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3. ESTADO DA ARTE 

3.1. Introdução 

A microfluídica caracteriza-se principalmente pelo escalamento das dimensões e conseqüente 

escalamento das propriedades de transporte. A tabela 1 mostra o escalamento de algumas 

propriedades de transporte. Observa-se na tabela que a razão entre volume e a área de uma 

superfície diminui conforme a escala é reduzida, isto é, os escoamentos estão mais sujeitos a 

influência de fenômenos de parede, como dupla camada elétrica (eletroforese, eletro-osmose), 

quando a escala é reduzida. Também é notado que a razão entre a tensão interfacial e as forças 

inerciais, aumenta conforme a escala é reduzida, sugerindo que operações envolvendo tensão 

interfacial, como a mistura de fluidos imiscíveis, são mais eficientes quando a escala é 

reduzida (MAE et al., 2004). 

 
Tabela 1. Escalamento de propriedades de transporte (MAE et al., 2004). 

Parâmetros nm µm mm m 
Comprimento (L) 10-9 10-6 10-3 1 
Área de uma superfície (L2) 10-18 10-12 10-6 1 
Volume (L3) 10-27 10-18 10-9 1 
Volume/Área de uma superfície (αL) 10-9 10-6 10-3 1 
Forças inerciais (αL4) 10-36 10-24 10-12 1 
Forças viscosas (αL2) 10-18 10-12 10-6 1 
Tensão interfacial (αL) 10-9 10-6 10-3 1 
Forças viscosas/Forças inerciais (αL-2) 1018 1012 106 1 
Tensão interfacial/Forças inerciais (αL-3) 1027 1018 109 1 

O escalamento das propriedades de transporte depende da influência que a 
variação de um comprimento linear (L) tem sobre todas variáveis de um sistema. 
Por exemplo, a massa (m) pode ser escalada por L3, assumindo que a densidade 
do fluido (ρ) permanece constante, m = ρ .V = L0.L3 = L3, onde V é o volume do 
fluido ou do recipiente que o contém. O detalhamento sobre leis de escalamento 
em diversos sistemas encontra-se em Madou (1997) e Gad-el-Hak (2002). 
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Além disso, com o escalamento das dimensões a maioria das aplicações em microfluídica 

realiza-se em regime de escoamento laminar. Isto ocorre devido as velocidades praticadas 

serem da ordem 1 m/s e as dimensões características dos canais estarem entre alguns 

milímetros e dezenas de micrometros, caracterizando baixos números de Reynolds (Re), 

normalmente Re < 2300. Neste contexto, é importante fazer algumas considerações sobre o 

escoamento em canais, conceituando parâmetros como diâmetro hidráulico, número de 

Reynolds e perda de carga. O diâmetro hidráulico é uma dimensão característica dos canais 

que é dada pela expressão 

P
A

Dh
⋅

=
4

      (1), 

onde A é a área da seção transversal do canal e P o perímetro molhado. O número de 

Reynolds para um canal reto em função do diâmetro hidráulico é dado por 

η
ρ hm Dv ⋅⋅

=Re      (2), 

onde ρ é a densidade do fluido, vm é a velocidade média do escoamento e η é a viscosidade 

dinâmica do fluido. O número de Reynolds é um parâmetro adimensional que relaciona forças 

inerciais com forças viscosas e classifica o regime de escoamento em laminar ou turbulento, 

aproximando empiricamente faixas de valores para o número de Reynolds para classificar os 

escoamentos mencionados, conforme diversas situações. Portanto, para situação de 

escoamento em canal reto tem-se aproximadamente: 

• Re < 2300 – escoamento laminar, 

• 2300 < Re < 4000 – transição entre escoamento laminar e turbulento, 

• e Re > 4000 – escoamento turbulento. 

O escoamento em canais  retos é caracterizado por um perfil de velocidades uniforme na 

entrada e conforme o fluido escoa no canal existe uma distância onde o escoamento atinge um 
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perfil de velocidade chamado perfil de velocidade completamente desenvolvido. Tal distância 

é chamada comprimento de mistura e para regime laminar é dada por 

η
ρ hm

h

m Dv
D
L ⋅⋅

⋅≈ 06,0      (3), 

onde Dh é o diâmetro hidráulico do canal e vm a velocidade média do escoamento. Sendo a 

velocidade média do escoamento dada por 

A
Q

vm =       (4), 

onde A é a área da seção transversal do canal e Q a vazão. Considerando um canal circular e 

escoamento em regime laminar pode-se calcular a vazão em função do diâmetro hidráulico 

pela seguinte expressão (FOX; MCDONALD, 1988) 

c

h

L
Dp

Q
⋅⋅

⋅∆⋅
=

η
π
128

4

     (5), 

onde Lc é o comprimento do canal e ∆p a diferença de pressão nas extremidades do canal. 

Além da vazão num canal, outro parâmetro importante é a perda de carga, que representa a 

perda de energia mecânica por unidade de massa do fluido escoante (FOX; MCDONALD, 

1988). Pode ser obtida da expressão de vazão (5) isolando a diferença de pressão 

4
128

h

c

D
QL

p
⋅

⋅⋅⋅
=∆

π
η

     (6), 

sendo 

AvQ m ⋅=       (7), 

e a área circular A em função de Dh 

4

2
hD

A
⋅

=
π

      (8), 

tem-se então que ∆p é 
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2
32

h

mc

D
vL

p
⋅⋅⋅

=∆
η

     (9). 

Sabe-se que a perda de carga h é dada por (FOX; MCDONALD, 1988) 

ρ
p

h
∆

=                (10), 

e fazendo as devidas substituições temos 
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  (11). 

Portanto a perda de carga h é dada por 

h

cm

D
Lvf

h
⋅

⋅⋅
=

2

2

      (12), 

onde f é o fator de atrito, que relaciona a rugosidade do canal com a perda de carga. Este fator 

para escoamento laminar é dado por (FOX; MCDONALD, 1988) 

Re
64

=f       (13). 

Neste contexto, considere um canal com Dh  = 1 mm, onde escoa água com temperatura de 

20°C, tendo esse fluido η = 1,002.10-3 Pa.s, ρa= 998,2 kg/m3 e vm = 0,5 m/s, calcula-se o 

número de Reynolds: 

500
10002,1

1015,02,998
Re 3

3

≈
⋅

⋅⋅⋅
= −

−

. 

