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1. INTRODUÇÃO 

A microtecnologia é uma área do conhecimento com diversas ramificações como a 

microeletrônica, a micro-óptica, micromecânica, a microfluídica, entre outras. A 

microeletrônica sem dúvida foi a mais significante tecnologia do último século, que com a 

integração de circuitos e o progresso no processamento de informação, mudou a forma de 

trabalhar, descobrir e inventar (NGUYEN; WERELEY, 2002). Em particular, a microfluídica 

nas últimas três décadas firmou-se como uma tecnologia emergente, servindo de ferramenta 

para diversas áreas tanto na ciência como na indústria. Essa nova área do conhecimento 

promete revolucionar a manipulação e gestão de fluidos assim como a microeletrônica 

revolucionou a computação e a eletrônica. Usando tecnologias de fabricação estabelecidas, 

como as baseadas em silício para fabricação em microeletrônica, a microfluídica desenvolveu 

microssensores de fluxo, microbombas e microválvulas, que dominaram num primeiro estágio 

essa nova disciplina. Posteriormente, tecnologias de fabricação com plástico e cerâmica foram 

introduzidas para fabricação de dispositivos e sistemas microfluídicos. Sendo que atualmente, 

técnicas como micro-usinagem e usinagem a laser, permitem que uma maior gama de 

materiais seja usada para fabricação em microfluídica. 

A microfluídica trata-se de uma tecnologia com aplicações em diversas áreas do 

conhecimento e devido a este fato encontram-se duas abordagens para o escopo dessa nova 

área do conhecimento. Uma delas defendida por engenheiros elétricos e mecânicos, 

familiarizados com a tecnologia do silício, diz que o termo micro refere-se a escala de 

tamanho micrométrica, por outro lado engenheiros químicos, químicos e bioquímicos 

defendem a idéia de uma quantidade de fluido (volume) em microlitros (NGUYEN; 

WERELEY, 2002). Neste trabalho a fluídica estará relacionada a uma escala de comprimento 
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onde temos mudanças, seja no comportamento dos fluidos ou na eficiência em que se 

manipulam os mesmos. Logo, trabalhando-se onde uma dimensão característica do 

dispositivo ou sistema fluídico esteja entre alguns milímetros e dezenas de micrometros, como 

mostrado em Nguyen e Wu (2005). 

Com a redução da escala, a microfluídica apresenta algumas vantagens, como por exemplo: 

portabilidade, capacidade de integração, controle e medição precisos, e implementação de 

processo contínuo. A portabilidade é conseqüência da redução do peso e volume dos 

dispositivos e dos sistemas fluídicos devido ao escalamento das dimensões, possibilitando 

assim trabalhos em campo antes limitados aos grandes equipamentos de laboratórios. Logo, a 

introdução de dispositivos e sistemas fluídicos em escala reduzida pode futuramente diminuir 

as atuais plantas industriais. 

A capacidade de integração em microfluídica é outro fator de destaque. Com o grande 

desenvolvimento de técnicas de microfabricação, o custo para produção em massa de 

dispositivos e sistemas em micro-escala torna-se drasticamente reduzido, ficando mais 

atraente economicamente a pesquisa e desenvolvimento de sistemas auto-suficientes de alto 

desempenho, integrando o dispositivo central a várias funções auxiliares, como por exemplo, 

a integração de processos, com instrumentação, sistemas de segurança e sistemas de 

comunicação em tempo real. Com a redução dos custos de cada unidade, podem-se 

implementar redes de dispositivos a fim de obter informações mais detalhadas, por exemplo, 

de um escoamento, e desenvolver alternativas para aplicações que exigem dispositivos 

descartáveis. 

O controle e medição precisos de fluidos e reagentes são fatores cada vez mais críticos nas 

atividades científicas e industriais, principalmente em áreas como farmácia e biotecnologia. 

