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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

2.1. Desenvolvimento de Misturadores Microfluídicos para Fabricação de 

Micro-esferas Poliméricas 

O escopo deste trabalho é avaliar o potencial de misturadores microfluídicos, fabricados em 

tecnologia LTCC (GONGORA-RUBIO et al, 2001) (cerâmica com baixa temperatura de 

sinterização), para a fabricação de micro-esferas poliméricas. Tendo em vista o enorme 

potencial comercial dos dispositivos microfluídicos e os inúmeros desafios científicos, o tema 

proposto serve como motivação, tornando-se bastante pertinente para ser desenvolvido no 

nível de pós-graduação. 

As linhas de pesquisa em andamento no nosso grupo tratam do desenvolvimento de 

tecnologia específica para o projeto, fabricação e caracterização de dispositivos para gestão e 

manipulação de fluidos em meso e micro-sistemas, desta forma o escopo do trabalho proposto 

se insere dentro desta linha de pesquisa. 
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2.2. Misturadores Microfluídicos 

A medição e o controle preciso na gestão e manipulação de fluidos são necessidades cada vez 

mais presentes nas áreas de farmácia, biotecnologia e bio-análise, medicina, química fina e 

química analítica, em atividades científicas e industriais. A mistura de fluidos e reagentes nas 

áreas mencionadas é um passo fundamental (operação unitária) em muitos processos. 

Neste contexto, a mistura de fluidos realizada com dispositivos microfluídicos é uma 

alternativa tecnológica para aumentar desempenho e rendimento ou diminuir custos (energia, 

matéria-prima, etc.). Estes dispositivos apresentam dimensões entre alguns milímetros e 

dezenas de micrometros, onde o número de Reynolds (Re) geralmente é menor que 2300; 

assim o escoamento de fluidos está em regime laminar e a mistura de fluidos num microcanal 

reto se realiza basicamente por difusão, que se revela um processo lento e ineficiente (LIU et 

al., 2000). No entanto, é possível gerar perturbações locais para induzir a mistura de fluidos 

usando diversos mecanismos passivos ou ativos (NGUYEN; WU,2005). 

Adicionando cotovelos ou ressaltos aos microcanais ou projetando geometrias que geram 

fluxo rotacional é possível realizar mistura de fluidos de forma rápida e eficiente. A figura 3 

mostra a concepção de um misturador passivo conhecido como Serpentina 3D (LIU et al., 

2000). 



 

 

33 

 

Figura 3. Misturador passivo: Serpentina 3D. 
 

A introdução de energia externa num fluído dentro de um microcanal pode gerar perturbações 

locais, assim viabilizando a mistura de fluidos com características como: baixa complexidade 

da geometria e tolerância à variação de vazão. A figura 4 mostra a concepção de um 

dispositivo ativo conhecido como micromisturador ultra-sônico (YANG et al., 2001), onde a 

mistura é realizada pelas perturbações induzidas por vibrações ultra-sônicas, que são geradas 

pelo ultra-som acoplado aos microcanais ou cavidades. 

 

 
 

Figura 4. Dispositivo ativo: misturador ultra-sônico. 
 

Neste trabalho, diversos tipos de misturadores microfluídicos serão projetados, fabricados e 

caracterizados para realizar uma comparação de sua eficiência do ponto de vista de: perda de 

carga, complexidade da geometria e eficiência de mistura. 
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2.3. Fabricação de Micro-esferas Poliméricas 

A encapsulação de ativos encontra ampla aplicação no setor farmacêutico, principalmente 

para melhorar características de liberação de um fármaco. Nos processos convencionais de 

encapsulação uma das etapas cruciais é a produção de emulsões, que é o resultado do 

processo de mistura de dois líquidos imiscíveis. A introdução de micromisturadores para 

formação de emulsões é uma alternativa tecnológica que será explorada neste trabalho. 

Pelo processo com misturadores microfluídicos serão preparadas micro-esferas com dois 

polímeros diferentes: Eudragit® RS100 e copolímero de ácido láctico de glicólico (PLGA). O 

estudo usando o polímero Eudragit® RS100 será realizado em duas partes. Na primeira parte, 

emulsões serão preparadas com n misturadores microfluídicos diferentes (mesma geometria, 

mas dimensões características diferentes) numa mesma vazão, para verificar o comportamento 

dos mesmos nesta aplicação. Posteriormente, com um dispositivo serão realizados ensaios 

com n vazões diferentes, para verificar a influência desse parâmetro nas emulsões. Na 

segunda parte, partículas serão preparadas com n dispositivos diferentes (geometrias 

diferentes, mas dimensões características iguais) numa mesma vazão, para verificar 

especificamente a influência da geometria no processo. 

No estudo com PLGA, será realizado um estudo inicial, no qual serão produzidas micro-

esferas poliméricas (sem nenhum ativo encapsulado) através de n misturadores microfluídicos 

diferentes. Os dispositivos mais eficientes serão identificados através das características das 

micro-esferas produzidas, tais como: diâmetro médio de partícula, índice de dispersão da 

distribuição de partículas e morfologia. Identificados os dispositivos, parâmetros de processo 

serão estudados, tais como: vazão e formulação. 