Logo, considerando o exemplo exposto, verifica-se que tal escoamento está em regime 

laminar. Neste regime, a estrutura do escoamento é caracterizada pelo movimento paralelo e 

estável das camadas de fluido. No regime turbulento, o movimento do fluido é 

predominantemente aleatório, tornando o escoamento totalmente tridimensional. 
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Portanto, num microcanal reto quando o regime de escoamento é laminar, a mistura de fluidos 

é dominada por difusão molecular, que é um processo lento e ineficiente. Quando tênue 

filamento colorido é injetado no escoamento laminar terá a aparência de uma linha reta, não 

se verificando interação de partículas coloridas ao longo do escoamento, exceto pela lenta 

difusão. 

Por outro lado, num macrodispositivo o regime de escoamento é turbulento e a mistura de 

fluidos é dominada por convecção, sendo que, quando o mesmo filamento colorido é injetado 

no regime turbulento difunde-se rapidamente em todo o campo do escoamento, realizando a 

mistura. Porém, apesar da dinâmica ser favorável à mistura de fluidos, em macrodispositivos 

o escoamento é dominado por forças inerciais (αL4), devido ao grande volume a ser 

processado, sendo necessário muita energia e um longo tempo de residência para misturar. 

No entanto, é possível realizar a mistura de fluidos em micro-escala usando dois mecanismos: 

ativo e passivo. No mecanismo ativo, os dispositivos são baseados em canais ou cavidades, 

onde o escoamento é perturbado por algum tipo de energia externa para realizar a mistura, 

destacando-se nesta categoria os dispositivos baseados em eletrocinética como mostrado em 

Oddy, Santiago e Mikkelsen (2001), magneto-hidrodinâmica em Bau, Zhong e Yi (2001), 

gradiente de pressão em Lee et al. (2001) e Niu e Lee (2003) ou vibração ultra-sônica em 

Yang et al. (2001) e Bengtsson e Laurell (2004). No mecanismo passivo, a mistura de fluidos 

é realizada somente pela dinâmica criada pela geometria do canal ou câmara, que na maioria 

das vezes apresentam cavidades como mostrado em Stroock et al. (2002), divisão e união do 

escoamento (laminação) em Gray et al. (1999) ou estrutura vórtice em Böhm et al. (2001). 

Outra categoria de dispositivos passivos é a baseada em canais com n cotovelos sucessivos 

como em Mengeaud, Josserand e Girault (2002), que apresentam um grande potencial para 

mistura de fluidos, principalmente os dispositivos 3D como mostrado nos trabalhos de Liu et 

al. (2000) e Liu, Kim e Sung (2004). Nestes dispositivos, os cotovelos tornam o escoamento 
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em bi ou tridimensional (dependendo da geometria do canal), sendo que perto de cada 

cotovelo  são geradas regiões instáveis e de recirculação. Esta situação induz o movimento 

caótico das partículas fluidas, realizando assim a mistura entre fluidos e exemplificando o 

fenômeno conhecido como advecção caótica, apresentado em Aref (2002). O interessante 

nestes dispositivos é que a mistura depende muito da velocidade média do escoamento, deste 

modo a instabilidade do escoamento e as regiões de recirculação são amplificadas com o 

aumento da velocidade média, como mostrado em Liu et al. (2000). A figura 5 apresenta 

princípios de funcionamento e geometrias usados na concepção de misturadores 

microfluídicos ativos e passivos. 

 

 

Dispositivos Ativos Dispositivos Passivos 

Eletrocinética Canal com Cavidades 

Magneto -hidrodinâmica Laminação 

Gradiente de pressão Estrutura Vórtice 

Ultra-som Canais com cotovelos 

Misturadores Microfluídicos 

 

Figura 5. Princípios de funcionamento e geometrias usados na concepção de misturadores 
microfluídicos ativos e passivos. 
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3.2. Micromisturadores: Mecanismo Ativo 

3.2.1. Misturador baseado em Eletrocinética 

Oddy, Santiago e Mikkelsen (2001) mostram em seu trabalho duas estruturas baseadas em 

efeitos eletrocinéticos, reportado como  instabilidade eletrocinética (EKI). A figura 6 mostra o 

esquema dos dois dispositivos estudados neste trabalho: (a) micromisturador I e (b) 

micromisturador II. O micromisturador I é constituído de uma rede de canais na forma de uma 

“cruz” com seção transversal de 1000 µm x 300 µm, onde duas extremidades desta “cruz” são 

destinadas a entrada dos líquidos (1 e 2), a extremidade 4 destinada a saída dos líquidos e as 

extremidades 3 e 4 são polarizadas com um sinal AC (dando origem ao campo elétrico AC), 

sendo 4 o terra. Este dispositivo é fabricado sobre um substrato de vidro, sendo os canais 

moldados em PDMS (“polydimethylsiloxane”) e os eletrodos feitos em platina. O 

micromisturador II é constituído por uma estrutura em forma de “Y” (extremidades 1, 2 e 5) 

com uma câmara de mistura quadrada que é polarizada com um sinal AC por dois eletrodos 

(extremidades 3 e 4). Os canais são fabricados num substrato de vidro, sendo os canais 

confeccionados com etapas típicas de microeletrônica, litografia e corrosão úmida. A seção 

transversal do canal é 300 µm x 100 µm, sendo a câmara com as seguintes dimensões: 1000 

µm x 1000 µm x 100 µm. A configuração dos dispositivos descrita até o momento 

exemplifica o efeito eletrocinético chamado eletro-osmose AC, onde um campo elétrico AC é 

aplicado induzindo movimento de um líquido em relação a uma superfície estacionária 

carregada eletricamente. 
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Figura 6. Dispositivos baseados em eletrocinética estudados por Oddy, Santiago e Mikkelsen 
(2001): (a) micromisturador I e (b) micromisturador II. 

 

Para avaliar a eficiência de mistura dos dispositivos foram usados marcadores de 

fluorescência. Para o dispositivo I, os fluidos usados foram uma solução de 10 µM de 2-MDa 

dextran/fluoresceina conjugada e uma solução de 2mM de borato. A freqüência e a tensão 

aplicadas nos eletrodos foram de 10 Hz e 1 kV, respectivamente. Para o dispositivo II, os 

fluidos foram uma solução de 5mM de HEPES e uma solução de µM de fluoresceina. A 

freqüência e a tensão aplicadas nos eletrodos foi de 5 Hz e 4 kV Para introduzir as soluções 

nos dispositivos foi utilizada uma bomba de seringa da Harvard Apparatus (PHD 2000). 
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Utilizando-se um microscópio Olympus BX40 com uma câmera CCD de alta resolução 

acoplada foram capturadas imagens para análises futuras de intensidade. 

