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4. METODOLOGIA 

4.1. Introdução 

Para o seguimento deste trabalho propõe-se estudar uma metodologia de projeto, fabricação e 

caracterização de misturadores microfluídicos passivos, usando a tecnologia LTCC. As 

principais etapas para o desenvolvimento de tecnologia específica para o projeto, fabricação e 

caracterização de misturadores microfluídicos são: 

• Simulação e estudo de geometrias adequadas para os dispositivos; 

• Definição de especificações básicas para os dispositivos; 

• Estudo da micro-usinagem das cerâmicas verdes; 

• Desenvolvimento do processo LTCC adequado para os dispositivos propostos; 

• Projeto e fabricação dos dispositivos propostos; 

• Teste e caracterização dos dispositivos fabricados; 

• Aplicação dos misturadores microfluídicos para obtenção de micro-esferas 

poliméricas. 
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4.2. Simulação Numérica 

As simulações dos dispositivos estudados neste trabalho foram realizadas usando o programa 

chamado ANSYS baseado no método de elementos finitos. Para simulação de estruturas e de 

dispositivos passivos foi usado o módulo FLOTRAN CFD dedicado ao estudo da Dinâmica 

dos Fluidos Computacional (CFD). É importante ressaltar que as simulações tratam somente 

do escoamento nos dispositivos e não do processo químico envolvido para obtenção de micro-

esferas poliméricas. 

4.2.1. Estudo de Estruturas com Cotovelos 

O escoamento em regime laminar num canal reto é marcado pelo movimento paralelo de 

camadas fluidas. A interação entre as camadas fluidas acontece apenas pela difusão e não há 

escoamento entre elas. Portanto, tal escoamento é estável, tornando o processo de mistura de 

fluidos, num canal reto em regime laminar, lento e ineficiente. A introdução de cotovelos num 

canal torna o escoamento bi ou tridimensional, gerando perturbações que promovem uma 

maior interação entre as camadas fluidas. Neste contexto, será estudado através de simulações 

numéricas qual o comportamento do escoamento devido à introdução de cotovelos. 

A figura 34 mostra a simulação de um canal com um cotovelo. Observa-se que na região perto 

do cotovelo o escoamento é perturbado. Nota-se também que o fluido é acelerado (ponto 1) 

após a passagem pelo cotovelo, sendo o escoamento estabilizado após percorrer certo trecho 

de canal reto. Portanto, espera-se um diferente comportamento do escoamento se um segundo 

cotovelo for introduzido no ponto 1, 2 ou 3. 
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Figura 34. Escoamento num canal com cotovelo. 
 

Logo, foram identificadas as possíveis formas como dois cotovelos sucessivos podem ser 

dispostos no espaço. Em seguida, com auxílio de cálculos definem-se comprimentos fixos 

para entrada (Lin) e saída (Lout), de modo que o escoamento se desenvolva completamente, e 

uma distância inicial entre os cotovelos (Le), para primeira simulação. Essa distância inicial 

entre os cotovelos será variada em simulações posteriores. Portanto, pretende-se verificar a 

influência da disposição dos cotovelos e da distância entre cotovelos nos parâmetros de 

interesse: campo de velocidades e campo de pressões. A figura 35 mostra três formas como 

dois cotovelos sucessivos podem estar dispostos no espaço. 
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Figura 35. Três possíveis formas de se dispor dois cotovelos sucessivos espacialmente: (a) 
Estrutura 1, (b) Estrutura 2, (c) Estruturas 3 e (d) dimensões características. 

 

A tabela 3 mostra parâmetros relacionados às dimensões do canal, ao fluido de trabalho 

(água) e às condições de contorno, utilizados nas simulações. As simulações foram realizadas 

em regime permanente e a malha composta por elementos hexaédricos com aresta 37,5aµm. 

 
Tabela 3. Parâmetros utilizados nos modelos computacionais. 

Parâmetros Valores 
Seção Transversal (St) 600 µm x 600 µm 
Perímetro Molhado (P) 2400 µm 
Área da Seção Transversal (A) 3,6.105 µm2 
Diâmetro Hidráulico (Dh) 600 µm 
Densidade (ρ) 998,2 kg/m3 
Viscosidade Dinâmica (η) 1,002.10-3 Pa.s 
Velocidade de Entrada (Ve) 0,05556 m/s 
Vazão (Q) 1,2000 mL/min 
Número de Reynolds (Re) 33,27 
Tamanho do Elemento (Te) 37,5 µm 
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As simulações foram realizadas em canais com diâmetro hidráulico de 600 µm, os 

comprimentos de entrada e saída foram parametrizados em relação ao diâmetro hidráulico, 

Lina= 15.Dh e Lout = 15.Dh. As distâncias entre os cotovelos (Le) também foram 

parametrizadas em relação ao diâmetro hidráulico: 10.Dh, 5.Dh, 4.Dh, 3.Dh, 2.Dh e 1.Dh. Todas 

as simulações foram realizadas com a mesma vazão na entrada. 

A figura 36 mostra os resultados de velocidade máxima pela razão entre Le (distância entre 

cotovelos) e Dh (diâmetro hidráulico) das estruturas mostradas na figura 35. Os resultados 

indicam que para a estrutura 1 a distância entre os cotovelos não influencia na velocidade 

máxima. Para a estrutura 2 vemos que para distâncias entre cotovelos, entre 1 e 3.Dh, a 

velocidade máxima apresenta valores maiores. Para a estrutura 3, vemos que para distância 

entre cotovelos 2.Dh a velocidade máxima apresenta seu maior valor.  
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Figura 36. Gráfico da Velocidade Máxima pela razão entre Le e Dh. 
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A tabela 4 lista os valores de velocidade máxima para as três estruturas para as distâncias 

entre cotovelos Le = 2 e 10.Dh, e apresenta a flutuação entre esses valores. Verifica-se uma 

flutuação significativa de 14, 50% na velocidade máxima da estrutura 2 quando se altera a 

distância entre cotovelos de 10 para 2.Dh, sendo que para as estruturas 1 e 3 as são flutuações 

menores, 0,13 e 2,56%, respectivamente. Os resultados apresentados estão sujeitos a erros 

numéricos, já que as simulações foram feitas apenas com os parâmetros de malha 

mencionados nesta seção. É necessário realizar mais simulações com a malha refinada, para 

verificar a sensibilidade dos resultados a alteração dos parâmetros da malha. No entanto, este 

estudo preliminar já indica algum tipo de alteração nos parâmetros do escoamento da estrutura 

2, onde verificou-se uma flutuação significativa da velocidade máxima quando alterada a 

distância entre cotovelos. 

