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RESUMO 

As questões sociais que se referem a saúde da população e do planeta Terra estão 

cada dia mais em evidencia, deixando clara a importância do assunto de maneira global. 

A ciência tem papel fundamental na conexão entre o pilar socioeconômico e ambiental, 

sendo responsável pela viabilização do crescimento sustentável das indústrias, unindo o 

crescimento econômico a ações que potencializam o desenvolvimento sustentável através 

de novos estudos e tecnologias. A miniaturização é uma forma de otimização de processos 

químicos que o presente artigo visa apresentar, abordando suas características, impactos 

e aplicação, uma vez que determinada inovação provoca a interação entre a academia e a 

indústria, contribuindo significativamente para a busca pela economia crescente e 

sustentável. Com este conhecimento será possível avaliar as vantagens da otimização para 

população como um todo e também para o processo em questão, que deve se manter 

favorável com a implantação de novas ferramentas e tecnologias. 
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ABSTRACT 

The social issues that refer to the health of the population and planet Earth are 

increasingly in evidence, making clear the importance of the subject globally. Science has 

a fundamental role in the connection between the socioeconomic and environmental 

pillars, being responsible for enabling the sustainable growth of industries, uniting 

economic growth with actions that enhance sustainable development through new studies 

and technologies. Miniaturization is a way of optimizing chemical processes that this 

article aims to present, addressing their characteristics, impacts and application, since a 

given innovation causes the interaction between academia and industry, significantly 

contributing to the search for a growing and sustainable economy. With this knowledge, 
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it will be possible to evaluate the advantages of optimization for the population as a whole 

and also for the process in question, which should remain favorable with the 

implementation of new tools and technologies. 
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INTRODUÇÃO 

Com todos impactos que a atividade humana pode causar ao meio ambiente e com 

a escassez dos recursos naturais podemos ver a degradação contínua do nosso planeta que 

vem causando grandes impactos ao passar dos tempos. Alguns exemplos dessas 

degradações são: uma grande poluição das águas dos rios, oceanos e até mesmo o solo, 

aquecimento global cada vez mais presente e a bioacumulação de metais pesados. Todos 

esses aspectos aumentam notadamente a responsabilidade dos engenheiros para melhorar 

a eficiência energética por meio da adoção de tecnologias mais verdes e processos 

simplificados que possam diminuir ou amenizar estes impactos ao nosso planeta, e para 

isso, é preciso adotar métodos e tecnologias inovadoras que possam gerar um aumento 

consideravelmente radical na eficiência dos processos químicos e bioquímicos. 

Um processo químico que se aproxima do ideal é aquele onde os subprodutos são 

reduzidos ao máximo ou eliminados durante a reação ao invés da retirada após a 

formação. A fim de se aproximar o máximo possível do ideal, a miniaturização dos 

processos químicos surgiu como uma forma de otimização. Otimização é o uso de 

métodos específicos para determinar o melhor custo-benefício e solução eficiente para 

um processo, sendo uma das principais ferramentas quantitativas na tomada de decisão 

industrial. (HIMMELBLAU e EDGAR, 1989) 

A comunidade científica vem observando nas últimas décadas o surgimento, o 

crescimento e a consolidação de uma nova tendência: à miniaturização. Em todos os 

ramos da ciência é cada vez mais comum e necessário o uso de aparelhos miniaturizados, 

isso é uma realidade em âmbito mundial, e não é diferente dentro da comunidade da 
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engenharia que também acompanha essa tendência que só tem a beneficiar todos os 

envolvidos e também amenizar os impactos ambientais. Para um teste, em escala 

miniaturizada é possível ter um controle muito maior de todas as variáveis, além de um 

gasto menor para a realização de testes até chegar a um padrão ideal, podendo assim, ter 

um controle maior. 

O grande avanço da miniaturização teve início com os dispositivos eletrônicos, a 

partir da década de 60, isso causou uma grande revolução na eletrônica e na informática. 

O sistema de miniaturização teve um rápido desenvolvimento, englobando vários ramos 

de pesquisa diferentes, esse processo tem dominado o processo de tecnologia moderna. 

