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6. CONCLUSÕES 

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 tipos de dispositivos: 

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

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. 

O trabalho foi direcionado para os dispositivos passivos baseados em n cotovelos sucessivos. 

Estes misturadores apresentam geometrias compatíveis com o processo de fabricação em 

tecnologia LTCC disponível no grupo de pesquisa e com complexidade não muito diferentes 

dentre os dispositivos passivos encontrados na literatura. 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 nos trabalhos 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). E a qualidade da mistura dependerá e poderá ser modulada 



 170 

pela faixa de vazão correspondente a faixa de operação conforme mostrado no trabalho de Liu 

et al. (2000). 

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 partículas entre 7 e 36 µm. Enquanto Wischke et al. 

(2005) trabalhou na faixa entre 5 e 35 e obteve partículas entre 3 e 35. Verificou-se nesses 

trabalhos que parâmetros como vazão e diâmetro hidráulico influenciam nas características 

das partículas poliméricas. 

Neste contexto, os misturadores microfluídicos foram projetados com auxílio de simulações 

numéricas, fabricados em tecnologia LTCC e avaliados experimentalmente pelos parâmetros 

perda de carga e eficiência de mistura. Simulações numéricas, num aplicativo baseado no 

método de elementos finitos chamado ANSYS, 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. 
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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 

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 experimental dos dispositivos foi realizada através dos parâmetros, perda de 

carga, e diâmetro médio de partícula e índices 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 distribuições de 

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

pelos quais caracterizaram-se 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 influenciam o processo, como diâmetro hidráulico e comprimento efetivo do 

canal e vazão. 

Os resultados das simulações dos dispositivos DD e ED mostram que é possível criar 

perturbações no escoamento projetando-se canais com n cotovelos sucessivos. A comparação 

com o escoamento no canal reto, que apresenta escoamento estável, indica que os outros 

dispositivos devem apresentar uma qualidade de mistura melhor. A figura 55 mostra as 



 172 

regiões de recirculação no dispositivo DD2 (canal ZigZag), como resultado do bom projeto da 

distância entre cotovelos. 

Os resultado de perda de carga para os dispositivos D, AD e BD, indicam que esta medida 

influencia no funcionamento adequado do sistema de bombeamento, portanto tal medida é de 

fundamental importância para o dimensionamento do mesmo. Os resultados indicam também 

uma discrepância na medida de perda de carga entre dispositivos teoricamente idênticos (D1 e 

D2, ou AD1 e AD2), evidenciando a influência dos processos de fabricação na forma e nas 

dimensões dos canais. Além disso, pela análise do gráfico da figura 62 torna-se evidente a 

influência de parâmetros geométricos do canal, como diâmetro hidráulico e superfície interna 

dos dispositivos. Os resultados para medida de perda de carga dos dispositivos DD e ED, 

quando comparados com resultados obtidos através de simulação numérica, mostram que 

existe uma discrepância entre medida experimental e resultado simulado para quatro dos seis 

dispositivos simulados, sendo que os dispositivos DD1 e ED3 apresentaram uma boa 

concordância entre as medidas de perda de carga experimental e simulada. Possivelmente 

estas discordâncias sejam geradas devido aos desvios observados nos processos de fabricação. 

Os ensaios para preparação de micro-esferas poliméricas foram realizados com dois 

polímeros: Eudragit RS100 e PLGA. Os resultados usando Eudragit RS100 mostram na parte 