 
Tabela 4. Flutuação da velocidade máxima em função da distância entre cotovelos. 

 Velocidade Máxima (m/s)  
Estruturas Le = 10.Dh Le = 2.Dh Flutuação 

1 0,10596 0,10610 0,13% 
2 0,10596 0,12132 14,50% 
3 0,10596 0,10867 2,56% 

 

A figura 37 mostra o gráfico de diferença de pressão pela razão entre Le e Dh, para as três 

estruturas estudadas. Conforme mostrado na figura, a diferença de pressão permanece a 

mesma para as três estruturas quando a razão Le/Dh está no intervalo entre 4 e 10. Quando a 

razão Le/Dh está no intervalo entre 1 e 4, verifica-se uma alteração não significativa dos 

valores de diferença de pressão para as três estruturas, que é exatamente o mesmo intervalo 

onde se encontram as variações no campo de velocidades das três estruturas. Portanto, as 

figuras 36 e 37 mostram que variação da distância entre cotovelos exerce alguma influência 

no campo de velocidades, mas o campo de pressões não é muito alterado. 
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Figura 37. Gráfico da Diferença de Pressão por Distância entre Cotovelos. 

4.2.2. Simulação dos Dispositivos Passivos 

Baseando-se no estudo do item 4.2.1 propõem-se seis dispositivos, um baseado num canal 

reto e cinco com diferentes configurações de cotovelos sucessivos: canal Zig-Zag, canal Onda 

Quadrada XY, canal Onda Quadrada XZ, canal Zig-Zag 3D, canal Serpentina 3D. A tabela 5 

mostra em quais estruturas (item 4.2.1) estão baseados os dispositivos deste estudo e qual a 

distância entre cotovelos Le usada. Para verificar-se a influência da geometria nos parâmetros 

de interesse, definiram-se as dimensões diâmetro hidráulico e comprimento efetivo iguais 

para todos os dispositivos: 600 µm e 48 mm, respectivamente. 
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Tabela 5. Parâmetros utilizados para o projeto dos dispositivos. 
Dispositivos Estrutura 1 Estrutura 2 Estrutura 3 

Canal Reto - - - 
Canal Zig-Zag - Le = 2.Dh - 
Canal Onda Quadrada XY Le = 4.Dh Le = 2.Dh - 
Canal Onda Quadra XZ Le = 2.Dh Le = 1,33.Dh - 
Canal Zig-Zag 3D Le = 2.Dh - Le = 1,33.Dh 
Canal Serpentina 3D Le = 2.Dh e 4.Dh - Le = 1,33.Dh 

 

Os parâmetros estudados nestas simulações foram: campo de velocidades e campo de 

pressões. Estes parâmetros são importantes na otimização das estruturas estudadas, pois com 

o campo de pressão pode-se obter a perda de carga da estrutura, que é importante para o 

dimensionamento da bomba de alimentação. Com campo de velocidade pode-se verificar que 

tipo de perturbação ou instabilidade gerada nos escoamentos pelos sucessivos cotovelos de 

modo a proporcionar uma maior interação entre as camadas fluidas, que no canal Reto é 

pobre. A figura 38 mostra os seis dispositivos simulados neste estudo. 



 

 

84 

 

  
(a) (d) 

  
(b) (e) 

  
(c) (f) 

Figura 38. Dispositivos estudados no aplicativo baseado em elementos finitos, onde temos em 
(a) Canal Reto, (b) Zig-Zag e (c) Onda Quadrada XY, (d) Onda Quadrada XZ, (e) Zig-Zag 3D 

e (f) Serpentina 3D. 
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As simulações computacionais foram feitas em regime permanente. A malha foi composta 

elementos hexaédricos com aresta de 37, 5 µm, com modelos totalizando entre 300 e 500 mil 

elementos. As condições de contorno foram: (a) velocidade zero nas paredes (“no-slip”), (b) 

perfil uniforme de velocidade na entrada e (c) pressão zero na saída. Utilizou-se como fluido 

de trabalho a água, com os parâmetros mostrados na tabela 6. 

 
Tabela 6. Parâmetros do fluido de trabalho utilizado nas simulações. 

Parâmetros da água Valores 
Temperatura (T) 293,16 K 
Densidade (ρ) 998,2akg/m3 
Viscosidade dinâmica (η) 1,002.10-3 Pa.s 
Condutividade térmica (Ct) 0,56aW/m.K 
Calor específico (Ce) 4218 J/kg.K 

 

Cada dispositivo foi simulado com quatro perfis uniformes com velocidade média diferentes 

(24 simulações), sempre no regime de escoamento laminar e foram obtidos os mapas de 

velocidade e pressão, que serão apresentados e discutidos no capítulo 5. Resultados e 

Discussão. Para o prosseguimento do trabalho identificam-se os dispositivos estudados por 

simulação numérica como: Micro-Misturador Canal Reto (DD1), Micro-Misturador Zig-Zag 

(DD2), Micro-Misturador Onda Quadrada XY (DD3), Micro-Misturador Onda Quadrada 

(ED1), Micro-Misturador Zig-Zag 3D (ED2) e Micro-Misturador Serpentina 3D (ED3). 
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4.3. Fabricação dos Dispositivos 

4.3.1. Introdução 

A fabricação dos dispositivos foi realizada em tecnologia LTCC, que é um material 

comumente usado em MCM (“MultiChip Module”). A tecnologia LTCC para fabricação de 

dispositivos microfluídicos apresenta vantagens  como: fabricação de dispositivos 3D; 

fabricação de módulos com dispositivos com funcionamento em vários domínios de energia 

(como exemplo um misturador de funcionamento mecânico e sensor de funcionamento 

elétrico); e auto-encapsulamento. Enquanto, como desvantagens, pode-se citar: material 

cerâmico opaco que impossibilita a visualização do fluxo, sendo que o problema pode ser 

resolvido com a colocação de janelas de vidro ao longo da estrutura; e dimensão mínima, que 

em tecnologias como a do silício consegue-se estruturas abaixo de 1 µm, em LTCC (com o 

equipamento disponível para usinagem) o limite são canais da ordem de 150 µm no plano 

XY, que é o diâmetro da menor fresa disponível. No eixo Z o limite é 200 ou 100 µm, 

espessura da camada cerâmica. 