 

 

Figura 7. Evolução temporal da mistura de fluidos no micromisturador I, sendo fluido A e B, 
azul e vermelho, respectivamente (ODDY; SANTIAGO; MIKKELSEN, 2001). 

 

A figura 7 mostra os resultados obtidos para o micromisturador I, onde é apresentada a 

evolução temporal dos dois fluidos induzidos pelo campo elétrico AC, evidenciando que 

devido à deformação sofrida pelos fluidos, a instabilidade eletrocinética (EKI) tem potencial 

para ser usada para mistura de fluidos. 
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Figura 8. Evolução temporal da mistura de fluidos após a câmara de mistura do 
micromisturador II, sendo fluido A e B, vermelho e azul, respectivamente (ODDY; 

SANTIAGO; MIKKELSEN, 2001). 
 

A figura 8 mostra os resultados obtidos para o dispositivo II, mostrando a evolução temporal 

dos fluidos na saída da câmara de mistura. Os resultados mostram que a instabilidade 

eletrocinética associada com a geometria desse dispositivo II apresentou uma boa eficiência 

de mistura. 
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3.2.2. Misturador baseado em Magneto-hidrodinâmica 

Bau, Zhong e Yi (2001) apresentam um estudo teórico e experimental sobre um 

micromisturador magneto-hidrodinâmico (MHD). A figura 9 mostra o perfil deste dispositivo 

fabricado em tecnologia LTCC (GONGORA-RUBIO et al., 2001), sendo que a camada 1 

contém os eletrodos, as camadas do tipo 2 contêm a cavidade, a camada 3 serve como tampa e 

4 é um imã permanente. 

 

 

Figura 9. Esquema do dispositivo magneto-hidrodinâmico, onde 1 é a camada suporte dos 
eletrodos, 2 as camadas que formam a cavidade, 3 a camada tampa e 4 é um imã permanente 

(BAU; ZHONG; YI, 2001). 
 

Esta cavidade é preenchida com água deionizada e é injetado um filete de uma solução 

eletrolítica e fluorescente. A figura 10 mostra o comportamento deste filete conforme a 

polarização dos eletrodos, ou seja, conforme a ação das forças de corpo: (a) deformação do 

filete fluorescente como resultado da aplicação das forças de corpo, (b) após alguns segundos, 

a polaridade dos eletrodos e a direção das forças de corpo são revertidas, ocasionando o 

retorno do filete à sua posição inicial, (c) após alguns segundos na condição (b) de 

polarização o filete continua a se deformar e (d) quando o processo continua por um intervalo 

de tempo maior, acontece a formação de redemoinhos. 
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Figura 10. Comportamento do filete conforme a polarização dos eletrodos: (a) deformação do 
filete fluorescente após polarização dos eletrodos, (b) após alguns segundos, a polarização dos 
eletrodos e a direção das forças de corpo são revertidas, (c) após alguns segundos na condição 

(b) o filete continua a se deformar e (d) após um tempo maior na condição (b), acontece a 
formação de redemoinhos (BAU; ZHONG; YI, 2001). 

3.2.3. Misturador baseado em Gradiente de Pressão 

Lee et al. (2001) mostra em seu trabalho um misturador ativo baseado em gradiente de 

pressão. A figura 11 mostra o esquema deste tipo de misturador, que é composto por um canal 

principal e por um par de canais laterais onde são instaladas fontes de pressão. Os canais são 

fabricados em substrato de silício com etapas de microeletrônica, litografia e corrosão por 

plasma (DRIE), sendo selados com vidro apropriado (Pyrex) por soldagem anódica. 
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Fonte de perturbação de pressão

Bomba de Seringa Recipiente

Fonte de perturbação de pressão

Micromisturador

 

Figura 11. Esquema do dispositivo baseado em gradiente de pressão. 
 

Para avaliar a mistura foram usadas duas soluções como glicerol, sendo que uma continha um 

marcador fluorescente. As soluções foram injetadas nas entradas do micromisturador por uma 

bomba de seringa. Os canais laterais são conectados a um sistema de bomba de seringa que 

trabalha em regime oscilatório. A visualização do escoamento é feita por um microscópio de 

fluorescência. A figura 12 mostra o escoamento gerado neste tipo de dispositivo, onde as 

perturbações de pressão induzem distúrbios na interface dos fluidos facilitando a mistura. 

 

 

Figura 12. Resultado experimental de mistura no dispositivo com um par de canais laterais. 
As perturbações induzem distorções na interface dos fluidos, facilitando a mistura (LEE et al., 

2001). 
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Niu e Lee (2003) apresentam um modelo teórico para o micromisturador baseado em 

gradiente de pressão. A figura 13(a) mostra o esquema de uma nova configuração deste 

dispositivo com n pares de canais laterais e em 13(b) através de modelos numéricos, as 

distorções geradas pelas perturbações de pressão são mostradas. 

 

  
(a) (b) 

Figura 13. Modelo de um micromisturador com n pares de canais laterais: (a) desenho 
esquemático e (b) resultados obtidos através de modelos numéricos (NIU; LEE, 2003). 

3.2.4. Misturador baseado em Vibração ultra-sônica 

Yang et al. (2001) apresenta em seu trabalho um micromisturador baseado em vibrações ultra-

sônicas. Este dispositivo foi fabricado em silício, por etapas de microeletrônica, litografia e 

corrosão úmida, sendo selado com vidro apropriado (Pyrex 7740) por soldagem anódica. 

Basicamente, é composto por uma câmara de mistura de 6000 x 6000 µm no plano XY e com 

60 µm de profundidade. A parede inferior da câmara é parte de um diafragma com espessura 

de 100 µm. Nesse diafragma é colocada uma cerâmica piezelétrica de dimensões 5000 x 4000 

x 150 µm, que sob a ação, por exemplo, de um sinal onda quadrada (50 V pico a pico em 60 

kHz) é excitada e transmite vibrações ultra-sônicas à câmara de mistura. A figura 14 mostra o 

desenho esquemático deste dispositivo. 
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Figura 14. Desenho esquemático do micromisturador ultra-sônico (YANG et al., 2001). 
 

