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RESUMO 

A microfluídica atua em áreas como controle de fluxo, e “química e ciências da vida”. Nesta 

última área encontram-se dispositivos como micro-agulhas, micro-separadores, micro-

dispensadores, micro-reatores e micromisturadores. Em particular, micromisturadores podem 

estar presentes nas mais variadas aplicações na industria e na ciência, que necessitam de 

mistura de fluidos. Uma dessas aplicações é a encapsulação de ativos por uma matriz 

polimérica (micro-esferas poliméricas) para sistemas de liberação controlada. Nos processos 

convencionais de encapsulação uma das etapas cruciais é a produção de emulsões simples e 

múltiplas, 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 foi 

explorada neste trabalho. Portanto, foi realizado um estudo de pré-formulação, no qual foram 

produzidas micro-esferas poliméricas sem nenhum ativo encapsulado através de n 

misturadores microfluídicos diferentes. Os dispositivos mais eficientes foram identificados 

através das características das micro-esferas produzidas, tais como: diâmetro médio de 

partícula, índice de dispersão da distribuição de partículas e morfologia (forma geométrica). 

Identificados os dispositivos, parâmetros de processo foram estudados, tais como: vazão e 

formulação. Os resultados obtidos indicaram que é possível produzir micro-esferas 

poliméricas com suas principais características controladas: tamanho e índice de dispersão. 

 



 

ABSTRACT 

Microfluidics actuates in areas as flow control, and “chemistry and life sciences”. In this latter 

area appear devices as microneedles, microseparators, microdispensers, micro-reactors and 

micromixers. In particular, micromixers can be found in several applications in industry and 

science where it is needed fluid mixing. One of these applications is the asset encapsulation of 

a polymeric matrix (polymeric microspheres) for controlled release systems. In conventional 

processes of encapsulation one of crucial steps is the production of simple or multiple 

emulsions, which is the result of the mixing process of two immiscible liquids. Utilization of 

micromixers for emulsion preparation is a technological alternative that is explored in this 

work. Therefore, it was realized a pre-formulation study, for production of polymeric 

microspheres without any asset encapsulated, through several microfluidic mixers. The more 

efficient devices were ident ified through characteristic parameters of produced microspheres, 

such as: particle average diameter, dispersion index of particle size distribution and 

morphology (geometric shape). After device identification, process parameters were studied, 

such as: flow rate and formulation. Obtained results indicated that it is possible to produce 

polymeric microspheres with its main controlled characteristics: size and dispersion index. 
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DD – família de dispositivos DD. 

DD# – família de dispositivos DD. 

DD1 – dispositivo Canal reto. 

DD2 – dispositivo Zig-zag. 

DD3 – dispositivo Onda quadrada XY. 

DRIE – “Deep reactive ion etching”. 



 

ED – família de dispositivos ED. 

ED# – família de dispositivos ED. 

ED1 – dispositivo Onda quadrada XZ. 

ED2 – dispositivo Zig-zag 3D. 

ED3 – dispositivo Serpentina 3D. 

EDO – Equação diferencial ordinária. 

EKI – Instabilidade eletrocinética. 

HEPES – “4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid”. 

HPLC – Cromatografia liquida de alto desempenho. 

IEEE - Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. 

KOH – hidróxido de potássio. 

LPCVD - Deposição química em fase vapor a baixa pressão. 

LTCC – Cerâmica com baixa temperatura de sinterização. 

MAV – Micro-veículos aéreos. 

MCM – “Multichip Module”. 

MEMS – “Microelectromechanical Systems”. 

MEV – microscópio eletrônico de varredura. 

MHD – Magnetohidrodinâmica. 

PDMS – “Polydimethylsiloxane”. 

pH – potencial hidrogeniônico. 

PLGA – copolímero de ácido láctico e glicólico. 

PVA – álcool polivinílico. 

PZT – Titanato zirconato de chumbo. 

RIE – “reactive ion etching”. 

Si – silício. 

Si3N4 – nitreto de silício. 

SPIE - Sociedade Internacional de Engenharia Óptica. 

Tween 80 – tenso-ativo 



 

LISTA DE SÍMBOLOS 

A- área da seção transversal. 

Ce – calor específico. 

Cef – comprimento efetivo do canal. 

Ct – condutividade térmica. 

d(4,3) – diâmetro médio de partícula (diâmetro médio em volume). 

DC – dimensão característica. 

Dh – diâmetro hidráulico. 

EM – elementos de mistura. 

f – fator de atrito. 

fBLASIUS – fator de atrito de Blasius. 

fexp – fator de atrito. 

h – perda de carga. 

H – altura do canal. 

K – constante. 

L – comprimento linear. 

L – comprimento linear do canal. 

L – comprimento linear do canal zig-zag. 

Lc – comprimento do canal. 

Le – distancia entre cotovelos. 

Lin – distância de entrada. 

Lm – comprimento de mistura. 

Lout – distancia de saída. 

m – massa. 

P – perímetro molhado. 

Q – vazão. 

Qin – vazão de entrada. 

RDC – razão entre fase dispersa e fase contínua. 

Re – número de Reynolds. 

s – passo periódico do canal zig-zag. 

Sint – superfície interna do dispositivo. 



 

Span – índice de dispersão. 

St – seção transversal. 

T – temperatura. 

TE – taxa de encapsulação. 

Te – tamanho do elemento. 

TMP – tamanho médio de partícula. 

V – volume. 

Ve – velocidade de entrada. 

Vint – volume interno do dispositivo. 

vm – velocidade média do escoamento. 

Vm – velocidade média na entrada. 

Vmáx – velocidade máxima. 

w – largura do canal zig-zag. 

W – largura do canal. 

∆P – diferença de pressão. 

∆Pi – diferença de pressão do dispositivo i. 

∆Pj – diferença de pressão do dispositivo j. 

∆Pexp – diferença de pressão obtida experimentalmente. 

∆Psim – diferença de pressão obtida através de simulações numéricas. 

η – viscosidade dinâmica do fluido. 

φ - concentração de glicerol. 

ρ – densidade do fluido. 