Nesta tecnologia, depois da definição do projeto, a fabricação do dispositivo realiza-se 

basicamente com três etapas de processo: usinagem da cerâmica verde (LTCC), laminação e 

sinterização. O desenho ou o projeto dos dispositivos é realizado numa ferramenta de CAD 

comercial, onde cada camada do dispositivo a ser fabricado é desenhada individualmente. Os 

dispositivos são dispostos em uma área de 3” x 3”, que é a dimensão do molde usado para 

alinhamento e laminação das camadas. No desenho também são definidos furos nas 

extremidades que servirão de alinhamento entre as várias camadas e no caso de ter-se mais de 

um dispositivo na área mencionada é desenhada uma camada adicional, para servir de corte 
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para separação dos dispositivos. Na figura 39(a), mostra-se o desenho das camadas de 

dispositivos fabricados neste trabalho, onde a camada na cor vermelha é a tampa inferior dos 

dispositivos, a camada na cor verde os canais inferiores, a camada na cor azul os canais 

superiores, a camada na cor ciano as entradas do dispositivo e na cor rosa cavidades para 

assentar as conexões de entrada. Na figura 39(b) observe-se que as linhas na cor azul claro 

que delimitam os três dispositivos é apenas uma camada imaginária para o corte de separação 

dos dispositivos, não representando uma camada de cerâmica verde. Nota-se também os furos 

nas extremidades para alinhamento das camadas. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 39. Camadas sobrepostas da família AD. 
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Depois de desenhadas as camadas, elas são exportadas com extensão adequada para o 

aplicativo “Circuit Cam”, onde são definidas as propriedades dos cortes a serem realizados 

nas linhas e círculos, bem como as ferramentas de corte a serem utilizadas. Terminado o 

trabalho no “Circuit Cam” exporta-se para o aplicativo “Board Master”, que faz a interface 

entre o computador e o controlador numérico da máquina CNC, onde se definem parâmetros 

como velocidade de avanço e de rotação da ferramenta de corte. Portanto, com o uso deste 

programa como interface inicia-se a etapa de usinagem. 

Neste contexto, para realização de testes preliminares e familiarização com o material e etapas 

de processo foram desenhados e fabricados oito dispositivos micro-misturadores baseados 

numa serpentina 3D, com várias dimensões de desenho diferentes. A tabela 7 mostra as 

principais dimensões de desenho dos dispositivos fabricados. Na figura 40, os 08 (oito) 

dispositivos fabricados em tecnologia LTCC são apresentados. Os dispositivos foram 

fabricados no Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) do Departamento de Engenharia 

Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). 

 
Tabela 7. Dimensões de desenho dos dispositivos fabricados. 

Dispositivos W (µm) H (µm) Dh (µm) 
Família D 2000 500 800 
Família AD 1000 1000 1000 
Família BD 1000 500 667 

    W – largura, H – altura. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 40. Dispositivos fabricados: (a) família D, (b) família AD e (c) família BD. 
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4.3.2. Características da Usinagem 

A usinagem é a etapa de processo onde são realizados os cortes e furos das várias camadas 

que formarão os dispositivos, segundo as formas definidas em desenho. A figura 41(a) mostra 

esquematicamente como ficam as várias camadas depois da usinagem e na figura 41(b) 

mostra-se a foto de uma camada usinada. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 41. Usinagem: (a) esquema das camadas usinadas e (b) foto de uma camada usinada. 
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Na etapa de usinagem algumas situações características do processo devem ser apreciadas, 

pois influenciam na forma e dimensões do canal: alargamento do canal, arredondamento dos 

cantos do canal, inclinação e rugosidade das paredes do canal. 

Os dispositivos da família AD apresentam no desenho canais com 1 mm de largura, no 

entanto quando o materia l é submetido ao corte esta dimensão aumenta, devido ao diâmetro 

da ferramenta de corte. Nos canais citados usou-se uma ferramenta cônica de 0,2 mm de 

diâmetro e estima-se que os canais tenham ficado com largura de 1,2 mm, conforme mostrado 

na figura 42. O alargamento do canal também é aumentado conforme a ferramenta aprofunda 

no material, já que a ferramenta de corte usada apresenta um formato cônico. 

 

Linha de Corte
Ferramenta de Corte

Largura: L1 < L2 < L3
 

Figura 42. Alargamento do canal. 
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Além das dimensões, a ferramenta de corte também influencia na forma do canal. Como 

citado, a ferramenta usada apresenta forma cônica e diâmetro 0,2 mm. Durante o corte do 

material cerâmico a ferramenta deixa todos os cantos arredondados com raio da ordem de 0,1 

mm (metade do diâmetro da ferramenta de corte); e devido à forma cônica da ferramenta as 

paredes do canal ficam inclinadas segundo o ângulo de inclinação do cone. 

A usinagem da cerâmica verde também introduz outro desvio de fabricação que influencia na 

forma geométrica do canal: a rugosidade. A rugosidade gerada nos canais pela etapa de 

usinagem, causa à desvantagem de aumentar a superfície interna dos dispositivos, 

aumentando assim a área de contato entre escoamento e parede do canal, e conseqüente 

aumento de perda de carga. A figura 43 mostra a foto de uma cerâmica usinada, 

exemplificando o arredondamento dos cantos, a inclinação e rugosidade das paredes. 