Devido às vibrações ultra-sônicas, o escoamento fica instável facilitando a mistura de fluidos. 

A figura 15 mostra os resultados de experimentos realizados com água (5 mL/min) e uma 

solução de uranina (5 mL/min). As fotografias foram obtidas de uma câmara digital CCD 

(FUJIX, HC-300Z, Fujifilm, Japan) acoplada a um microscópio de fluorescência (Olympos, 

Japan). Observa-se na figura 15, (a) os fluidos escoando lado a lado sem se misturarem, (b) 

após o ultra-som ser ligado verifica-se a instabilidade gerada no escoamento e começando a 

induzir a mistura, (c) depois de 7 s verifica-se que a mistura entre os dois fluidos é efetivada e 

(d) quando o ultra-som é desligado os fluidos voltam a não se misturarem. 
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Figura 15. Fotografias do processo de mistura: (a) ultra-som desligado, (b) ultra-som ligado, 
(c) 7s segundos de irradiação ultra-sônica e (d) ultra-som desligado novamente (YANG et al., 

2001). 
 

Além de trabalhar em câmaras de mistura, pode-se acoplar ultra-som a micro-canais  como 

mostrado no trabalho de Bengtsson e Laurell (2004). Na figura 16, (a) é mostrado o desenho 

esquemático do ultra-som acoplado a vários microcanais e em (b) é mostrado a geração de 

vórtices em micro-canais por efeito ultra-sônico. 

 

  
(a) (b) 

Figura 16. Ultra-som acoplado a microcanais: (a) desenho esquemático e (b) indução de 
vórtices por ondas acústicas (BENGTSSON; LAURELL, 2004). 
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3.3. Micromisturadores: Mecanismo Passivo 

3.3.1. Misturador com Cavidades 

A colocação de cavidades na parede inferior de um microcanal é uma abordagem utilizada por 

Stroock et al. (2002) para realizar a mistura de fluidos passivamente. Sabe-se que essas 

cavidades geram fluxos transversais em relação ao fluxo principal, tornando o escoamento 

adequado para mistura de fluidos em micro-escala. Os dispositivos são fabricados em PDMS 

e os ensaios de eficiência de mistura são realizados com uma solução fluorescente. As 

micrografias são obtidas com uma câmera digital CCD acoplada a um microscópio confocal. 

 

 

Figura 17. Misturador com cavidades oblíquas, sendo em (A) o desenho esquemático do 
misturador com cavidades oblíquas e suas dimensões caracteristicas, (B) a vista aérea do 
dispositivo e (C) micrografias confocais da mistura dos fluidos nas seções transversais 

indicadas na figura (STROOCK et al., 2002). 
 

A figura 17, (A) mostra o desenho esquemático do misturador com cavidades oblíquas, sendo 

w = 200 µm, h = 70 µm, α = 0,2, θ = 45º e q = 2π/200 µm-1, (B) a vista aérea do dispositivo e 

(C) micrografias confocais da mistura dos fluidos nas seções transversais indicadas pelos 
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pontos na figura. Na figura 18, (A) é mostrado o desenho esquemático do misturador com 

cavidades em forma de “v”, com suas dimensões características: w = 200 µm, h = 77 µm, α = 

0,23, θ = 45º, p = 2/3 e q = 2π/200 µm-1, e (B) micrografias confocais da mistura dos fluidos 

nas seções transversais indicadas pelos pontos na figura. 

 

 

Figura 18. Misturador com cavidades em forma de “v”, sendo em (A) o desenho esquemático 
do misturador com cavidades em forma de “v”, com suas dimensões características, e (B) 
micrografias confocais da mistura dos fluidos nas seções transversais indicadas na figura 

(STROOCK et al., 2002). 
 

Os dois dispositivos mostrados nas figuras 17 e 18, e um dispositivo baseado num canal reto 

são comparados entre si para verificar-se a eficiência de mistura dos mesmos. A figura 19 

mostra esta comparação, listando lado a lado dispositivo e resultado: (A) canal reto, (B) 

cavidades oblíquas e (C) cavidades em forma de “v”. Afim de comparação, as seções 

transversais e os comprimentos (∆y = 3 cm) dos canais são semelhantes. Pela observação das 

imagens, verifica-se que o dispositivo baseado em cavidades na forma de “v” (C) apresentou 

uma mistura com melhor qualidade, em relação aos outros dispositivos. 
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Figura 19. Comparações entre os dispositivos: (A) canal reto, (B) cavidades oblíquas e (C) 
cavidades em forma de “v” (STROOCK et al., 2002). 

3.3.2. Misturador baseado em laminação 

Gray et al. (1999) apresenta em seu trabalho um micromisturador baseado em laminação 

serial. A figura 20, (a) mostra uma micrografia do dispositivo fabricado em silício com etapas 

de microeletrônica, litografia e corrosão por plasma (DRIE), que apresenta canais com seção 

transversal quadrada de 100 µm e furo com o mesmo diâmetro, (b) o desenho esquemático do 

dispositivo e (c) uma micrografia do dispositivo operando em 60 µL/min com fluidos de cores 

diferentes. 
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Figura 20. Misturador baseado em laminação serial: (a) micrografia do dispositivo fabricado 
em silício, (b) desenho esquemático e (c) micrografia do dispositivo operando em 60 µL/min 

com fluidos de cores diferentes (GRAY et al., 1999). 
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A figura 21 mostra o perfil de concentração, tanto simulado como experimental, do liquido 1 

(a) no estágio 1 e (b) no estágio 2. De acordo com a figura 21, uma boa concordância foi 

observada entre os resultados simulados e medidos. O perfil de concentração que não é 

completamente simétrico é visto no segundo estágio, resultado das assimetrias na geometria 

do misturador. 

