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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar, através da simulação computacional e aplicação 
experimental, como a inserção de obstáculos de determinado formato, ao longo de microcanal pode 
proporcionar melhoria da mistura em um sistema microfluidico. A microfluidica é a ciência e tecnologia que 
envolve o estudo do comportamento dos fluidos, controle de escoamento e o design de dispositivos ou 
sistemas que possam executar de forma confiável tarefas em micro canais, com dimensões típicas de 
dezenas a centenas de micrômetros (LO,2013).Neste trabalho foram fixados o comprimento, a largura e a 
profundidade do canal e avaliado a qualidade da mistura na situação de escoamento pelo canal sem a 
presença de obstáculos, depois avaliado a situação com a inserção de obstáculos alinhados à linha de centro 
do canal e por último, avaliação realizada com obstáculos desalinhados no interior do canal. Espera-se que 
com esses resultados o trabalho possa contribuir na seleção da geometria de obstáculos para futuros 
trabalhos de projetos em redes de microcanais, visto que nesta escala, os escoamentos são categorizados 
como laminares devido ao baixo número de Reynolds, o que dificulta a obtenção da mistura. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O avanço das micro e nanotecnologias permitem que os laboratórios em chip (Lab-
on-chip) cheguem cada vez mais perto das dimensões do mundo biológico, conseguindo 
assim interação no nível celular ou mesmo molecular facilitando o estudo de sistemas e 
processos biológicos complexos, explicando assim o fato do grande interesse mundial no 
estudo dos chamados Lab-on-chip ou LOC. (ARISTIZABAL ,2012) 

As aplicações da microfluidica englobam desenvolvimento farmacêutico, síntese de 
aminoácidos, desenvolvimento de laboratório em chip, análise molecular de DNA etc. 
Aplicações estas que em sua maioria, são usadas para análises bioquímicas que requerem 
mistura rápida e em quantidades mínimas. Estes sistemas microfluidicos apresentam baixo 
consumo de reagente, velocidade de análise mais rápida além de serem plataformas mais 
seguras para realização de estudos químicos, biológicos e radioativos. (BHOPTE; 
SAMAMAKIA;MURRAY,2010; CHEN;LAM, 2012,SUDARSAN;UGAZ,2005) 

A rede de canais microfluidicos é o componente básico que transporta amostras 
químicas ou biológicas das entradas para as saídas. A configuração destas redes de canais 
pode ser simples, com canais retos e larguras constantes ou pode ser complexa possuindo 
divisores ou obstáculos internos nos canais (ZHOU et. al, 2017) 

Enquanto na macroescala, a mistura é obtida com turbulência, a mistura em 
microescala depende principalmente da difusão devido ao comportamento laminar em 
baixos números de Reynolds. A taxa de mistura é determinada pelo fluxo de difusão j: 

𝑗 = −𝐷
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 

 
Onde, D é o Coeficiente de Difusão em m²/s; c é a Concentração de Espécies em 

kg/m³. 
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No escoamento em microcanais as vazões volumétricas são baixas, impondo assim 
um comportamento laminar ao escoamento, caracterizado por um número de Reynolds 
(Re) muito baixo. Nesta condição torna-se difícil conseguir uma mistura eficaz entre dois 
fluidos, como a obtida no caso de regime turbulento, ainda mais considerando que 
geralmente os reagentes biológicos apresentam baixa difusividade, na ordem de 10-10 m²/s. 
Isso faz com que o comprimento de mistura seja geralmente na ordem de dezenas de 
centímetros, o que não é prático para a maioria dos dispositivos Lab-On-Chip (LOC), 
acarretando assim variedade de desafios para a obtenção da mistura de fluidos em 
microescala.(BHAGAT et. al, 2007; SUDARSAN e UGAZ,2005) 
         Uma característica comum dos sistemas de mistura laminar é uma junção onde os 
fluidos de entrada convergem, formando uma interface identificável, sendo muitas vezes 
estável e que persiste bem a jusante da junção. Desta forma, a abordagem mais comum é 
a de encontrar maneiras de perturbar ativamente e/ou passivamente esta interface. 
(PRABU e HITT, 2016) 

Neste trabalho a geometria selecionada para o obstáculo combina forma circular e 
triangular, similar ao formato de gota. A análise CFD considerou três condições para 
análise: 1- canal sem obstáculo; 2-canal com obstáculos posicionados na linha de centro; 
3-canal com obstáculos com certo desalinhamento entre si. Para as três condições foram 
utilizadas as mesmas condições de contorno. 

Quanto a fabricação do micromisturador para realização do experimento, este será 
fabricado em Polidimetilsiloxano (PDMS), que é um material que apresenta capacidade de 
ser confeccionado em microescala com alta fidelidade e pelo processo de Softlitografia que 
tem se mostrado menos custoso e mais rápido quando comparado com outros métodos 
onde se aplicam soluções aquosas (MACDONALD et.al ,2000) 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Nesta etapa, buscou-se avaliar se a inserção de obstáculos com geometria 

combinada de formato semicircular e triangular promove uma melhoria na mistura entre 2 
fluidos (nas vazões de 0,5ml/h e 1ml/h) que escoam por um microcanal tipo Y de 
comprimento 15mm, largura de 500µm e profundidade de 200µm. 