 

 

Figura 43. Detalhe da forma do canal após etapa de usinagem. 
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4.3.3. Características da Laminação 

A laminação é a etapa em que as camadas usinadas são alinhadas e coladas através de uma 

compressão com determinada carga e temperatura. As camadas usinadas são alinhadas numa 

placa (molde de alinhamento) com quatro pinos coincidindo os furos de alinhamento usinados 

em todas as camadas de cerâmica verde. Este molde com as camadas alinhadas é fechado por 

outra placa com quatros furos, formando o conjunto a ser submetido à compressão. A figura 

44 mostra as duas placas do conjunto com as camadas usinadas de cerâmica verde. 

 

 

Figura 44. Conjunto a ser submetido à pressão e temperatura: placas e camadas empilhadas. 
 

Os dispositivos da família AD totalizam 14 camadas laminadas, sendo duas para tampa 

inferior, quatro para os canais inferiores, quatro para os canais superiores, duas para as 

entradas e mais duas para as cavidades das conexões de entrada. Observa-se que a largura dos 

canais é dada em função do corte realizado na usinagem enquanto a altura é dada em função 

do número de camadas empilhadas. Nota-se também que o alinhamento de 14 camadas 

contendo diversas formas é uma tarefa complexa, pois existem desvios devido ao diâmetro 

dos quatro pinos do molde de alinhamento e devido à distância entre os pinos, além dos 
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desvios gerados na usinagem das camadas. Portanto, a fase de alinhamento das camadas é 

crucial na fabricação dos dispositivos. A figura 45 mostra as camadas dos dispositivos da 

família AD. 

 

 

Figura 45. Camadas dos dispositivos da família AD. 
 
Portanto, adotam-se alguns procedimentos para garantir um bom resultado do alinhamento. 

Antes de começar o alinhamento das camadas deve-se aquecer o molde de alinhamento por 5 
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minutos à temperatura de 100 ºC. Deve-se também colocar uma folha plástica para separar a 

placa de metal da camada cerâmica, evitando assim a colagem entre cerâmica e metal. 

Normalmente utiliza-se a folha plástica de proteção da cerâmica que vem na embalagem. 

Ao iniciar o alinhamento observa-se que os pinos da placa têm diâmetro não compatível com 

o diâmetro das ferramentas de corte disponíveis. Os furos de alinhamento foram usinados com 

diâmetro menor que os pinos de alinhamento da placa. Ao manter a placa aquecida, os furos 

de alinhamento na cerâmica são dilatados ao encaixar na placa, minimizando os erros. Para 

complementar, adota-se um dos quatro pinos como referência e realiza-se o encaixe nos 

outros três no sentido horário ou anti-horário para todas as camadas a serem alinhadas, ao 

invés de se alinhar aleatoriamente. 

Após o alinhamento das camadas, adota-se o seguinte procedimento para colagem das 

camadas: as placas da laminadora permanecem na temperatura de 100 ºC; o conjunto contento 

as camadas alinhadas é submetido à compressão com carga de 01 tonelada por cinco minutos, 

para homogeneização da temperatura. Ao fim deste período de cinco minutos, ajusta-se a 

carga para 3 toneladas por dez minutos, para promover a colagem das camadas. 

Terminada a laminação realiza-se a separação dos dispositivos na máquina CNC. É feito o 

posicionamento na mesa da CNC e na tela do “Board Master” das camadas laminadas e da 

camada de corte, respectivamente, realizando assim a separação dos dispositivos. Importante 

observar que ao separar os dispositivos avalia-se melhor a etapa de laminação, pois se tem 

acesso a outros locais das camadas laminadas. Nos dispositivos AD2, AD3 e BD2 percebeu-

se uma delaminação, sendo que os outros se mostraram bem laminados. Uma forma de 

solucionar esta delaminação foi borrifar acetona no local. Sendo que no posterior teste de 

fluxo, dos dispositivos que apresentaram delaminações apenas o AD3 apresentou vazamento. 
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4.3.4. Características da Sinterização 

A etapa de sinterização é realizada para dar rigidez mecânica a vitro-cerâmica utilizada na 

fabricação dos dispositivos. Nesta etapa o laminado cerâmico é colocado no forno em 

ambiente atmosférico e submetido ao perfil de temperatura, mostrado na figura 46. 
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Figura 46. Perfil de temperatura da etapa de sinterização (MATSUMOTO; ROCHA, 2002). 
 

Neste perfil de temperatura destacam-se algumas características importantes para a etapa de 

sinterização da cerâmica utilizada. Primeiramente, o patamar de temperatura a 350 °C por 30 

minutos, realizado para eliminação dos compostos orgânicos presentes na cerâmica usada, 

restando apenas grãos de alumina e de vidro. Com a temperatura em aproximadamente 

650a°C acontece a transição vítrea. Neste fenômeno os grãos de vidro tornam-se líquidos e 

envolvem os grãos de alumina, sendo que estes estão no estado sólido. No patamar de 850 °C 

por 30 minutos, garante-se que todos os grãos de alumina sejam envoltos por vidro. 
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Posteriormente a este patamar o forno é desligado e a temperatura começa a diminuir, 

começando assim a vitrificação da cerâmica, conferindo- lhe rigidez mecânica. Na figura 47 é 

ilustrado o processo em que os grãos de vidro envolvem os grãos de alumina. 

 
 vidro vidro 

 

Figura 47. Etapa de sinterização da cerâmica LTCC (MATSUMOTO; ROCHA, 2002). 
 

Uma característica importante desta etapa é o encolhimento da cerâmica, que ocorre devido 

aos grãos de vidro passarem para o estado líquido, envolverem os grãos de alumina, 

vitrificando posteriormente, assim encapsulando e compactando o material cerâmico 

(MATSUMOTO; ROCHA, 2002). Este encolhimento segundo o fabricante é 

aproximadamente 15% no plano XY e 20% no eixo Z (DUPONT, 1994) e deve ser levado em 

conta no projeto. Portanto tal encolhimento modificará as dimensões dos dispositivos. 
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4.3.5. Influência das etapas de processo nas dimensões finais dos dispositivos 

Descritas as etapas de processo, listam-se agora as principais características dos processos que 

influenciam as dimensões finais dos dispositivos, observando os seguintes pontos: 

• a usinagem muda as dimensões e a forma dos canais estabelecidos nos desenhos em 

CAD, e introduz rugosidade nos canais conforme as ferramentas de corte utilizadas; 

• a laminação influenciará nos dispositivos na ocorrência ou não de vazamentos, e 

conforme seja feito o alinhamento das camadas também influenciará nas dimensões e 

forma dos canais ; 

• a sinterização mudará as dimensões dos canais, devido ao encolhimento do material 

cerâmico, conforme especificação do fabricante (DUPONT, 1994). 