O mais comum nesses processos, que fazem parte do nosso dia a dia, são as 

miniaturizações de rádio, televisão, discos rígidos, gravadores, entre outros, esses são os 

mais comuns, que fazem parte do nosso cotidiano. Neste contexto, as indústrias ligadas 

aos setores automobilísticos, entretenimentos, comunicação e medicina têm faturado 

milhões de dólares na comercialização de seus produtos. 

Da mesma forma que os microchips revolucionaram o universo dos computadores 

e dispositivos eletrônicos, os microchips têm revolucionado a química analítica nos 

últimos anos. Quando tudo se iniciou a ideia principal era aumentar o desempenho 

analítico, mais do que reduzir seu tamanho, no entanto, com o passar do tempo, outras 

grandes vantagens foram adquiridas, como a grande redução no uso de reagentes, com 

isso o custo para fabricação fica menor e o tempo de análise do processo também diminui. 

Neste trabalho serão apresentadas formas de miniaturização já realizadas, suas vantagens 

para os processos analíticos e avanços conquistados à partir desta otimização. 

METODOLOGIA 

Uma das principais funções do engenheiro é a de projetar sistemas novos e cada 

vez mais eficientes, de forma econômica e operacional, além de aprimorar procedimentos 

e sistemas já existentes e, a partir disto, é possível observar que a otimização está na raiz 

da engenharia como um todo. Avalia-se determinada mudança através de estudos de 

aplicação e prática do processo, possibilitando o conhecimento dos pontos fortes, pontos 

fracos e singularidades técnicas da otimização, expondo assim suas vantagens e 

desvantagens relacionadas ao processo, aos custos e a sustentabilidade (REKLAITIS, et 

al, 1983). 
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Publicado pelo IChmE em 2013 e atualizado em 2016, o Chemical Engineering 

Matters apresenta um conjunto de desafios sociais a serem enfrentados no século XXI em 

todos os âmbitos da indústria, de maneira global, e a urgente necessidade de adaptação 

através da inovação. Somado a isto, são expostas as diversas maneiras de contribuição 

por parte da engenharia química nessa evolução, além da grande importância do setor no 

processo de otimização do desempenho econômico e ambiental das indústrias, buscando 

intensificação dos processos de forma sustentável. Dentre os caminhos listados, o uso 

mais amplo de processos flexíveis e a miniaturização apontam para uma tendência 

crescente dentro da indústria. 

Em 1995, na 1ª Internacional Conferência sobre Intensificação de Processos no 

Indústria Química, Ramshaw definiu a intensificação do processo como uma estratégia 

para fazer reduções consideráveis no tamanho de uma planta química de forma a atingir 

um determinado objetivo de produção, envolvendo tanto o tamanho de peças individuais 

de equipamento como também do número de operações unitárias ou aparelhos 

envolvidos. 

Em 2007, o Instituto de engenheiros Químicos (IChemE), lançou um documento 

oficial, baseado em um roteiro para a Engenharia Química do século XXI, este roteiro diz 

que os engenheiros químicos deverão reavaliar os designs das plantas químicas com o 

intuito de modernização, levando em consideração novos conceitos como a flexibilidade, 

plantas miniaturizadas, produção localizada, intensificação de processos e ecologia 

industrial. 

Essa declaração tem o foco na nova tendencia de modernização das atuais plantas 

industriais, esses conceitos tem chamado muita atenção dos engenheiros químicos, 

principalmente para o planejamento e desenvolvimento equipamentos menores e novas 

técnicas. 

DISCUSSÃO 

Como tudo evolui, na engenharia química não poderia ser diferente, onde hoje o 

grande desafio é dar continuidade ao desenvolvimento da indústria diminuindo os danos 

causados ao meio ambiente. Este processo evolutivo, denominado como química 

sustentável, ou química verde, exige um aprimoramento de tecnologias e processos para 
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que se tornem economicamente rentáveis e tragam benefícios ambientais (PRADO, 

2003). 