Deste modo, com o escalamento das dimensões o volume a ser processado pelos dispositivos 
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foi drasticamente reduzido, possibilitando uma atuação muito mais rápida e efetiva sobre esta 

reduzida massa fluida. 

A microfluídica também torna possível a realização de processos contínuos, que é uma 

necessidade cada vez mais crítica, para servir de alternativa tecnológica ao processo tipo 

batelada, que apresenta algumas desvantagens. No processo batelada, o escalamento industrial 

é feito aumentando-se o volume do tanque ou adquirindo-se mais tanques, que requer um alto 

investimento. Os tanques apresentam problemas com perdas devido a depósitos na superfície  

interna, com assepsia (principalmente em processos biológicos e farmacêuticos) devido ao 

grande volume, e com o grande volume de materiais, requerendo uma grande quantidade de 

energia e um longo tempo de processamento. No processo cont ínuo usando disposit ivos 

microfluídicos, o escalamento industrial é feito com n dispositivos em paralelo, que com o 

advento de técnicas de microfabricação tem o custo da unidade drasticamente reduzido para 

produção em massa. Com o escalamento das dimensões, a superfície e o volume interno dos 

dispositivos são muito menores, proporcionando um baixo consumo de energia e um curto 

tempo de processamento. Além disso, as perdas com depósitos nas paredes são bastante 

reduzidas e a assepsia dos dispositivos é realizada mais facilmente. 

O escalamento das dimensões também acopla a microfluídica a diversos fenômenos físicos 

não-mecânicos, que em macro-escala eram desprezados e agora se tornaram mais efetivos 

devido ao escalamento das forças de corpo. Dentre estes fenômenos físicos não-mecânicos 

podemos citar: eletrocinética, eletrohidrodinâmica, magnetohidrodinâmica e acústica. 

Dentro deste contexto, a microfluídica apresenta-se com um grande potencial comercial. 

Além dos tradicionais dispositivos microfluídicos, tais como cabeça de impressão por jato de 

tinta e sensores de pressão, que movimentam um mercado de milhões de dólares, áreas como 

controle de fluxo, diagnósticos médicos, produção química, e descoberta e desenvolvimento 

de drogas, são de interesse já que dispositivos microfluídicos podem apresentar-se como 
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novas ferramentas a serem utilizadas em aplicações convencionais, visando proporcionar um 

maior desempenho e eficiência. A tendência de sucesso de dispositivos microfluídicos 

amplia-se cada vez mais com os atuais trabalhos no Projeto “Genoma Humano”, mostrando 

todo o potencial de biotecnologia e a aplicabilidade de microfluídica nesta área (NGUYEN; 

WERELEY, 2002). 

Portanto, um enorme esforço mundial em pesquisa e desenvolvimento de microfluídica está 

em curso em universidades, ins titutos de pesquisas e indústrias, mostrando o enorme valor 

comercial de dispositivos microfluídicos para aplicações práticas. Isso se confirma em 

estimativa de vendas, que em 1996 mostra um mercado de 500 milhões de dólares evoluindo 

para um mercado de 3,5 bilhões de dólares em 2003 (NGUYEN; WERELEY, 2002). 

Por outro lado, a microfluídica também oferece méritos científicos com a descoberta e estudo 

de novos efeitos. Engenheiros elétricos e mecânicos, habituados com tecnologias 

desenvolvidas para microeletrônica e MEMS (“MicroElectroMechanical Systems”), procuram 

novas soluções para microfluídica. Pesquisadores em mecânica dos fluidos procuram por 

possíveis novos efeitos, pois os escoamentos de gases em micro-escala podem ser dominados 

pelo regime de transição entre o viscoso e o molecular, em contraste com escoamentos em 

macro-escala que seguem o regime viscoso. Novos modelos computacionais também são 

exigidos nesta nova área multidisciplinar do conhecimento. Portanto, a microfluídica 

rapidamente atraiu o interesse da comunidade científica, tanto que se estima a publicação de 

aproximadamente 15 artigos em periódicos internacionais em 1989, evoluindo para cerca de 

150 em 2000 (NGUYEN; WERELEY, 2002). Além do mais, sociedades profissionais pelo 

mundo, tais como Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), Sociedade 

Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME), Sociedade Internacional de Engenharia 

Óptica (SPIE), mantêm sessões técnicas para microfluídica, bem como revistas, por exemplo, 
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“Microfluidics and Nanofluidics Journal”, “Lab-on-a-Chip”, “Journal of 

Microelectromechanical Systems”, entre outras. 