 

 

Figura 21. Perfil de concentração, simulado e medido, do liquido 1: (a) no estágio 1 e (b) no 
estágio 2 (GRAY et al., 1999). 
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3.3.3. Misturador tipo Vórtice 

Böhm et al. (2001) apresenta um estudo baseado em simulações numéricas sobre um 

misturador tipo vórtice para reações químicas em alta velocidade.  A figura 22(a) mostra a 

estrutura vórtice com suas dimensões características: hv = 200 µm, dva= 750 µm, wi = 20 µm e 

d0 = 50 µm. Este misturador é composto por 16 entradas tangenciais a uma câmara de mistura, 

onde os líquidos são injetados em alta velocidade. Devido a esta alta velocidade, um campo 

de fluxo rotacional é induzido na câmara, reduzindo a distância de difusão, e 

conseqüentemente o tempo de mistura é drasticamente reduzido. Na figura 22(b) podemos ver 

o campo de fluxo rotacional gerado na estrutura e o perfil de concentração dos fluidos (azul e 

vermelho), onde a cor verde indica a efetivação da mistura. 

 

  
(a) (b) 

Figura 22. Misturador tipo vórtice: (a) desenho esquemático e (b) perfil de concentração dos 
fluidos envolvidos na mistura (BÖHM et al., 2001). 
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3.3.4. Misturador tipo ZigZag 

Mengeaud, Josserand  e Girault (2002) apresentam em seu trabalho um estudo numérico sobre 

um micromisturador baseado num canal em ZigZag. A figura 23 mostra o desenho 

esquemático deste dispositivo, onde s é o passo periódico da estrutura, w a largura do canal e 

L o comprimento linear do canal. 

 

 

Figura 23. Desenho esquemático do misturador baseado no canal em ZigZag, onde w é a 
largura do canal, L o comprimento linear do canal e s o passo periódico da estrutura em 

ZigZag (MENGEAUD; JOSSERAND; GIRAULT, 2002). 
 

As simulações numéricas são baseadas no método de elementos finitos. Os parâmetros do 

fluido de trabalho são: densidade ρ = 103 kg/m3 e viscosidade dinâmica ηa= 10-3 Pa.s. A 

figura 24I mostra o desenho esquemático das estruturas estudadas pelas simulações numéricas 

para várias razões s/w, sendo que tal variação desta razão é para verificar qual a dinâmica 

mais adequada para mistura de fluidos. As dimensões dos canais são: La= 2000 µm (fixo para 

todas as configurações), w = 100 µm (fixo para todas as configurações) e s variando para os 

casos mostrados na figura 24I. 
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I II 

Figura 24. Estudo numérico: I variação da razão s/w, casos (a) a (f) ; II resultados numéricos, 
sendo (a) s = 400 µm e (b) s = 800 µm (MENGEAUD; JOSSERAND; GIRAULT, 2002). 

 

A figura 24II mostra o campo de velocidades para (a) s = 400 µm e (b) 800aµm em 

Rea=a267. Em II(a) verifica-se que existem regiões de recirculação perto dos cotovelos, 

mostrando uma perturbação maior no escoamento em relação às outras estruturas. 

3.3.5. Misturador baseado numa Serpentina 3D 

Liu et al. (2000) apresenta em seu trabalho um dispositivo  chamado Serpentina 3D para 

mistura de fluidos em micro-escala por advecção caótica e a comparação dele com outros dois 

dispositivos, Canal Reto e Onda Quadrada. A figura 25 mostra o esquema dos dispositivos 

estudados neste trabalho. As dimensões da seção transversal nos três dispositivos são 



 

 

59 

300axa150 µm, e o comprimento efetivo de canal é aproximadamente 18 mm. Observa-se 

também que nos dispositivos são definidas janelas de visualização, sendo uma janela nos 

dispositivos, Canal Reto e Onda Quadrada, e dez janelas no dispositivo Serpentina 3D, que 

possibilitarão a documentação de fenômenos e comparação entre os dispositivos. 

 

 

Figura 25. Desenho esquemático dos dispositivos estudados por Liu et al. (2000): Serpentina 
3D, Onda Quadrada e Canal Reto. 
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Os dispositivos foram fabricados em lâminas de silício, utilizando etapas de processo 

normalmente ut ilizadas em microeletrônica. A figura 26 ilustra o processo de fabricação das 

estruturas. O processo de fabricação começa com a deposição de um filme espesso de nitreto 

de silício (Si3N4) por LPCVD (Deposição Química em Fase Vapor a Baixa Pressão) em 

ambos os lados da lâmina de silício. Segue com a deposição de um filme fino de cromo (Cr) 

por “sputtering” (pulverização catódica) também em ambos os lados da lâmina. Passa-se 

então para etapa de litografia com a definição da máscara de cromo para seguinte corrosão por 

plasma (RIE) do Si3N4. O próximo passo foi submeter a lâmina de silício à corrosão 

anisotrópica em hidróxido de potássio (KOH), sendo que os locais desprotegidos do Si3N4 

foram corroídos formando os canais. Depois de formados os canais, os filmes de Si3N4 e de 

cromo foram retirados da lâmina por uma etapa chamada “Stripping”. Por fim, os canais 

foram selados por um vidro, que foi unido à lâmina por um adesivo de silicone. 

 

 

Figura 26. Diagrama esquemático das etapas de processo: (a) deposição dos filmes de Si3N4 e 
Cr, (b) definição da máscara de Cr, (c) definição da máscara de Si3N4, (d) corrosão 

anisotrópica com KOH, (e) remoção dos filmes de Si3N4 e Cr e (f) selagem dos canais (LIU et 
al., 2000). 

 

Para avaliar a eficiência de mistura dos dispositivos foi usada a fenolftaleína (indicador de 

pH), que muda de incolor para vermelho em pH maior que oito. Os fluidos usados foram 
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solução de fenolftaleína dissolvida em 99% de álcool etílico com concentração de 0,31 mol/L 

e hidróxido de sódio 98,3% dissolvido em 99% de álcool etílico com concentração de 0,33%, 

que dá um pH de aproximadamente 13. Para introduzir as soluções nos dispositivos foi 

utilizada uma bomba de seringa da Harvard Apparatus (PHD 2000). Utilizando-se um 

microscópio Olympus BX60 com uma  câmera CCD Sony de 8-bits acoplada foram 

capturadas imagens da reação de fenolftaleína nos três dispositivos para análises futuras de 

intensidade. 

 

  
I II 

Figura 27. Dispositivo Serpentina 3D, onde I é a reação da fenolftaleína com hidróxido de 
sódio: Re = 12, (a) 1ª janela de visualização, (b) 2ª e (c) 4ª, e para Re = 70, (d) 1ª, (e) 2ª e (f) 
4ª; II é a reação de água deionizada com álcool etílico: Re = 23, (a) 1ª janela de visualização, 

(b) 2ª e (c) 4ª, e para Re = 70, (d) 1ª, (e) 2ª e (f) 4ª (LIU et al., 2000). 
 