Quando olhamos por exemplo a evolução no desenvolvimento da eletrônica e da 

computação, fica muito mais claro a importância e facilidade que pode se obter com esse 

processo. Fazendo uma comparação mais afundo com a computação, isso nos leva ao 

primeiro computador desenvolvido, o ENIAC, a máquina teve um custo de US$ 

6.000.000, com dimensões que a nova geração jamais conseguiria imaginar, o 

computador tinha 2,40 metros de altura, 0,91 metros de profundidade e 24,38 metros de 

comprimento e chegando a um peso de 30 toneladas. Se compararmos com um celular de 

funções básicas de MP3 e câmera, esse celular custaria em média 17.000 vezes menos, 

seria 40.000.00 vezes menor, usaria 400.000 vezes menos energia e pesaria 120.000 vezes 

menor. Além de tudo isso, o celular seria 1.300 vezes mais potente que ENIAC, isso 

mostra a importância da miniaturização. Levando tudo isso em conta, uma planta 

miniaturizada poderia oferecer grandes vantagens em relação a uma planta química 

convencional  

Figura 1 – Primeiro Computador do Mundo, o Integrador e Calculadora Numérica Eletrônica (ENIAC).

 

Fonte: National Archives. ID: 594262 
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Com essa necessidade de otimização de processos, a tecnologia de miniaturização 

apresenta uma fase inovadora e mais sustentável na geração de produtos químicos, 

utilizando-se uma nova geração de equipamentos e novas técnicas de fabricação. Nessa 

nova etapa da produção química, os processos utilizam sistemas modulares de reação e 

de processos de separação, compostos de sistemas modulares sequencias de 

equipamentos miniaturizados.  

O processo de miniaturização tem como objetivo principal oferecer menos 

impacto para a meio ambiente, junto com uma eficiência maior na reação. Mas fora isso, 

a busca por essa evolução na miniaturização trás outros grandes benefícios que podem 

agregar muito, conforme apresentado no fluxograma da Figura 2 abaixo. 

Figura 2 – Fluxograma dos benefícios gerais da miniaturização 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Quando falamos de miniaturização, não podemos deixar de lado a intensificação 

de processos, esses dois temas andam lado a lado. Segundo Gani et al. (2010), intensificar 

processos proporciona oportunidades e desafios para muitos atributos como, aumento da 

produtividade, aumento da capacidade, maior segurança, maior flexibilidade, diminuição 

de energia usada e de resíduos. Isso pode ser alcançado por adição ou reforço de um 

processo através da integração de operações. 

Por exemplo, se em uma reação aumentarmos a capacidade de transformação das 

moléculas, o número de choque efetivo também aumenta, com isso pode se atingir um 

rendimento bem maior, próximo de 100%, isso é um aumento muito considerável. 

Publicado em 2020 pela REBEQ (Revista Brasileira de Engenharia Química), o 

artigo de Gongora-Rubio, Oliveira e Bejarano (2020) destaca inicialmente as diversas 

dificuldades do mundo atual quanto aos impactos ambientais causados pela atividade 

humana e apresenta a miniaturização de processos químicos como uma estratégia 

compatível com os princípios da química verde. Ainda neste artigo, evidencia-se a 

abordagem multidisciplinar necessária para a eficácia da miniaturização e são 

apresentadas diversas tecnologias facilitadoras que, em paralelo as ciências fundamentais, 

relacionam determinada otimização com a química sustentável. A Figura 3 abaixo ilustra 

a viabilização de soluções fundamentais para o desenvolvimento da miniaturização de 

processos químicos.  
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Figura 3 – Abordagem multidisciplinar para miniaturização de processos químicos. 

 

Fonte: adaptado de GONGORA-RUBIO, OLIVEIRA e BEJARANO (2020). 

No presente documento serão apontadas as mais recentes aplicações de 

miniaturização de processos em suas diversas formas e seus benefícios para indústria 

como um todo. 

No periódico Scientia Chromatographica, Fernando Mauro Lanças (2009) 

descreve a evolução e diversas vantagens da miniaturização em processos de 

cromatografia líquida (LC). De forma geral, a otimização inicia-se com o surgimento das 

colunas capilares (diâmetro inferior a 0,5 mm), contrapondo as colunas convencionais 

que apresentam diâmetro interno de 4 mm, e com isso, inúmeras vantagens são citadas, 

como o baixo consumo de solvente, maior simplicidade no interfaceamento com outras 

técnicas analíticas entre outros benefícios e facilidades concedidos ao processo em si. 

