diminuir a vazão de 

operação ocorre uma maior tendência à formação dos produtos.  

Estes resultados são capazes de explanar os elevados índices de conversão obtidos na 

Tabela 3.1. Paralelamente, inferir-se-á que conforme as vazões diminuem, o regime tende 

cada vez mais a um processo intrinsecamente químico, acarretando uma diminuição da 

reversibilidade da reação e a uma maior tendência a irreversibilidade, o que reforça os 

resultados apresentados por Qiao et al. (2017) e Rebouças (2016). 

4.1.4. Avaliação da Qualidade de Ajuste do Modelo Matemático 

Na Figura 4.5 encontra-se um gráfico que compara os resultados experimentais de 

conversão (ver Tabela 3.1) com os resultados previstos pelo modelo descritivo após as 

estimações. 

Figura 4.5: Comparação entre os resultados obtidos pelo modelo e os dados experimentais de Rebouças (2016). 
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Fonte: Autor. 
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Os resultados obtidos com o uso dos parâmetros estimados pelo modelo alcançaram 

uma qualidade de ajuste de coeficiente 0,98. Ou seja, 98% dos dados experimentais podem ser 

descritos pelo modelo com as constantes cinéticas estabelecidas conforme as Tabelas 4.1 e 4.2 

e coeficiente de dispersão especificado segundo as Tabelas 4.3 e 4.4. Os resultados que 

apresentam maior discrepância são os referentes a temperatura de 623,15 K e pode estar 

relacionada ao fato dos dados experimentais serem insuficientes para estimar os parâmetros 

com uma maior acurácia, principalmente para a condição apontada em particular.  

A Figura 4.6 mostra a comparação entre resultados experimentais de conversão com 

os resultados previstos pelo modelo descritivo utilizando o modelo cinético de Arrehnius (ver 

Tabelas 4.9 e 4.10). 

Figura 4.6: Comparação entre os resultados obtidos pelo modelo e os experimentos utilizando o modelo cinético 

de Arrhenius. 
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Fonte: Autor. 

Os novos resultados obtidos pelo modelo alcançaram uma qualidade de ajuste de 

0,9630. Apesar do coeficiente de ajuste ser ligeiramente menor que o valor obtido no estudo 

anterior, ainda assim permitem descrever o comportamento da conversão com uma qualidade 

elevada. Os resultados da Figura 4.14 que apresentaram maior discrepância são os referentes a 
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temperaturas de 623,15 K e, do mesmo modo, a principal causa para essa discrepância 

provavelmente é proveniente do fato de os dados experimentais terem esse aspecto. 

 

4.2. Análise dos Parâmetros Adimensionais do Modelo 

As Tabelas 4.7 e 4.8 mostram os valores dos números adimensionais de Reynolds (de 

partícula), Peclet, Damköhler e Schmidt avaliados com base nas perdições dos parâmetros do 

modelo. 

Tabela 4.7: Números adimensionais avaliados a 1,0 mL/min. 

Porosidade Reynolds Peclet Damköhler Schmidt 

1,00 11,89 2,16 45,86 0,22 

1,00 8,02 2,68 91,26 0,40 

1,00 5,24 4,47 152,80 1,02 

0,42 0,17 0,59 72,01 0,06 

0,42 0,11 1,14 171,32 0,17 

0,42 0,07 2,05 328,038 0,47 

0,38 0,15 0,88 81,42 0,09 

0,38 0,10 1,46 162,21 0,22 

0,38 0,07 1,82 271,86 0,42 

0,32 0,13 0,74 178,90 0,07 

0,32 0,09 1,67 252,37 0,25 

0,32 0,06 2,80 326,61 0,64 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 4.8: Números adimensionais avaliados a 0,5 mL/min. 

Porosidade Reynolds Peclet Damköhler Schmidt 

1,00 5,95 1,75 11,80 0,35 

1,00 4,01 3,15 67,95 0,94 

1,00 2,62 5,88 253,44 2,69 

0,42 0,08 0,84 53,68 0,17 

0,42 0,06 1,75 122,46 0,52 

0,42 0,04 3,97 227,20 1,82 

0,38 0,07 0,88 155,22 0,18 

0,38 0,05 1,26 189,48 0,38 

0,38 0,03 2,59 220,08 1,19 

0,32 0,04 3,85 109,058 1,15 

0,32 0,03 7,55 146,01 3,46 

 

Fonte: Autor. 

Mediante os resultados apresentados nas Tabelas 4.7 e 4.8, é possível notar que o 

regime de escoamento é estritamente laminar, pois os números de Reynolds apresentam 

valores inferiores a 10 (ROSNER, 1986). Esse fenômeno é decorrente das baixas vazões 

volumétricas empregadas nos experimentos e, além disso, a inserção do recheio faz com que o 

regime de escoamento tenda a laminaridade. Portanto, os resultados sugerem que os efeitos 

predominantes serão os difusivos. 