Analisando as intensidades das imagens da reação de fenolftaleína observou-se que o 

dispositivo Serpentina 3D produziu 16 vezes mais reação de fenolftaleína que o Canal Reto e 

1,6 vezes mais que o Onda Quadrada. Outra observação interessante é que no dispositivo 

Serpentina 3D, a partir da quarta janela de visualização das dez colocadas ao logo do 
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dispositivo, alcança-se uma intensidade de 97% do vermelho gerado pela reação de 

fenolftaleína, em Re = 70 e Q = 1,2 mL/min. A figura 27I mostra imagens capturadas da 

reação das soluções de fenolftaleína e de hidróxido de sódio no dispositivo Serpentina 3D, 

sendo que para Re = 12, (a) 1ª janela de visualização, (b) 2ª e (c) 4ª, e para Re = 70, (d) 1ª, (e) 

2ª e (f) 4ª. Pelas imagens observa-se claramente que a eficiência de mistura aumenta com o 

aumento do Re. Na figura 27II são mostradas imagens capturadas da mistura de água 

deionizada com álcool etílico do dispositivo Serpentina 3D, sendo que para Re = 23, (a) 1ª 

janela de visualização, (b) 2ª e (c) 4ª, e para Re = 70, (d) 1ª, (e) 2ª e (f) 4ª. Nas imagens da 

figura 27I e II mostram-se claramente as perturbações geradas no escoamento pela geometria 

Serpentina 3D, que são amplificadas com aumento do Re, como evidenciado na comparação 

das imagens 27II(c) e (f). 

Liu, Kim e Sung (2004) apresentam em seu trabalho uma comparação entre três dispositivos 

através de simulações numéricas. A figura 28 mostra o desenho esquemático dos dispositivos 

avaliados neste estudo numérico, com suas respectivas dimensões em µm: (a) canal baseado 

numa onda quadrada, (b) canal baseado numa serpentina 3D e (c) canal com cavidades na 

forma de “v” (“herringbone”). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 28. Desenho esquemático dos dispositivos: (a) Onda Quadrada, (b) Serpentina 3D e (c) 
Canal com cavidades na forma de “v” (herringbone) (LIU; KIM; SUNG, 2004). 
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Para avaliar a eficiência de mistura foram usados dois fluidos, água e solução aquosa de 

glicerol com várias concentrações φ , e nos números de Reynolds 1 e 10. A figura 29 mostra 

os resultados das simulações numéricas para concentração de glicerol 0,001, ou seja, φ = 0. 

Pode-se observar que o micromisturador Serpentina 3D apresentou um melhor desempenho 

tanto em 29(a) Re = 1 como em 29(b) Re = 10. 

 

 

Figura 29. Resultados de capacidade de mistura dos dispositivos estudados, para concentração 

de glicerol φ = 0,001 em (a) Re = 1 e (b) 10, sendo L o comprimento linear do canal e Dh o 
diâmetro hidráulico (LIU; KIM; SUNG, 2004). 
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3.4. Advecção Caótica 

Segundo Aref (2002), advecção passiva refere-se ao movimento das partículas fluidas que 

estão inertes no fluxo e podem somente seguir o escoamento respondendo instantaneamente a 

algum ajuste de velocidade ou instabilidade. A equação geral que descreve a advecção passiva 

é dada por 

fluidopartícula VV
→→

=      (14). 

A velocidade da partícula pode ser expressa em termos da taxa de variação de suas 

coordenadas espaciais (x,y,z). 
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→
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V partícula ,,     (15). 

A velocidade do fluido é geralmente expressa por um conjunto de equações diferenciais 

parciais como equações de Euler ou Navier-Stokes. Sendo expressa em termos de suas 

componentes de velocidade, tem-se 

( ) ( ) ( )( )tzyxwtzyxvtzyxuV fluido ,,,,,,,,,,,=
→

   (16). 

Da equação (14) compõe-se o seguinte conjunto de equações diferenciais ordinárias (EDO) 

chamadas equações de advecção 

( )

( )

( )























=

=

=

tzyxw
dt
dz

tzyxv
dt
dy

tzyxu
dt
dx

,,,

,,,

,,,

     (17). 

Assim as equações de advecção descrevem o modelo cinemático do escoamento em termos da 

descrição lagrangeana das partículas e descrição euleriana do campo de velocidades. A 
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integrabilidade destas equações conduz a advecção passiva. Da teoria de sistemas dinâmicos 

sabe-se que três EDOs como em (17) podem produzir dinâmica não integrável. A não 

integrabilidade é o princípio matemático fundamental da advecção caótica. Assim, 

escoamentos 3D permanentes ou não permanentes e escoamentos 2D não permanentes 

produzem movimento caótico. Neste contexto, conforme a figura 30 Nguyen e Wu (2005) 

classificam misturadores microfluídicos baseados em advecção caótica em três faixas de 

operação: 

• Baixa – Re < 10; 

• Intermediária – 10 < Re < 100, e 

• Alta – Re > 100. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 30. Desenho esquemático de misturadores microfluídicos que operam em (a) baixo, (b) 
intermediário e (c) alto número de Reynolds (NGUYEN; WU, 2005). 
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3.5. Fabricação de Micro-esferas Poliméricas 

Com o aumento do número de proteínas como agentes terapêuticos, a liberação de proteínas 

tornou-se um tema central em farmácia. A administração por métodos convencionais, devido 

ao curto tempo de vida das proteínas, requer repetidas injeções ou infusões intravenosas para 

manter um nível terapêutico da droga. Neste contexto, o estudo de sistemas de liberação 

controlada de proteínas encontra um grande apelo na terapia de pacientes. A figura 31 mostra 

a comparação entre o sistema de administração de drogas convencional e o sistema de 

liberação controlada. 

 

 

Figura 31. Comparação entre forma farmacêutica convencional e sistema de liberação 
controlada (COSTA, 2003). 