Neste contexto, estimam-se as dimensões dos canais dos dispositivos fabricados referentes às 

famílias D, AD e BD: 

• nos dispositivos da família D tem-se canais com seção transversal de 1 mm2 de área, 

sendo 2amm de largura e 0,5 mm de altura; após a usinagem com ferramenta cônica de 

diâmetro 0,2 mm estima-se canais de 2,2 mm de largura e 0,5 mm de altura. Após a 

sinterização estima-se 1,87 mm de largura e 0,4 mm de altura, totalizando uma seção 

com área de 0,748 mm2; 

• nos dispositivos da família AD tem-se canais com seção de 1 mm2 de área, sendo 1 

mm de largura e 1 mm de altura; após a usinagem estima-se canais com 1,2 mm de 

largura e 1 mm de altura. Após a sinterização estima-se 1,02 mm de largura e 0,8 mm de 

altura, totalizando uma seção com área de 0,816 mm2 ; 

• nos dispositivos da família BD tem-se canais com seção de 0,5 mm2 de área, sendo 1 

mm de largura e 0,5 mm de altura; após a usinagem estima-se canais com 1,2 mm de 



 

 

100 

largura e 0,5amm de altura. Após a sinterização estima-se 1,02 mm de largura e 0,4 mm 

de altura, totalizando uma seção com área de 0,408 mm2. 

Mesmo após esta estimativa não se considerou a alteração das dimensões devido a conicidade 

da ferramenta e ao desalinhamento entre as camadas. No entanto, a estimativa mostra de 

forma clara a influência das etapas de processo nas dimensões finais dos dispositivos. As 

tabelas 8, 9 e 10 mostram as mudanças de dimensões conforme as etapas de processo, para os 

dispositivos das famílias D, AD e BD, respectivamente, sendo W a largura, H é a altura, A é a 

área da seção transversal, P o perímetro molhado e Dh o diâmetro hidráulico. 

 
Tabela 8. Família D. 

 Etapas / Dimensões W (mm) H (mm) A (mm) P (mm) Dh (mm) 
Desenho 2,000 0,500 1,000 5,000 0,800 
Após Usinagem 2,200 0,500 1,100 5,400 0,815 
Após Sinterização 1,870 0,400 0,748 4,540 0,659 
 

Tabela 9. Família AD. 
 Etapas / Dimensões W (mm) H (mm) A (mm) P (mm) Dh (mm) 
Desenho 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 
Após Usinagem 1,200 1,000 1,200 4,400 1,091 
Após Sinterização 1,020 0,800 0,816 3,640 0,897 
 

Tabela 10. Família BD. 
 Etapas / Dimensões W (mm) H (mm) A (mm) P (mm) Dh (mm) 
Desenho 1,000 0,500 0,500 3,000 0,667 
Após Usinagem 1,200 0,500 0,600 3,400 0,706 
Após Sinterização 1,020 0,400 0,408 2,840 0,575 
 

As tabelas elucidam perfeitamente a influência dos processos de fabricação nas dimensões 

finais dos dispositivos, chamando a atenção para um refinamento no projeto e nos processos 

de fabricação. A figura 48 ilustra as principais características dos processos que influenciam 

na dimensão e formato dos canais. 
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Figura 48. Características dos processos que influenciam na dimensão e formato dos canais. 

4.3.6. Estimativa de parâmetros 

No item 4.3.5 estimaram-se algumas dimensões conforme a realização das etapas de processo 

e agora mais alguns parâmetros geométricos importantes para caracterização de cada 

dispositivo  serão estimados. Os dados das tabelas do item 4.3.5 serão usados para estimar a 

superfície e o volume internos dos dispositivos e o comprimento efetivo do canal. Para tal 

cálculo consideram-se as paredes laterais perfeitamente verticais e parte-se das células básicas 

dos dispositivos para começar os cálculos. Na figura 49 as células básicas dos dispositivos 

fabricados são apresentadas. 
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Figura 49. Células básicas das famílias D, AD e BD, respectivamente. 
 

Na família D os dispositivos D1 e D2 são iguais e o dispositivo D3 tem aproximadamente o 

dobro de células básicas que D1 e D2, sendo que todos têm a mesma seção transversal 1,87 x 

0,4 mm. Na família AD os dispositivos AD1 e AD2 são iguais e o dispositivo AD3 tem 

aproximadamente o dobro de células básicas que AD1 e AD2, sendo que todos têm a mesma 

seção transversal 1,02 x 0,8 mm. Na família BD o dispositivo BD2 tem aproximadamente o 

dobro de células básicas que BD1, sendo que todos têm a mesma seção transversal 1,02 x 0,4 

mm. 

Os resultados dos cálculos são mostrados na tabela 11, onde W é a largura do canal em mm, 

H a altura do canal em mm, A é a área da seção transversal do canal mm2, P o perímetro da 

seção do canal em mm, Dh o diâmetro hidráulico em mm, Cef é o comprimento efetivo em 

mm, Vint é o volume interno dos dispositivos em mm3 e Sint é a superfície interna dos 

dispositivos em mm2. 
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Tabela 11. Parâmetros dos dispositivos das famílias D, AD e BD. 