Contudo, Lanças conclui que mesmo com os benefícios apresentados, a LC capilar ainda 

tem o grande obstáculo da baixa popularidade e falta de interesse comercial. 

Neste mesmo periódico do Instituto Internacional de Cromatografia (IIC), em 

2017, um novo artigo foi publicado evidenciando os avanços mais recentes da 

miniaturização de colunas para cromatografia líquida, onde já é relatada a ampla 

utilização dessa otimização em diversas áreas como farmacêutica, alimentícia, ambiental, 

proteômica, entre outras, apesar de ainda ter como fator limitante a baixa disponibilidade 
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de comercial de equipamentos adequados para o uso dessas colunas (LEAL; SILVA; 

LANÇAS, 2017). 

Gama et al. (2019) apresentaram uma visão geral das contribuições brasileiras 

para química analítica verde, com diversos exemplos práticos de otimização possíveis e 

sustentáveis. São levantadas alternativas para técnicas convencionais, como o processo 

de micro extração em fase sólida (SPME), onde através da miniaturização, reduz-se 

o volume de amostra utilizado e, consequentemente, de resíduo gerado. Barrionuevo e 

Lanças (2001) comparam o processo de SPME com a técnica tradicional de extração em 

fase sólida (SPE) para análise de piteróides em água e concluíram que a técnica de micro 

extração mostrou-se mais rápida, prática e adequada ao processo, além de não exigir o 

uso de solventes. 

Diversos métodos mais seguros estão sendo estudados e sugeridos de forma a 

seguirem os conceitos da química analítica verde, visando a economia de reagentes, 

aumentando a segurança do profissional e diminuindo a geração de resíduos, e a 

miniaturização é uma forma de alcançar estes objetivos. Paiola et al. (2017), através da 

construção de uma célula eletroquímica miniaturizada atestaram o êxito da otimização, 

alcançando resultados similares aos obtidos com uma célula convencional, porém com 

mais facilidade de montagem, menor custo e drástica redução na quantidade de reagentes 

e resíduos químicos. A figura 4 ilustra o caminho de transformação da química analítica 

verde através da miniaturização. 

Figura 4 – Química analítica verde e a miniaturização. 

 

Fonte: adaptado de Agrawal (2021). 
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Sensores químicos são outros exemplos de dispositivos amplamente utilizados em 

diversas áreas com uma tendência crescente de estudos para miniaturização. Viltres-

Portales et al. (2017) aplicaram a miniaturização de um eletrodo íon seletivo de Pb (II) e 

descrevem uma série de vantagens deste dispositivo sobre as técnicas tradicionais: baixo 

custo, possibilidade de modificação, maior resistência mecânica, simplicidade, rapidez de 

resposta e maior grau de aplicação. 

A miniaturização está diretamente ligada ao conceito de intensificação dos 

processos (PI, do inglês, process intensification) no que se refere a otimização de plantas 

químicas. 

A intensificação do processo consiste no desenvolvimento de aparatos e 

técnicas inovadoras que oferecem melhorias drásticas na fabricação e 

processamento de produtos químicos, reduzindo substancialmente o volume 

de equipamentos, o consumo de energia, ou a formação de resíduos, e, em 

última análise, conduzindo a tecnologias mais baratas, seguras e sustentáveis 

(Stankiewicz, 2000, p.23). 

O desenvolvimento de novos equipamentos requer novos métodos e vice versa, o 

que torna ainda maior o campo de possibilidades da intensificação de processos, 

beneficiando toda a cadeia produtiva do processo, até a contribuição para preservação de 

ecossistemas. A redução de componentes de uma planta química (tais como reatores e 

trocadores de calor) reduz consideravelmente os custos e geração de efluentes, além de 

proporcionar mobilidade ao empreendimento, tornando-o flexível para novas localidades 

e novos produtos. Quanto aos métodos, a redução de volume aumenta a segurança e 

favorece uma série de etapas do processo como o rendimento das reações químicas. A 

Figura 5 abaixo apresenta um fluxograma com a representação das diversas vantagens da 

intensificação de processos, seja de forma econômica, operacional e contribuindo para 

química sustentável (BASTOS et al., 2019). 
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Figura 5 – Benefícios da intensificação de processos. 