 

Sistemas de liberação controlada consistem na encapsulação de ativos 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. Existem diversos métodos de micro-encapsulação e sua escolha depende da natureza 
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do polímero, do ativo, da via de administração e da duração da terapia. Os principais 

requisitos para métodos de micro-encapsulação são (JAIN, 2000): 

• A estabilidade e atividade biológica da droga não devem ser adversamente afetadas 

durante o processo de encapsulação ou na micro-esfera final; 

• A produção de micro-esferas apresenta os seguintes requisitos: limite de tamanho (até 

250 µm, idealmente menor que 125 µm) e alta eficiência de encapsulação da droga; 

• A qualidade da micro-esfera e o perfil de liberação da droga devem ser reprodutíveis 

dentro de limites especificados; 

• As micro-esferas produzidas não devem exibir agregados e aderência. 

Os processos convencionais de encapsulação envolvem basicamente as seguintes etapas: 

incorporação do ativo, formação de emulsão, remoção do solvente, e coleta e secagem das 

micro-esferas (FREITAS; MERKLE E GANDER, 2005). As técnicas mais usadas para 

fabricação de micro-esferas poliméricas são: evaporação ou extração de solvente, separação 

de fases (coacervação) e “Spray-drying” (JAIN, 2000). 

3.5.1. Evaporação e extração de solvente 

Processo com emulsão simples. Este processo envolve uma emulsão óleo/água (o/w). O 

polímero (por exemplo, PLGA) é primeiramente dissolvido num solvente orgânico volátil. A 

droga é então adicionada à solução de polímero para produzir uma solução ou dispersão de 

partículas de drogas. Esta solução/dispersão polímero-solvente-droga é então emulsificada 

(em condições apropriadas de agitação e temperatura) em um grande volume de água na 

presença de um tenso-ativo (por exemplo, álcool polivinílico - PVA) para produzir uma 



 

 

69 

emulsão o/w. A emulsão é então submetida à remoção do solvente por evaporação de solvente 

ou extração de solvente. Em evaporação de solvente, a emulsão é submetida à pressão 

atmosférica e agitação reduzida para deixar o solvente volátil evaporar. Em extração de 

solvente, a emulsão é transferida a um grande volume de água (com ou sem tenso-ativo) 

dentro do qual o solvente associado com a gota difunde-se para fora dela. As micro-esferas 

sólidas são então lavadas e coletadas por filtração ou centrifugação, para então serem secas 

(JAIN, 2000). 

Processo com dupla emulsão. Este processo envolve uma emulsão água/óleo/água (w/o/w) e é 

mais adequada para encapsulação de drogas solúveis em água como proteínas e vacinas, ao 

contrário do processo com emulsão simples, o qual é ideal para drogas insolúveis em água 

como esteróides. Nesse processo uma solução aquosa da droga é adicionada a uma fase 

orgânica (polímero solubilizado num solvente orgânico) e através de ultra-agitação forma-se a 

primeira emulsão w/o. Esta emulsão então é adicionada a um grande volume de água com um 

tenso-ativo (por exemplo, PVA) e através de agitação forma-se a dupla emulsão w/o/w. A 

seguir a emulsão passa para a etapa de remoção do solvente por evaporação ou extração de 

solvente, e segue o processo descrito para emulsão simples (JAIN, 2000). A figura 32 

apresenta o desenho esquemático do processo de evaporação e/ou extração de solvente. 
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Figura 32. Processo de evaporação e/ou extração de sovente. 
 

Influência de parâmetros. A produção de micro-esferas é afetada por vários fatores. As 

principais variáveis que influenciam no processo de encapsulação e na micro-esfera final são: 

natureza e solubilidade da droga a ser encapsulada, a concentração do polímero bem como sua 

composição e peso molecular, a razão droga/polímero, o solvente orgânico usado, a 

concentração e a natureza do tenso-ativo usado, a temperatura e a velocidade de agitação do 

processo de formação da emulsão, e as viscosidades e razão em volume das fases dispersa e 

contínua (JAIN, 2000). 

3.5.2. Separação de Fases (Coacervação) 

Este processo consiste em diminuir a solubilidade do polímero que encapsulará o ativo pela 

adição de um terceiro componente à solução orgânica. O polímero primeiramente é dissolvido 

numa solução orgânica. As drogas solúveis em água como proteínas são então dissolvidas em 
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água e dispersas na solução polimérica (emulsão w/o). Drogas hidrofóbicas como esteróides 

são solubilizadas ou dispersas na solução polimérica. Um componente orgânico não solvente 

então é adicionado ao sistema polímero-droga-solvente, e através de agitação o solvente é 

extraído do polímero gradualmente. Como resultado, o polímero fica sujeito à fase de 

separação e forma partículas (com tamanho controlado pela agitação) coacervadas que 

capturam a droga. Este sistema então é transferido para um grande volume de outro 

componente orgânico não solvente para endurecer as gotículas e formar as micro-esferas 

finais, que são coletadas por filtração ou centrifugação para serem finalmente secas (JAIN, 

2000). 

3.5.3. Spray-Drying 

Este processo consiste em converter um líquido num pó. O processo envolve basicamente 4 

estágios: atomização dos componentes dentro do spray, contato spray-ar, secagem do spray e 

separação do produto seco. Os componentes da alimentação que são bombeados através do 

atomizador é uma emulsão ou dispersão do ativo numa solução polimérica. Esta solução 

polimérica com o ativo é injetada na câmara de secagem, onde o ar está fluindo na mesma 

direção do spray (fluxo concorrente) ou na direção contrária (fluxo contracorrente). Por causa 

da ampla superfície disponível para evaporação, transferências de calor e massa ocorrem 

rapidamente, conduzindo à formação das micro-esferas secas num curto espaço de tempo. O 

produto é então separado da corrente de ar por um sistema de separação (JAIN, 2000). 
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3.6. Fabricação de Micro-esferas Poliméricas por Micromisturadores 

Os processos convencionais de micro-encapsulação envolvem basicamente as seguintes 

etapas: incorporação do ativo, formação de emulsão, remoção do solvente, e coleta e secagem 

das micro-esferas (FREITAS; MERKLE E GANDER, 2005). As técnicas mais usadas para 

fabricação de micro-esferas poliméricas são: evaporação ou extração de solvente, separação 

de fases (coacervação) e “Spray-drying” (JAIN, 2000).  