Dispositivos W 
(mm) 

H 
(mm) 

A 
(mm2) 

P 
(mm) 

Dh 
(mm) 

Cef 
(mm) 

Vint 
(mm3) 

Sint 
(mm2) 

D1 1,870 0,400 0,748 4,540 0,659 77,0 96,8 474,6 
D2 1,870 0,400 0,748 4,540 0,659 77,0 96,8 474,6 
AD1 1,020 0,800 0,816 3,640 0,897 86,8 82,7 362,9 
AD2 1,020 0,800 0,816 3,640 0,897 86,8 82,7 362,9 
BD1 1,020 0,400 0,408 2,840 0,575 77,2 42,2 256,6 
D3 1,870 0,400 0,748 4,540 0,659 167,2 193,3 904,6 
AD3 1,020 0,800 0,816 3,640 0,897 192,3 172,2 760,7 
BD2 1,020 0,400 0,408 2,840 0,575 171,5 86,9 536,1 

4.3.7. Famílias DD e ED 

Depois das simulações numéricas, apresentadas no item 4.2.2, foi realizada a fabricação dos 

micromisturadores DD e ED. O material e as etapas de processo foram os mesmos usados na 

fabricação das outras famílias de dispositivos. Para fabricação desses novos dispositivos 

foram apreciadas particularidades das etapas de processos que influenciam as dimensões 

finais dos dispositivos. A seção transversal para todos dispositivos é de 0,600 x 0,600 mm e o 

comprimento efetivo do canal é 48 mm. Na figura 50 é mostrada a visualização 3D do 

desenho realizado numa ferramenta de CAD comercial. 

 

  

Figura 50. Desenho 3D dos dispositivos fabricados em LTCC. 
 

DD1 

DD3 

DD2 

ED1 

ED3 

ED2 
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Medidas para avaliar o encolhimento do material cerâmico foram realizadas, estabelecendo 

assim uma comparação entre o valor informado pelo fabricante (DUPONT, 1994) e o valor 

encontrado efetivamente na realização do processo. As medidas indicam um encolhimento de 

13,6% no plano XY e 15,4% no eixo Z para os dispositivos DD, e 13,6% no plano XY e 

14,8% no eixo Z para os dispositivos ED. Fazendo a revisão do projeto com estas taxas de 

encolhimento têm-se as seguintes dimensões para os dispositivos DD e ED: seção transversal 

de 0,610 mm x 0,630 mm e comprimento efetivo de 48,8 mm, e 0,610 mm x 0,640 mm e 

comprimento efetivo de 48,5 mm, respectivamente. A tabela 12 mostra as dimensões 

características dos 14 dispositivos fabricados neste trabalho. 

 

Tabela 12. Dimensões características dos micromisturadores. 

Dispositivo Geometria do Canal W 
(mm) 

H 
(mm) 

Cef 
(mm) 

Dh 
(mm) 

Sint 
(mm2) 

Vint 
(mm3) 

D1 474,6 96,8 
D2 

77,0 
474,6 96,8 

D3 
1,870 0,400 

167,2 
0,659 

904,6 193,3 
AD1 362,9 82,7 
AD2 

86,8 
362,9 82,7 

AD3 
1,020 0,800 

192,3 
0,897 

760,7 172,2 
BD1 77,2 256,6 42,2 
BD2 

Serpentina 3D 

1,020 0,400 
171,5 

0,575 
536,1 86,9 

DD1 Canal Reto 126,9 22,2 
DD2 ZigZag 129,1 22,5 
DD3 Onda Quadrada XY 

0,610 0,630 48,8 0,620 
127,9 22,3 

ED1 Onda Quadrada XZ 135,0 23,3 
ED2 ZigZag 3D 136,1 23,5 
ED3 Serpentina 3D 

0,610 0,640 48,5 0,625 
133,2 23,0 
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4.4. Caracterização dos Dispositivos 

4.4.1. Perda de Carga 

A perda de carga é uma medida fundamental na escolha  da bomba de alimentação do 

dispositivo ou circuito hidráulico. Esta medida informa o quanto de energia será necessário  

para gerar a vazão necessária nos dispositivos. A determinação da perda de carga é realizada 

medindo as pressões na entrada e saída do dispositivo ou circuito hidráulico desejado. A 

figura 51 mostra o desenho esquemático do aparato experimental para medida de perda de 

carga. 

 

Micromisturador
Bomba de Seringa

Transdutor de Pressão

Equipamento de Leitura

 

Figura 51. Aparato experimental para medida de perda de carga. 
 

O aparato experimental da figura 51 é constituído de uma bomba de seringa (Series 74900 

Syringe Pump, Cole-Parmer Instrument Company) com vazão nominal máxima de 147 

mL/min e pressão máxima de 40 psi, apresentando precisão e reprodutibilidade de ±0,5% e 

±0,2%, respectivamente. O transdutor de pressão diferencial (Analcont, C719) é calibrado na 

faixa de 0 a 180 kPa, apresentando incerteza dos resultados de ± 0,234 kPa. Este transdutor é 
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alimentado com tensão contínua de 12 V e a medida é dada por um sinal de corrente contínua 

de 4 a 20 mA, apresentada no equipamento de leitura. A corrente é convertida em pressão 

pela curva de calibração do transdutor, dada por: 

( ) 26375,1199290,3 ⋅−= indAkPa     (18), 

onde Aind é a corrente mostrada pelo equipamento de leitura e kPa é a unidade de pressão 

correspondente da medida. Para determinação da perda de carga foi adotado o seguinte 

procedimento: para cada dispositivo foram medidas três seqüências de pontos, e realizado um 

tratamento estatístico ponto a ponto, para extração da média e da incerteza. Os ensaios foram 

realizados na temperatura de 20 ºC e o fluido de trabalho foi água pura. Os ensaios foram 

realizados no Laboratório de Microfluídica do Centro de Tecnologia de Processos e Produtos 

(CTPP) no IPT. 