A seleção do ângulo de entrada e formato do obstáculo foi realizada com base nos 
estudos de Baghat et.al (2007) e Sarma e Patowari (2016), estudos estes que concluíram 
que um ângulo de entrada de 135°, para micromisturadores tipo Y, proporcionam melhor 
mistura e que os formatos de obstáculo tipo losango possuem capacidade de dividir o 
fluxo sem introduzir volume morto.Essa divisão devida as arestas, as mesmas de um 
triângulo e o formato sermicircular  provocam uma descontinuidade no escoamento, e 
assim um deslocamento transversal do fluido. A superfície convexa promove o efeito 
denominado de Coanda, que mostra a tendência de um feixe de fluido permanecer preso 
a uma superfície convexa, ao invés de seguir uma linha reta em sua direção original 
incrementando a mistura advectiva do fluido. 

A Figura 01 mostra a geometria do obstáculo adotado neste trabalho, sendo R= 
100µm e L= 250µm. 

 
                                       Figura 01: Formato do obstáculo 

Fonte: Dados do Autor 

A figura 2a apresenta detalhes do canal microfluidico com os obstáculos alinhado 
posicionados na linha de centro do canal e a figura 2b os obstáculos desalinhados num 

R 

L 
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ângulo α= 30° em relação a linha de centro do canal, e as respectivas distâncias entre 
centros adotadas entre eles, onde D1= 800µm, D2=700µm e D3=800µm. 

      
 

Figura 02: (a) Canal com os obstáculos alinhados; (b) Canal com obstáculos desalinhados 
Fonte: Dados do Autor 

 

Para o desenvolvimento da análise CFD, foi utilizado o software ANSYS-Fluent 16.0, 
de modo que para o canal sem obstáculos, canal com obstáculos alinhados e canal com 
obstáculos desalinhados o número de elementos das malhas foi respectivamente 
1.178.398;1.064.661 e 1.060.731 elementos. 

Para a simulação tomou-se como base uma solução geral para modelo de regime 
estacionário, baseado no cálculo das velocidades e pressão absolutas desprezando a ação 
da gravidade. Os fluidos adotados foram a Água e Solução de Azul de Metileno com 
concentração inicial c0 =10µg/ml e difusividade D= 8,3x10-10 cm²/s. 

Para a simulação foi utilizado o modelo Species Transport, cujo cálculo do transporte 
de espécies é modelado a partir da aproximação da Lei de Fick,em sistemas diluídos e 
escoamentos laminares. (ANSYS Fluent Theory Guide and Ansys Fluent Users Guide 
versão 16.0) 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados de simulação mostram que a inserção de obstáculos promove 

melhoria na mistura, conforme já mostrados por diversos autores e que posicionando os 
obstáculos alinhados na linha de centro, a mistura obtida é inferior à obtida quando 
posicionados de forma desalinhada. O Quadro 1 mostra, para as vazões estudadas, a 
concentração molar do Azul de Metileno (representado pela cor vermelha) nos planos 
transversais (largura = 500µm e altura=200 µm) inseridos em 02 pontos dos canais, 
distantes: 1.6mm, e 14.9mm da junção de entrada do canal. 
Quadro 1: Perfis da concentração molar do Azul de Metileno nas 03 configurações de canal 

 
Localização Canal Sem 

Obstáculos 
Canal 

Obst.Alinhado 
Canal 

Obst.Desalinhados 
Legenda(kmol/m³) / 

Escala (mm) 

Plano 1 : 
1,6mm        
Vazão = 1ml/h    

 

Plano 10 : 
14,9mm   Vazão 
= 1ml/h    
Plano 1 : 
1,6mm        
Vazão = 0.5 
ml/h    

Plano 10 : 
14,9mm    
Vazão = 0.5 
ml/h 

    

Entrada 2 

 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

(a) (b) 

α 

Entrada 1 
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Fonte: Dados do Autor 

 
 
Para as três configurações estudadas foram comparados os índices de 

uniformidade ponderado por área em 10 planos inseridos ao longo do comprimento total 
do canal. O índice de uniformidade, representa como uma variável de campo especificada 
varia em uma superfície, em que o valor 1 indica maior conformidade, recomendada para 
capturar a variação da quantidade, por exemplo da concentração de espécies. 

Na Figura 3 encontram-se apresentados os valores do índice de uniformidade e 
mostram que o melhor resultado, como esperado, é a configuração dos obstáculos 
desalinhados que apresentou ao fim do canal um índice de uniformidade de 0,74 
(Q=0,5ml/h) contra 0,67(Q=1ml/h), foi também observado que até a metade do 
comprimento do canal os obstáculos alinhados não promovem uma melhora considerável 
da mistura. 

A queda de pressão foi obtida pela diferença da pressão de entrada e de saída do 
canal, sendo de 0,33Pa no caso dos obstáculos desalinhados contra 0,14Pa do canal sem 
obstáculos para a vazão de 0,5ml/h. 
 

 

                                             
 

Figura 3: Comparativo dos Índices de Uniformidade da Concentração Molar: (a) vazão de 
0,5ml/h (b) vazão de 1ml/h. 

Fonte: Dados do Autor 
 

 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 
    
 

Conclui-se com os resultados parciais do trabalho, que a inserção dos obstáculos 
desta geometria e posição avaliados proporcionou uma relativa melhora da mistura em 
relação ao canal sem obstáculo para as duas vazões estudadas. Os resultados também 
sugerem a alternativa de posicionar obstáculos mais próximos às paredes, visto que os 
resultados indicam um comportamento de mistura desfavorável nessa região. Por fim 
considerando que as redes de microcanais podem também não ter o objetivo principal de 
misturar, mas sim de dosagem, neste caso o estudo de obstáculos é interessante para 
promover a perda de carga e proporcionar vazões idênticas em ramais de diferentes 
comprimentos. 

(a) (b) 
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