1 do estudo que parâmetros geométricos como diâmetro hidráulico e comprimento efetivo do 

canal influenciam no processo de preparação de micro-esferas poliméricas. Verificou-se que 

ao diminuir o diâmetro hidráulico do canal a dispersão de gotículas das emulsões preparadas 

foi reduzida. Quanto ao comprimento efetivo, verificou-se que ao aumentar este parâmetro a 

dispersão de gotículas foi reduzida. Além disso, com o dispositivo AD2 foram realizados 

ensaios em várias vazões diferentes, verificando que ao aumentar a vazão à dispersão de 

gotículas das emulsões é reduzida. Na parte 2 do estudo com Eudragit RS100, utilizou-se os 

dispositivos DD e ED, que apresentam aproximadamente o mesmo Dh e Cef. Foi verificada a 
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influência da geometria na distribuição de partículas. O dispositivo DD1 (canal reto) 

apresentou o pior desempenho entre os dispositivos utilizados. Enquanto o dispositivo ED3 

apresentou o melhor desempenho entre os dispositivos, sendo que os dispositivos 3D (ED1 e 

ED3) apresentaram melhor desempenho que os dispositivos 2D (DD1, DD2 e DD3). As 

partículas preparadas apresentaram diâmetro médio em volume entre 4,00 e 17,61 µm, e 

índice de dispersão (Span) entre 1,10 e 1,98. As partículas apresentaram formas não esféricas 

e o ensaio realizado pelo dispositivo DD1, apresentou resíduo de polímero sem forma 

geométrica definida. 

Nos ensaios para preparação de micro-esferas de PLGA, realizado com 14 dispositivos 

diferentes, verificou-se uma faixa de diâmetro médio em volume das partículas (d(4,3)) entre 

14,56 e 34,32 µm com bom índice de dispersão, utilizando DCM como solvente. Enquanto, 

verificou-se uma faixa entre 2,48 e 32,56 µm com bom índice de dispersão, utilizando o ACT 

como solvente. Em ambos os ensaios, com DCM e ACT, verificou-se a influência de 

parâmetros como diâmetro hidráulico, comprimento efetivo e vazão. O diâmetro médio de 

partícula é reduzido quando se diminui o diâmetro hidráulico. Enquanto, o diâmetro médio de 

partícula é reduzido quando se aumenta o comprimento efetivo do canal. Quanto à vazão, o 

diâmetro médio de partícula também é reduzido quando se aumenta ela. A tabela 27 mostra os 

resultados obtidos neste trabalho com os resultados encontrados na literatura. 

 
Tabela 27. Parâmetros da preparação 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 
Dados obtidos com 

DCM 
575-897 - 18-36 1:5 14,56..34,32  

Dados obtidos com 
ACT 

575-897 - 18-36 1:5 2,48..32,56  
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Em se tratando do desempenho dos dispositivos e utilizando o solvente DCM, o ensaio 

realizado com dispositivo BD2 apresentou partículas com o menor diâmetro médio tanto para 

18 como para 36 mL/min, 6,04 e 4,69 µm, respectivamente. Enquanto as partículas 

preparadas com o dispositivo AD3, apresentou distribuição com o menor índice de dispersão 

tanto para 18 como para 36 mL/min. Já utilizando o solvente ACT, os ensaios com o 

dispositivo ED1 apresentaram o menor diâmetro médio de partícula, tanto para 18 como para 

36 mL/min, 5,23 e 2,48 µm, respectivamente. Enquanto a distribuição de partículas utilizando 

o dispositivo DD1 apresentou o menor Span para 18 mL/min e a distribuição de partículas 

utilizando o dispositivo ED1 apresentou o menor Span para 36 mL/min, 1,27 e 1,34, 

respectivamente. As partículas preparadas com ambos os solventes, apresentaram forma 

geométrica esférica, como desejado. Enquanto algumas distribuições mostradas nas figuras 75 

e 82, apresentaram duas ou mais populações de partículas, resultado indesejável. 

O estudo de variação da vazão e da formulação foi realizado com dispositivo BD2 e com o 

solvente acetato de etila. Verificou-se que o diâmetro médio de partícula foi reduzido de 

10,18 para 2,41 µm quando a vazão foi aumentada de 18 para 45 mL/min. Na faixa de vazão 

entre 45 e 54 mL/min o diâmetro médio das partículas tende a um valor constante. Além 

disso, parâmetros da formulação foram variados, como a quantidade de fluido de extração e o 

tenso-ativo, verificando que o diâmetro médio de partícula foi reduzido para 1,14 e o Span 

para 1,21. 