4.4.2. Preparação de micro-esferas poliméricas 

A preparação de micro-esferas poliméricas por micromisturadores para sistemas de liberação 

controlada é uma aplicação explorada neste trabalho. Esta aplicação foi avaliada através das 

dispersões produzidas por diversos micromisturadores, considerando parâmetros como forma, 

tamanho e índice de dispersão das partículas para análise. E também permitiu caracterizar os 

dispositivos sob o ponto de vista de eficiência de mistura. Parâmetros de interesse dos 

dispositivos como diâmetro hidráulico, comprimento efetivo, geometria do canal e vazão, 

foram estudados, assim como suas respectivas influências na dispersão de micro-esferas ou 

gotículas. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Tecnologia de Partículas do Centro 

de Tecnologia de Processos e Produtos (CTPP) no IPT. 
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4.4.2.1. Micro-esferas de Eudragit® RS 100 

4.4.2.1.1. Materiais 

Polímero: Eudragit® RS 100 (Röhm Pharma, Darmstadt, Germany). Tenso-ativo: Álcool 

PoliVinílico (PVA), Sigma-Aldrich (St Louis, USA). Solvente: ACetato de eTila (ACT), 

Anidrol  Prod. Químicos Ltda. Água Milli-Q foi produzida por um sistema de purificação de 

água Millipore (Millipore Corporation, USA). Os solventes e todos os outros reagentes 

químicos usados estão em grau analítico. 

4.4.2.1.2. Procedimento Experimental 

Parte 1. Inicialmente, 0,1 g de Eudragit® RS 100 foram dissolvidas em 20 mL de acetato de 

etila (ACT). Por meio de uma bomba peristáltica (ISM 832A, Ismatec SA), uma solução 

aquosa (100 mL) com 1% de PVA (fase contínua), usada como fluido de extração, foi injetada 

em uma das entradas do micromisturador, enquanto a solução polimérica (fase dispersa) 

previamente preparada foi injetada pela outra entrada do micromisturador por meio de uma 

bomba de seringa (Series 74900 Syringe Pump, Cole-Parmer Instrument Company). Após o 

contato entre a solução polimérica (fase dispersa) e solução aquosa (fase contínua), uma 

emulsão simples (w/o) é formada dentro do dispositivo. A mistura foi coletada num recipiente 

e mantida em agitação mecânica de 500 rpm por 14 horas para evaporação do acetato de etila. 

As micro-esferas foram coletadas por centrifugação, lavadas três vezes com água deionizada e 
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filtradas a vácuo. O resíduo foi colocado num dessecador durante a noite e as micro-esferas 

foram obtidas como um pó seco. Os ensaios foram realizados na vazão total de 18 mL/min, e 

a razão em vazão ou em volume entre a fase dispersa e a fase contínua RDC sempre 1:5. Esses 

parâmetros foram escolhidos em função dos trabalhos de Freitas et al. (2003) e Wischke et 

al.(2005), e em função das limitações inicialmente encontradas em laboratório. Para o 

dispositivo AD2 as vazões foram 18, 24, 30 e 36 mL/min. A figura 52 mostra aparato 

experimental utilizado para preparação das micro-esferas poliméricas pelos 

micromisturadores. 

 

 

Figura 52. Aparato experimental para preparação de micro-esferas de Eudragit® RS100. 
 

Análise Ótica. Terminados os ensaios, amostras foram coletadas em laminas de microscópio  

para captura de imagens das emulsões obtidas usando um microscópio Olympos BX41 com 

câmera CCD acoplada. As imagens foram analisadas com aplicativo Image–Pro Plus Media 

Cybernetics. 
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Parte 2. O procedimento segue o descrito na “Parte 1”, mudando apenas a quantidade de 

polímero solubilizado em acetato de etila para 0,5 g de Eudragit® RS 100. A mistura foi 

coletada em recipiente com fluido de extração adicional (solução aquosa de 1% PVA, 80 mL) 

e mantida em agitação mecânica de 500 rpm por 14 horas para evaporação do acetato de etila. 

Os ensaios foram realizados na vazão total de 36 mL/min, sendo a razão RDC sempre 1:5. 

Análise do tamanho de partícula. O tamanho das micro-esferas foram estimados usando o 

equipamento LS230 Coulter. As micro-esferas secas foram re-dispersas em 0,01% de Tween 

80 (tenso-ativo, pode ser usado emulsificante, dispersante ou solubilizante) e agitadas em 

ultra-som por 10 minutos. Os parâmetros calculados foram diâmetro médio em volume 

(diâmetro médio de partícula) (d(4,3)), índice de dispersão (Span) que foi calculado por 

(d(v;0,9)a-ad(v;0,1) /  d(v;0,5)) onde d(v;0,9), d(v;0,5) e  d(v;0,1) são respectivamente os diâmetros das 

micro-esferas (partículas) determinados a 90, 50 e 10% do volume total acumulado da 

amostra medida. 

Análise morfológica. A morfologia das micro-esferas foi analisada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) usando o microscópio, JSM5200, JEOL, Japan. As amostras 

foram montadas sobre um metal usando uma fita adesiva dupla-face. Depois de recobertas por 

finas camadas de ouro, as micro-esferas foram examinadas a 15 kV. 
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4.4.2.2. Micro-esferas de PLGA 

4.4.2.2.1. Materiais 

Polímero: Copolímero de Ácido Láctico e Glicólico (PLGA, 50:50, viscosidade inerente 0,83 

dL/g, PURAC Biochem (Netherlands). Tenso-ativo: Álcool PoliVinílico (PVA), Sigma-

Aldrich (St Louis, USA). Solventes: DiCloroMetano (DCM) e ACetato de eTila (ACT), 

Anidrol  Prod. Químicos Ltda. Água Milli-Q foi produzida por um sistema de purificação de 

água Millipore (Millipore Corporation, USA). Os solventes e todos os outros reagentes 

químicos usados estão em grau analítico. 

4.4.2.2.2. Procedimento Experimental 

Estudo inicial. Inicialmente, 0,45 ou 0,26 g de PLGA foram dissolvidas em 10 mL de 

diclorometano (DCM) ou em 14 mL de acetato de etila (ACT), respectivamente. Nestas 

soluções poliméricas adiciona-se 10% de água destilada (1 mL ou 1,4 mL) e por agitação 

mecânica (Heidolph DIAX 900, Germany) de 7221 rpm por 30 segundos, gera-se uma 

emulsão simples (w/o). 