Em termos do número de Peclet, a literatura assinala que a sua ordem de grandeza é de 

0,001 a 100000 para meios porosos (DELGADO, 2006). Esses valores explicitam se há um 

predomínio dos efeitos difusivos, convectivos ou ambos. Como visto no capítulo 2, o número 

de Peclet representa uma relação entre o campo de escoamento e a tendência do fluido a se 

dispersar.  

Ademais, analisando os resultados reportados nas Figuras 4.7 e 4.8, infere-se que para 

a faixa experimental utilizada, à medida que o recheio é inserido o escoamento aproxima-se 

do regime estritamente laminar. Além disso, nota-se um comportamento de decaimento linear 

do número de Peclet com o aumento no número de Reynolds, o que respalda as hipóteses 

admitidas até então. 
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Para o número adimensional de Schmidt, é possível notar que a mistura reacional 

apresenta uma elevação do número de Sc ao longo das condições experimentais e pré-indica 

um aspecto sinérgico entre a variação da viscosidade cinemática e o coeficiente de dispersão. 

Vale destacar que a variação das propriedades termofísicas são decorrentes do aumento da 

temperatura e da inserção do recheio. Na Figura 4.9, fica evidente que a faixa experimental se 

encontra no regime entre líquidos, com números de Sc variando de 0,089 a 3,46. Esses dados 

entram em consonância com os valores reportados por Delgado (2016). 

Figura 4.7: Variação do número de Peclet com Reynolds a 1,0 mL/min. 
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Figura 4.8: Variação do número de Pe com Re com os recheios a 1,0 mL/min. 
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Figura 4.9: Tipos de transporte em leitos de inertes com o Número de Peclet (valores obtidos no presente 

trabalho - ). 

 

Fonte: Levenspiel (1999). 
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As Figuras 4.10 e 4.11 abaixo representam o comportamento do número de 

Damköhler quando sujeito as diferentes vazões e diferentes porosidades de leito. 

Figura 4.10: Variação do número de Damköhler com diferentes tamanhos de recheio a 1,0 mL/min. 
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Fonte: Autor. 

Figura 4.11: Variação do número de Damköhler com diferentes tamanhos de recheio a 0,5 mL/min. 
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Para a vazão de 1,0 mL/min (ver Figura 4.10) e temperaturas entre 573,15 K a 623,15 

K, fica evidente que a diminuição da porosidade causa um aumento o número de Damköhler, 

denotando que a utilização de partículas de menor tamanho promove uma redução do regime 

físico e aumento da cinética reacional. Além disso, com o aumento da temperatura, o efeito 

intensifica-se principalmente devido a dependência das constantes cinéticas com a 

temperatura. Já na temperatura de 673,15 K, observa-se que há uma saturação dos efeitos 

físicos em virtude do predomínio do efeito térmico. Esse efeito combinado - diminuição da 

porosidade e aumento da temperatura - não fica evidente na vazão de 0,5 mL/min (ver Figura 

4.11), onde percebe-se que a inserção de recheio apesar de benéfica, eventualmente nos casos 

de temperaturas acima de 623,15 K não promove mudanças significativas. O comportamento 

divergente pode ser relacionado a superioridade de dois efeitos proeminentes: temperatura e 

vazão, que maximiza o regime químico.  

Ademais, números de Damköhler acima de 1,0 denotam que a reação é muito mais 

proeminente em comparação aos efeitos físicos. Portanto, o mecanismo que controla o 

processo é a reação química. Além disso, nestas condições, as taxas reacionais geralmente 

apresentam elevados índices de conversão, sendo esses acima de 90 porcento (FROMENT; 

BISCHOFF e DeWILDE, 2011). 

 

4.3. Avaliação do modelo matemático em diferentes condições de 

processo 

Para avaliar a capacidade de predição do modelo, foram realizadas simulações 

utilizando diferentes condições de vazão, temperatura e porosidade. Os resultados foram 

representados por curvas de contorno que elucidam quais condições operacionais levam a 

melhores conversões. As Figuras 4.12 a 4.14 apresentam as curvas de contorno para as vazões 

de 1,0 mL/min, 0,5 mL/min e 0,3 mL/min, respectivamente. 
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Figura 4.12: Curva de contorno para a vazão de 1,0 mL/min. 
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Fonte: Autor. 

Figura 4.13: Curva de contorno para a vazão de 0,5 mL/min. 
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Fonte: Autor. 
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Figura 4.14: Curva de contorno para a vazão de 0,3 mL/min. 
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Fonte: Autor. 