Quanto às áreas de atuação da microfluídica pode-se classificar, de modo sistemático, em 

duas grandes áreas de pesquisa: pesquisa básica e pesquisa aplicada. Quando se fala em 

pesquisa básica refere-se a conceitos e tecnologias que permitiram o aparecimento e 

desenvolvimento desta nova disciplina. Logo, dentro deste contexto destacam-se teoria de 

mecânica dos fluidos, caracterização experimental de fluxo, modelos computacionais e 

tecnologias de fabricação. A pesquisa aplicada refere-se a dispositivos e sistemas 

microfluídicos, ou seja, as ferramentas disponibilizadas pela microfluídica para aplicações 

práticas, onde se destacam dispositivos e sistemas para controle de fluxo externo, controle de 

fluxo interno, e dispositivos para “química e ciências da vida”. A figura 1 mostra as áreas de 

aplicação em controle de fluxo externo, bem como os principais dispositivos encontrados 

nessas áreas. A figura 2 mostra dispositivos tradicionais encontrados em controle de fluxo 

interno, bem como seus princípios de funcionamento mais encontrados. 

 
              
  Controle de Fluxo Externo   
         

  
Medição de Velocidade  

e Turbulência  
Controle de 
Turbulência  

Micro-Veículos 
Aéreos - MAV   

         
  Sensores de Velocidade  Micro-abas  MAV - Asa-Fixa   
         

  
Sensores de Tensão por 

Cisalhamento  Microbalões  MAV - Asa-Oscilante   
         
    Jatos Micro-sintéticos  “Micro-helicópteros”   
         
      “Microfoguetes”   
              

Figura 1. Dispositivos para controle de fluxo externo. 
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  Controle de Fluxo Interno   
         

  Microválvulas  Microbombas  Microssensores de Fluxo   
         
  Pneumática  Peristáltica  Diferença de Pressão   
         
  Termopneumática  Rotatória  Força de Atrito   
         
  Termomecânica  Centrífuga  Empuxo   
         
  Piezoelétrica  Ultra-sônica  Coriolis   
         
  Eletrostática  Retificação  Eletrohidrodinâmico   
         
  Eletromagnética  Elétrica  Termo-Resistivo   
         
  Eletroquímica  Química  Termocapacitivo   
         
  Capilar  Magnética  Termo-Elétrico   
         
      Termo-Eletrônico   
         
      Piroelétrico   
              

Figura 2. Dispositivos para controle de fluxo interno. 
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1.1. Aplicações em “Química e Ciências da Vida” 

Além de controle de fluxo, a microfluídica apresenta-se como uma importante ferramenta 

para “química e ciências da vida”. Apresentando as vantagens já citadas no texto, a 

microfluídica mostra-se de vital importância para intensificação de processos e gerenciamento 

de fluidos em áreas como farmácia, química, medicina e biologia. Com o recente 

desenvolvimento em biotecnologia, tendo como exemplo os trabalhos de mapeamento do 

genoma humano, novas aplicações estão surgindo requerendo novos dispositivos e sistemas 

microfluídicos. Basicamente, a microfluídica atua em “química e ciências da vida” com os 

seguintes dispositivos: micro-agulha (LIN; PISANO, 1999), microdispensador (KOIDE et al., 

2000), microfiltro (YANG et al., 1999), micro-separador, micromisturador (NGUYEN; WU, 

2005), micro-reator, entre outros. 