Por meio de uma bomba HPLC, uma solução aquosa com 3% ou 0,5% de PVA (fase 

contínua), respectivamente, usada como fluido de extração, foi injetada em uma das entradas 

do micromisturador, enquanto a emulsão simples (fase dispersa) previamente preparada foi 

injetada pela outra entrada do micromisturador por meio de uma bomba de seringa. Após o 

contato entre a w/o (fase dispersa) e solução aquosa (fase contínua), uma dupla emulsão 
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(w/o/w) é formada dentro do dispositivo. A mistura foi coletada em recipiente e mantida em 

agitação mecânica de 500 rpm por 4 horas para promover a evaporação do diclorometano e 

por 14 horas para o acetato de etila. Os ensaios foram realizados nas vazões totais de 18 e 36 

mL/min, sendo a razão RDC sempre 1:5. A figura 53 mostra o aparato experimental utilizado 

para preparação das micro-esferas poliméricas pelos micromisturadores. 

 

 

Figura 53. Aparato experimental para preparação de micro-esferas de PLGA. 
 

Análise do tamanho de partícula e Análise morfológica. O procedimento dessas análises 

segue o descrito na “Parte 2 da seção 4.4.2.1.2”. 

Estudo da variação da vazão e da formulação. O dispositivo BD2 foi usado para realizar o 

estudo de variação da vazão e da formulação. Os ensaios foram realizados usando o solvente 

acetato de etila, nas vazões totais de 18, 36, 45 e 54 mL/min, e com razão entre fase dispersa e 

fase contínua (RDC) 1:5. Na vazão 54 mL/min, foram realizados mais dois ensaios nas 

seguintes condições: (a) RDC - 1:100 (10 + 90) e 0,5% de PVA em água, (b) RDC - 1:100 (10 + 

90) e 3% de PVA em água. Sendo que a fase contínua (solução aquosa de PVA) foi 

aumentada de 5 para 100 partes em relação a fase dispersa em ambos os ensaios, sendo 10 

partes injetada pela bomba HPLC e 90 no recipiente de coleta após o micromisturador, como 

fluido de extração adicional.  Enquanto a concentração de PVA na solução aquosa do ensaio 

(b) foi aumentada para 3%. 
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Múltipla emulsão por micromisturadores. Os ensaios para preparar uma dupla emulsão 

com dois micromisturadores em série foram realizados com os dispositivos ED1 e ED2, na 

vazão de 36 mL/min e RDC – 1:5, conforme mostrado na figura 54. 

 

Bomba de Seringa Micromisturador - ED2 Micromisturador - ED1

Bomba HPLC

 

Figura 54. Preparação de dupla emulsão com dois micromisturadores em série. 
 

O procedimento segue o descrito nesta seção no item “Estudo inicial”, substituindo apenas a 

agitação mecânica para formação da emulsão simples por micromisturador. Por meio de uma 

bomba HPLC, uma solução aquosa com 3% ou 0,5% de PVA (fase contínua), 

respectivamente, usada como fluido de extração, foi injetada em uma das entradas do 

micromisturador ED1, enquanto a solução polimérica foi injetada em uma das entradas do 

micromisturador ED2 por meio de uma bomba de seringa. No micromisturador ED2 formou-

se a emulsão simples (w/o), sendo que a saída deste dispositivo foi conectada a outra entrada 

do dispositivo ED1. Após o contato entre a w/o (fase dispersa) e solução aquosa (fase 

contínua), uma dupla emulsão (w/o/w) foi formada dentro do dispositivo. 
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4.5. Conclusões Preliminares 

Simulações numéricas num programa chamado ANSYS baseado no método de elementos 

finitos foram realizadas para verificar a influência de cotovelos num escoamento. Foram 

identificadas três formas como dois cotovelos podem ser dispostos no espaço e em seguida 

realizadas várias simulações modulando a distância entre cotovelos em função do diâmetro 

hidráulico do canal. Verificou-se nas estruturas 2 e 3 que conforme a distância entre cotovelos 

é diminuída, ocorre alterações no escoamento, tornando-o mais instável. Portanto, obtiveram-

se distâncias entre cotovelos para o projeto de dispositivos passivos. 

Os dispositivos passivos baseados em n cotovelos sucessivos foram projetados em função do 

estudo com cotovelos e características dos processos de fabricação. Foram simulados seis 

dispositivos, cinco (05) deles baseados em n cotovelos sucessivos e um baseado num canal 

reto, todos com a mesma seção transversal e comprimento efetivo do canal: 0,600 x 0,600 mm 

e 48 mm, respectivamente.As distâncias entre cotovelos utilizadas foram apresentadas na 

tabela 5. 

Os dispositivos foram fabricados em tecnologia LTCC, composta pelas etapas de projeto, 

usinagem, laminação e sinterização. Primeiramente, foram fabricados oito dispositivos 

(dispositivos D, AD e BD) para familiarização com o material e verificação das características 

das etapas de processo, bem como para testes preliminares. Verificou-se que as etapas de 

processo influenciam na forma e nas dimensões finais dos dispositivos. A usinagem apresenta 

características que influenciam na forma e dimensões do canal: alargamento do canal, 

arredondamento dos cantos do canal, inclinação e rugosidade das paredes do canal. Na 

laminação pode ocorrer o desalinhamento das camadas e na sinterização ocorre o 

encolhimento do material cerâmico. Os dispositivos DD e ED foram fabricados em função do 
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estudo com cotovelos realizado no item 4.2.1. Estudo de Estruturas com Cotovelos. As 

dimensões dos canais desses dispositivos fabricados variaram em relação aos dispositivos 

simulados devido à flutuação da taxa de encolhimento da cerâmica. 

A caracterização dos dispositivos foi realizada através dos parâmetros: perda de carga, e 

diâmetro médio em volume e índice de dispersão. A perda de carga é uma medida 

fundamental para o projeto e escolha do sistema de bombeamento. A aplicação explorada 

neste trabalho, “Preparação de Micro-esferas Poliméricas”, apresenta como resultado 

distribuições de partículas de onde se obtém os parâmetros, diâmetro médio de partícula e 

índice de dispersão, pelos quais podem-se caracterizar os dispositivos sob o ponto de vista de 

eficiência de mistura. Foram realizados ensaios com dois polímeros (Eudragit® RS100 e 

PLGA) e estudados parâmetros que influenc iam o processo, como o diâmetro hidráulico e o 

comprimento efetivo do canal (dispositivo) e a vazão. 