Com base nos resultados das simulações pode-se observar que na condição de 1,0 

mL/min (Figura 4.12), as maiores conversões são obtidas quando o diâmetro das partículas 

diminui. Nesta condição, os efeitos físicos promovidos pelo recheio em conjunto com os 

efeitos de aumento de temperatura levam as maiores taxas cinéticas e, como decorrência, 

aumento nos índices de conversão. Contudo, ao utilizar vazões de 0,5 mL/min (Figura 4.13), 

o emprego do recheio tem impacto até temperaturas de 360 ºC. Além deste ponto, a inserção 

de partículas inertes não promove diferenças significativas nos níveis de produção. Este 

resultado é consequência de o regime ser predominantemente químico a partir desta condição 

de temperatura. Desta forma, os benefícios físicos atrelados ao uso de recheios se tornam 

irrelevantes e a temperatura passa a ser o único agente de mudanças nos níveis de conversão, 

em virtude dos efeitos cinéticos.  

Ao se empregar vazões volumétricas inferiores a 0,5 mL/min, as discussões relativas a 

Figura 4.13 se tornam mais proeminentes, de forma que a inserção do recheio já não apresenta 

benefícios. Neste caso, a única variável que promove alterações significativas é a temperatura, 

em virtude de o regime ser predominantemente químico (Figura 4.14). 
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Neste sentido, pode-se afirmar que existe uma tendência para maximização do 

processo e que este resultado implica em múltiplos máximos, principalmente, devido ao efeito 

combinado da porosidade, vazão e temperatura. De modo mais direto, as seguintes tendências 

para conduzir ao máximo de conversão: 

(a) Porosidade entre 0,35 a 0,32 - vazão de 1,0 mL/min - temperatura acima de 380 

°C; 

(b) Porosidade de 0,32 – vazão entre 0,5 mL/min a 0,3 mL/min - temperatura entre 

320 a 400 °C; 

(c) Porosidade abaixo de 0,32 - vazão entre 0,5 mL/min a 0,3 mL/min - temperatura 

entre 360 a 400 °C. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
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5. Conclusões e Perspectivas 

5.1.  Conclusões 

No presente trabalho, foi feito um modelo matemático descritivo de um reator tubular 

recheado com inertes para a produção de biodiesel na condição supercrítica. Para tanto, os 

dados experimentais foram validados através do modelo fenomenológico como função do 

seguinte conjunto de variáveis experimentais: Temperatura, porosidade média do leito, tempo 

de residência e a vazão volumétrica. 

Através do estudo das variáveis podem ser tiradas as seguintes conclusões: 

✓ As maiores conversões em ésteres foram obtidas conforme ocorria aumento na 

temperatura, o melhor resultado ocorreu quando a temperatura foi de 673,15 K (400 

°C); 

 

✓ A utilização do recheio de inertes intensificou a produção de ésteres. Conforme a 

porosidade média do leito diminuía, a transferência de massa e a miscibilidade da 

mistura reacional foram melhorados, o maior rendimento obtido ocorreu para a menor 

porosidade do leito utilizada (0,32); 

 

✓ Quanto maior o tempo em que a mistura reacional permanecia no reator, maiores os 

rendimentos obtidos, o que indica uma diminuição da degradação térmica tão presente 

na condição supercrítica. Os melhores resultados para vazão operacional de 1,0 

mL/min foram obtidos na maior temperatura, 400 ºC, tempos de residência de 2,72 

minutos e conversão de ésteres obtida foi de 82,59%. Quando empregada vazão 

volumétrica operacional de 0,5 ml/min, os melhores resultados ocorreram na 

temperatura de 400 ºC e tempo de residência de 5,44 minutos, cuja conversão de 

ésteres foi de 98,99%; 

 

✓ O modelo na disposição apresentada é capaz de descrever com boa precisão os dados 

experimentais e ainda pode ser utilizado para prever resultados em diferentes 

condições que não estão presentes neste trabalho. Além disso, a partir dos resultados 

obtidos, podem ser inferidas condições de processo otimizadas, de forma a maximizar 

a produção, diminuir os gastos energéticos e utilizar menores razões óleo:álcool. 
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5.2.  Perspectivas 

Como perspectivas futuras nessa linha de pesquisa, sugerem-se as seguintes sugestões 

para complementar o pleno entendimento do assunto: 

✓ Considerar o modelo fenomenológico com todas as 3 reações reversíveis possíveis 

para o processo de transesterificação; 

 

✓ Construção de reatores com menores comprimentos, de forma a alcançar a condição 

de microrreatores; 

 

✓ Obter os dados cromatográficos de monoglicerídeos e diglicerídeos da mistura 

reacional; 

 

✓ Obtenção do perfil de concentração do triglicerídeo ao longo do reator, isso 

possibilitaria um maior grau de precisão nas constantes cinéticas; 

 

✓ Promover o emprego de maiores vazões de alimentação com o objetivo de trabalhar 

com regimes de escoamento diferentes do laminar; 

 

✓ Utilização de termopares ao longo do reator com o intuito de analisar a variação de 

temperatura ao longo do mesmo. 
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