A agulha representa a mais comum e simples instrumentação em medicina, sendo usada 

normalmente na transferência de drogas e na aspiração de fluidos do corpo humano. Com o 

advento de técnicas de micro-fabricação abre-se a possibilidade de novas aplicações para este 

simples dispositivo, já que em escala micrométrica a agulha pode atingir locais antes não 

permitidos devido ao seu tamanho. Sendo assim os principais campos de atuação de micro-

agulhas são: transferência de drogas indolor pela pele, estimulação química de tecidos, 

manipulação de células, coleta e transferência de amostras em análises químicas e 

bioquímicas, e interconexão entre sistemas fluídicos macroscópicos e microscópicos. Existe 

também a possibilidade de aumentar as funções na micro-agulha com a integração de 

sensores. Portanto, permitindo a detecção da reação de tecidos e células. Logo, além de 

manipulação e estimulação química, poder-se-á medir a resposta de células e tecidos devido à 

intervenção de drogas e fluidos utilizados. 
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Microdispensadores são importantes dispositivos em análises químicas e biológicas, em 

operações onde é requerido um volume preciso de amostra. Normalmente, 

microdispensadores são conhecidos como microdosadores, micro- injetores e micropipetas. No 

entanto, são classificados em duas categorias: controlados por ciclo fechado e controlados por 

ciclo aberto. Os dispensadores controlados por ciclo fechado são normalmente constituídos 

por um atuador fluídico (microbomba ou microválvulas) e um sensor de fluxo, onde o sinal 

deste sensor é realimentado no atuador para garantir o controle preciso do volume dispensado. 

Nos controlados por ciclo aberto, é gerado um volume fixo num micro-canal para ser 

dispensado. Com a tendência de aumentar a densidade de integração e acoplar mais funções a 

simples dispositivos, é de se esperar que uma micro-agulha evolua para um microdispensador. 

Microfiltros são usados em operações de filtragem ou coleta. Processos que requerem fluidos 

limpos de particulado ou processos que requerem a extração de partículas suspensas em 

solução para futuro processamento são de interesse para esse tipo de dispositivo. Os 

microfiltros, encontrados na literatura e comercialmente, são classificados de diversas formas 

conforme o processo de fabricação, entre eles pode-se citar dois tipos: filtro por membrana 

porosa (YANG et al., 1999) e filtro por lacunas estruturais (BRODY et al., 1995). Em filtros 

de membrana porosa, os poros são definidos com processos de microfabricação, envolvendo 

etapas de litografia e corrosão. Já em filtros por lacuna estrutural, os poros podem ser 

definidos por lacunas entre duas camadas estruturais. Nesse processo pode-se utilizar tanto 

um filme sacrificial como grãos de outros materiais introduzidos no substrato. 

Microfiltros também são considerados um tipo de micro-separador. Micro-separador é um 

termo geral para dispositivos que separam duas ou mais fases. Sendo que nesses dispositivos 

o processo de separação é baseado em diversas propriedades físicas dos materiais, tais como 

coeficiente de difusão, massa, carga elétrica e no princ ípio da filtração que se baseia na 

discriminação e separação de partículas por seu tamanho geométrico. Micro-separadores são 
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encontrados em técnicas de análises de materia is como cromatografia gasosa (TERRY; 

JERMAN; ANGELL, 1979), cromatografia líquida (OCVIRK et al., 1995) e eletroforese 

(HARRISON et al., 1993). 