Neste trabalho, a fabricação de micro-esferas poliméricas será realizada pelo método de 

evaporação ou extração de solvente, sendo os micromisturadores introduzidos no processo na 

etapa de formação de emulsão, como alternativa tecnológica. Esta alternativa também foi 

explorada por Haverkamp et al. (1999) e Mae et al. (2004) para dispersão de dois líquidos 

imiscíveis; Freitas et al. (2003) e Wischke et al.(2005) usaram para encapsulação de BSA 

(Albumina Soro Bovino) em micropartículas de PLGA (copolímero de ácido Láctico e 

Glicólico). Foi verificado nestes trabalhos que parâmetros de processo (vazão e razão entre o 

fluxo de fase dispersa e de fase contínua) e parâmetros geométricos (diâmetro hidráulico e 

comprimento efetivo do canal) influenciam em características das partículas como tamanho e 

dispersão. Haverkamp et al. (1999), Freitas et al. (2003) e Wischke et al. (2005) usam o 

mesmo tipo de dispositivo baseado em laminação e fabricado em aço inox, como mostrado na 

figura 33(a). Mae et al. (2004) também usa um dispositivo baseado em laminação e com 

versões fabricadas em aço inox, alumínio e acrílico, mostrado na figura 33(b). A tabela 2 

mostra um resumo destes trabalhos através dos seguintes parâmetros: dimensão característica 

(DC), elementos de mistura (EM), vazão (Q), razão entre o fluxo de fase dispersa e de fase 

contínua (RDC), tamanho médio de partícula (TMP) e taxa de encapsulação (TE). 
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(a) (b) 

Figura 33. Dispositivos usados por (a) Haverkamp et al. (1999), Freitas et al. (2003) e 
Wischke et al.(2005) e (b) Mae et al. (2004). 

 

Tabela 2. Parâmetros do processo de fabricação de micro-esferas poliméricas por 
micromisturadores. 

Parâmetros DC (µm) EM Q (mL/min) RDC TMP (µm) TE (%) 
Haverkamp et al. (1999) 25-40 - 3..20 1: 1..35 5..65 - 

Mae et al. (2004) 400 11-36 1..4 1:10 0,8..60 - 
Freitas et al. (2003) 25-40 - 7..20 1:12,5..50 7..36 49..84 

Wischke et al.(2005) 25-40 - 5..25 1:25 3..35 78 
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3.7. Conclusões Preliminares 

O principal aspecto da microfluídica é o escalamento das dimensões e propriedades de 

transporte. Devido a este fato aplicações dominadas por forças viscosas, tensão interfacial e 

baseadas em fenômenos de parede são favorecidas. As dimensões dos canais em microfluídica 

estão entre alguns milímetros e dezenas de micrometros, fazendo com que na maioria das 

aplicações o regime de escoamento seja laminar. Em escoamento laminar, a mistura de fluidos 

é dominada por difusão molecular, que é um processo lento e ineficiente. No entanto é 

possível realizar a mistura de fluidos em regime laminar através de dois mecanismos de 

mistura: ativo e passivo. 

No mecanismo ativo, os dispositivos são baseados em canais ou cavidades, onde o 

escoamento é perturbado por algum tipo de energia externa para realizar a mistura. No 

mecanismo passivo, a mistura de fluidos é realizada apenas pela dinâmica dos fluidos criada 

pela geometria do canal ou câmara. 

Os dispositivos ativos podem ser avaliados através de dois aspectos: fabricação dos 

dispositivos e funcionalidade. Quanto à fabricação, estes dispositivos apresentam geometrias 

de cana is e câmaras com baixa complexidade, favorecendo a fabricação. No entanto, a 

integração de dispositivos para acoplar uma energia externa para perturbar o escoamento 

torna a fabricação e o projeto mais complexos, além de adicionar mais insumos para obtenção 

do produto final. Quanto à funcionalidade, estes dispositivos necessitam de diferenças de 

pressão menores para realizar a mistura, pois também existe a ação da energia externa. Além 

disso, com geometrias simples, a resistência hidráulica do canal é menor, conseqüentemente a 

perda de carga nesses dispositivos é menor. No entanto, o gerenciamento do dispositivo que 

fornecerá a energia que perturbará o escoamento, exigirá um acréscimo na instrumentação 

para operar o misturador. 



 

 

75 

Os dispositivos passivos apresentam geometrias mais complexas em relação aos dispositivos 

ativos, tornando também complexos a fabricação e o projeto, mas sem a adição de insumos no 

processo de fabricação. Quanto à funcionalidade, em geral estes dispositivos necessitam de 

diferenças de pressão maiores do que para dispositivos ativos, pois a mistura realiza-se pela 

dinâmica criada pela geometria. Além disso, com geometrias mais complexas a perda de 

carga do canal em geral é maior em relação aos dispositivos ativos, exigindo uma capacidade 

de bombeamento maior. 

Dentre os dispositivos passivos, os baseados em n cotovelos sucessivos apresentam 

geometrias menos complexas e compatíveis com o processo de fabricação em tecnologia 

LTCC disponível no grupo de pesquisa. Além disso, estes dispositivos são baseados no 

fenômeno de advecção caótica, no qual é gerado movimento caótico em escoamentos 3D 

(permanentes ou não permanentes) e 2D (não permanentes) (AREF, 2002). A geração de 

movimento caótico irá depender somente de um bom projeto da distância entre os cotovelos 

como mostrado no trabalho de Mengeaud, Josserand e Girault (2002) e uma faixa de operação 

adequada, segundo o número de Reynolds (Re), como mostrado em Nguyen e Wu (2005) e 

Liu et al. (2000). A qualidade da mistura dependerá e poderá ser modulada pela faixa de 

vazão correspondente a faixa de operação, conforme mostrado nos trabalhos de Liu et al. 

(2000) e Nguyen e Wu (2005). 

A utilização de misturadores microfluídicos para fabricação de micro-esferas poliméricas é 

uma alternativa tecnológica para implementação do processo contínuo em substituição ao 

processo tipo batelada. Freitas et al. (2003) trabalhou essa alternativa, operando na faixa de 

vazão entre 7 e 20 mL/min e obteve tamanho de partícula entre 7 e 36 µm. Enquanto Wischke 

et al. (2005) trabalhou na faixa entre 5 e 35 mL/min e obteve partículas entre 3 e 35 µm. 

Verificou-se nesses trabalhos que parâmetros como vazão e diâmetro hidráulico influenciam 

nas características das partículas poliméricas. 