Fonte: BASTOS, João Bruno Valentim et al (2019). 

Alves, Rocha e Coelho (2020), na busca pela flexibilização e intensificação de 

processos, avaliaram o desempenho de micro reatores fabricados por manufatura aditiva 

em reação de saponificação do acetato de etila. No artigo são reforçados os desafios de 

desenvolvimento da indústria através de criação e do aperfeiçoamento de novos e 

menores equipamentos que sejam tão eficazes quanto os tradicionais, justamente o que 

ocorreu após extensa fase experimental, onde foi possível concluir que os 

microdispositivos foram eficientes dentro do que foi proposto pelos autores. 

Exemplificando a extensa gama de aplicações da PI, Brendo et al. (2020) descreve 

um método de intensificação de processos farmacêuticos denominado mini monoplantas, 

que é, basicamente, uma planta de produção dedicada a obter um único produto de forma 

rápida e econômica. Dentre as diversas vantagens apresentadas, destacam-se a redução 

de custos, espaço e a alta capacidade de operação da planta durante o ano para atender as 

flutuações na demanda do produto. 

A nanotecnologia é mais uma área multidisciplinar que vem sendo estudada e 

implementada em diversos processos industriais. Os nanotubos de carbono (NC), por 
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exemplo, têm propriedades eletrônicas excepcionais e uma extensa lista de aplicações, 

sejam elas em fase de teste, ou já em fase comercial. Aditivo para material polimérico, 

adsorção de gases e metais pesados em efluentes, são alguns exemplos de aplicações 

dessa tecnologia descoberta a pouco mais de uma década. (HERBST, MACEDO e 

ROCCO, 2004). 

Com todo este trabalho que é feito hoje pelos engenheiros químicos com foco na 

miniaturização e intensificação de processos, é muito provável que em alguns anos, uma 

planta química inteira seja reduzida em grande escala, que possa até caber em um galpão, 

devido a miniaturização, intensificação de processos e acoplamento dos equipamentos. 

Figura 6 – Plantas atuais (à esquerda) e Plantas após a intensificação dos processos (à 

direita).

                  

Fonte: Stankiewicz (2000). 

Galiana (2010) diz que evidências mostram que a humanidade está mudando o 

balanço energético da terra, a mudança no equilíbrio de energia é atribuível a acumulação 

na atmosfera de gases com efeito de estufa, devido aos impactos ambientais que algumas 

indústrias causam, vemos na intensificação de processos a esperança de um meio 
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ambiente mais saudável, vemos uma solução para o futuro devastador que está pro vim 

se não mudarmos as atitudes e ações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente a magnitude dos impactos causados ao meio ambiente pelas indústrias no 

mundo como um todo e, com isso, a necessidade de mudança é cada vez mais urgente, 

principalmente com o ritmo acelerado de desenvolvimento vivido nos dias atuais. É de 

extrema importância tornar a química aliada ao meio ambiente, trabalho este que passa 

necessariamente pelas mãos dos engenheiros químicos, que tem papel fundamental na 

busca pela química verde através das otimizações. 

Para cumprir esse objetivo, é de suma importância a otimização de processos e a 

miniaturização é um caminho possível e eficiente, pois além de reduzir custos e resíduos, 

as plantas industriais por exemplo, serão mais compactas, possibilitando um maior 

controle sobre o sistema, garantindo que o processo possa atingir altos índices de 

aproveitamento. Os casos citados demonstram que a miniaturização além de ser benéfica 

economicamente, pode reduzir drasticamente os impactos ambientais causados em 

diversas áreas da indústria. 

Contudo, ficou claro que ainda é necessário mais investimento em pesquisas sobre o 

assunto, por ser um tema relativamente novo para a engenharia química seria de suma 

importância a construção de equipamentos que possam demonstrar as grandes vantagens 

da otimização, trazendo mais confiabilidade e investimentos para este estudo. 
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