O estudo para preparar partículas através de uma múltipla emulsão (w/o/w) obtida por 

misturadores em série foi realizado com os dispositivos ED1 e ED2. Foi observado que as 

partículas obtidas apresentaram diâmetro médio compatível com os processos realizados pelos 

micromisturadores ED1 e ED2 no estudo inicial. 

Neste contexto, simulação numérica foi uma ferramenta fundamental para o projeto dos 

dispositivos. A medida de perda de carga foi importante para elucidar a questão da capacidade 
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do sistema de bombeamento e ajudou a identificar desvios gerados nos processos de 

fabricação. 

Quanto a eficiência de mistura verificou-se que parâmetros como vazão, diâmetro hidráulico, 

comprimento efetivo e a geometria do canal influenciam na qualidade da mistura. Logo, 

disponibilizou-se uma família de dispositivos que conforme a necessidade da aplicação pode-

se modular a qualidade da mistura. 

Portanto, a aplicação explorada neste trabalho, preparação de micro-esferas poliméricas, foi 

bem sucedida, já que foram preparadas partículas esféricas e as distribuições apresentaram 

bom índice de dispersão. Além disso, devido aos parâmetros que influenciam a qualidade da 

mistura é possível modular o tamanho das partículas e assim ampliar a gama de aplicações das 

partículas. 

Micro-esferas com ativo (BSA) foram produzidas pelo método convencional e pelo 

micromisturador, usando ambos os solventes (DCM e ACT). Produzidas as micro-esferas, no 

trabalho de Costa et al. (2005) realizaram-se estudos para verificar parâmetros como 

eficiência de encapsulação e perfil de liberação. A extração desses parâmetros mostrou um 

comportamento similar dos processos com os misturadores microfluídicos comparado ao 

processo convencional. Portanto, os resultados indicam que os misturadores microfluídicos 

podem ser uma alternativa tecnológica aos processos convencionais de preparação de micro-

esferas poliméricas com ativos encapsulados. 

Quanto a trabalhos futuros alguns itens ficaram em aberto tanto em simulações numéricas, 

como em projeto de dispositivos e processos de fabricação. Em simulações numéricas 

obtiveram-se parâmetros para o projeto de dispositivos através da simulação do escoamento. 

A simulação de mistura de fluidos em dispositivos microfluídicos é um item importante para 

um projeto mais rigoroso do dispositivo. O projeto e a fabricação dos dispositivos é outro 
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item a ser atacado, do ponto de vista a desenvolver uma metodologia em que se tenha um 

maior controle sobre as dimensões e forma dos canais. 

Além disso, a simulação de escoamentos em canais retos e com sucessivos cotovelos 

juntamente com a fabricação de estruturas de teste para determinação f.Re também é uma 

proposta de trabalhos futuros. 

Quanto às micro-esferas poliméricas observou-se que em muitos ensaios, as partículas 

preparadas apresentaram distribuições com largo índice de dispersão e também com duas 

populações. A pesquisa em geometrias de canais para implementar dispositivos que preparem 

partículas com distribuições monodispersas é um trabalho interessante a ser realizado 

futuramente. Complementando, a fabricação de estruturas de teste com material transparente 

para identificação de processos de formação de emulsões dentro dos canais também será um 

trabalho futuro a ser explorado. 

Uma outra etapa a pesquisar é a concepção de miniaturização do processo como um todo. 

Sabe-se que 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), sendo que neste trabalho 

somente a etapa de formação de emulsão foi explorada com um dispositivo miniaturizado. O 

estudo da viabilidade de miniaturização de todo processo de encapsulação é um trabalho de 

inovação que deve ser explorado futuramente. Posteriormente, o estudo para implementar o 

processo em escala industrial seria mais um trabalho de inovação decorrente da 

miniaturização do processo. 