Micro-reatores são largamente utilizados em produção química e análises químicas. Com o 

advento da microfluídica e tecnologias de micro-fabricação foi possível conceber micro-

reatores que excedem as funções de reatores convencionais, com vantagens como alto 

rendimento e baixo custo para produção em massa. Parâmetros de interesse como pequena 

inércia térmica, altos gradientes de propriedades físicas, temperatura uniforme, curto tempo 

de residência e alta razão superfície/volume são alcançados devido às dimensões 

micrométricas e pelo maior controle sobre pequenas quantidades de fluidos. A possibilidade 

de integração de dispositivos de segurança nos reatores utilizados em processos que envolvem 

reações com grande liberação de calor com perigo de chamas e explosões também é de 

fundamental importância nesse ramo industrial e científico, tornando-se uma grande vantagem 

gerada pelas tecnologias de microfabricação. Geralmente, micro-reatores são constituídos dos 

seguintes elementos (operações unitárias): elementos funcionais para gerenciamento térmico 

(aquecedores, sensores de temperatura e dissipadores de calor), estruturas de catálise 

(superfícies porosas, membranas de catálise e camadas de catálise), elementos de mistura 

(micro-misturadores) e elementos de sensoriamento (sensores químicos). 

Em particular, micro-misturadores além de serem parte integrante de micro-reatores, estão 

presentes nas mais variadas aplicações na indústria e na ciência. A rápida e eficiente mistura 

de fluidos se fazem necessárias em situações como síntese de ácidos nucléicos, análise de 

DNA, ativação celular e reações envolvendo enzimas e proteínas (STROOCK et al., 2002; 

LIU et al, 2000). Nas indústrias cosmética e alimentícia a mistura também representa uma 

fase crítica da linha de produção. 
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1.2. Micromisturadores e Sistemas de Liberação Controlada 

Sistemas de liberação controlada consistem na encapsulação de ativos (como exemplo, 

peptídeos e proteínas) por uma matriz polimérica (FREITAS et al., 2003), encontrando larga 

aplicação no campo farmacêutico, principalmente para melhorar a estabilidade de um 

fármaco, ou modificar sua biodistribuição por meio da alteração das características de 

sustentabilidade de liberação ou de fármaco-cinética. As tecnologias mais freqüentemente 

utilizadas para a encapsulação de ativos dentro de polímeros envolvem etapas de formação de 

emulsões simples e múltiplas seguido do processo de extração ou evaporação de solvente. 

Emulsões são sistemas heterogêneos, termodinamicamente instáveis, definidos como a 

mistura de dois líquidos imiscíveis, em que um líquido está disperso no outro na forma de 

gotas ou lóbulos, sendo distinguidas duas fases: a fase descontínua (gotas) e a fase contínua 

(SILVA; SOARES, 1996). 

A mistura de líquidos imiscíveis é fortemente influenciada pela tensão interfacial dos líquidos 

envolvidos. Devido às leis de escalamento, a tensão interfacial torna-se dominante quando 

comparada à força inercial, sugerindo que operações baseadas em propriedades interfaciais, 

tal como preparação de emulsões, pode ser drasticamente melhorada em escala micrométrica. 

Assim, desde que a tensão interfacial entre os líquidos torne-se dominante e também o volume 

das gotas esteja restrito num espaço em escala micrométrica, é esperado que uma eficiente 

produção de emulsão seja alcançada pela simples mistura de líquidos num microcanal (MAE 

et al., 2004). 

Portanto, a produção de emulsões usando dispositivos microfluídicos, micromisturadores, é 

uma alternativa tecnológica para superar limitações hoje encontradas nos processos 

convencionais de produção de sistemas micro e nano-estruturados, onde a produção de 
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emulsões é uma etapa crucial afetando importantes características do produto, que devem ser 

bem controladas como estabilidade, distribuição de tamanho de partícula e eficiência de 

encapsulação. Além disso, requisitos como escalamento industrial e produção asséptica são 

possíveis. Escalamento industrial pode ser alcançado pela instalação de n unidades iguais de 

micromisturadores em paralelo, sendo capaz modular a produção conforme a necessidade, 

com a simples adição ou subtração de unidades de mistura (FREITAS et al., 2003). Produção 

asséptica pode ser obtida devido à facilidade para esterilizar dispositivos nestas dimensões. 


