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RESUMO 

 

Este trabalho mostra os resultados obtidos no desenvolvimento de três circuitos 

microfluídicos, com a finalidade de se obter um controle de vazão em malha aberta, que 

permitam desenvolver algumas aplicações práticas que dependam deste controle. A vazão 

gerada é obtida por diferença de pressão entre a entrada e a saída do sistema. Pulsos laser 

ultracurtos, de poucas dezenas de femtossegundos, foram utilizados para usinagem de 

microcanais em vidro óptico borosilicato (BK7) na construção dos circuitos microfluídicos. O 

primeiro sistema é composto de um substrato de vidro BK7 contendo microcanais, por onde 

circulam os líquidos e o controle de vazão desses líquidos é feito através da movimentação 

dos êmbolos de seringas contendo os líquidos, acopladas aos microcanais por finas 

mangueiras. A movimentação desses êmbolos é feita por eixos com deslocamentos 

micrométricos acoplados a motores de passo através de um sistema de polias e correias 

dentadas. O segundo sistema é composto de um substrato de vidro BK7 contendo 

microcanais, por onde circulam os líquidos e o controle de vazão desses líquidos é feito por 

uma eletroválvula pneumática acoplada na entrada do sistema que permite ou não a passagem 

de ar pressurizado provocando a movimentação dos fluidos. O terceiro sistema é composto de 

dois substratos de vidro BK7 contendo microcanais usinados a laser, onde o primeiro deles, 

por onde circulam os líquidos é aqui denominado de “circuito base” e o segundo que 

possibilita o controle do fluxo desses líquidos é denominado “circuito de controle”. Entre os 

dois substratos é utilizada um fina película de polidimetilsiloxano (PDMS), um polímero de 

baixo custo bastante flexível, cuja movimentação é controlada por uma eletroválvula 

pneumática acoplada ao circuito de controle permitindo ou não a movimentação dos líquidos 

pressurizados contidos no circuito base. O controle dos motores de passo do primeiro sistema, 

bem como da eletroválvula dos sistemas com ar pressurizado são feitos utilizando uma placa 

microcontrolada do Arduino. 

 

Palavras-chave: Microfluídica, Usinagem a laser, BK7, PDMS, Controle de vazão. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work shows the results obtained in the development of three microfluidic 

circuits with the purpose of obtain a flow control in open loop, allowing the development of 

some practical applications that depend on this control. The flow generated is achieved by the 

pressure difference between the inlet and outlet of the system. Ultrashort laser pulses, with 

few tens of femtoseconds, were used for the machining of microchannels in optical glass 

(BK7) in the construction of microfluidic circuits. The first system is composed of a BK7 

glass substrate containing microchannels, through which circulates the liquid and the flow 

control is achieved by moving the syringe plungers containing liquid, coupled to 

microchannels by thin hoses. The movement of these plungers is made by axes with 

micrometric displacements coupled to stepper motors through a system of pulleys and toothed 

belts. The second system consists of a BK7 glass substrate containing microchannels, where 

circulating fluids and the flow control of these fluids is done by a pneumatic solenoid valve 

coupled to the input of the system allowing or not the passage of pressurized air causing the 

movement of the fluids. The third system is composed of two BK7 glass substrates containing 

laser machined microchannels, the first of them, where the fluid circulate is called here “base 

circuit” and the second which allows controlling the flow of these liquids is called “control 

circuit”. Between the two substrates is placed one thin film of polydimethylsiloxane (PDMS), 

a very flexible low cost polymer, whose movement is controlled by a pneumatic solenoid 

valve coupled at the input of the control circuit, allowing or not the movement of the 

pressurized liquids contained in the base circuit. The control of the stepper motors of the first 

system, as well as the solenoid valve of the pressurized air systems are made by the 

microcontrolled Arduino board. 

 

 

Keywords: Microfluidic, Laser machined microchannels, BK7, PDMS, Flow rate control. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é construir um sistema microfluídico e controlar o fluxo 

dos líquidos nos microcanais do circuito microfluídico construído em vidro BK7 através de 

diferença de pressão entre a entrada e a saída do sistema. 

Estudos foram feitos para otimizar os caminhos percorridos pela ferramenta de 

usinagem a laser dos microcanais diminuindo o tempo gasto para confecção dos circuitos 

microfluídicos e melhora da qualidade na usinagem.  

Um sistema microfluídico é definido como um sistema composto de microcanais, 

microválvulas, microbombas, micromisturadores, microagulhas, microssensores, diferindo na 

quantidade de elementos que o compõem (LAM, et al. 2004), materiais utilizados no sistema, 

tecnologias utilizadas para a fabricação desses elementos dependem em grande parte da 

aplicação a que se destina e a complexidade exigida na aplicação. 

A construção de microcanais em diferentes substratos utilizando laser é uma 

tecnologia desenvolvida e que vem sendo aperfeiçoada dentro do Centro de Lasers e 

Aplicações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) e o desafio que se 

apresenta atualmente é construir componentes microfluídicos e integrá-los de forma a se obter 

um sistema microfluídico para algumas aplicações específicas, como a produção de 

radiofármacos (Rossi et al., 2013).  

Entre os muitos sistemas microfluídicos pesquisados e referenciados na literatura, a 

quantidade de componentes microfluídicos envolvidos e a forma com que os mesmos são 

integrados varia (WHITESIDES, 2006). Um sistema microfluídico mais simples normalmente 

é composto pelo menos de três componentes básicos: microválvulas, microbombas e 

micromisturadores. 

O primeiro sistema microfluídico construído neste trabalho é composto de um 

substrato de vidro óptico borosilicato (BK7) contendo microcanais, por onde circulam os 

líquidos e o controle de vazão desses líquidos é feito através da movimentação dos êmbolos 

de seringas acopladas aos microcanais por finas mangueiras. A movimentação desses êmbolos 

é realizada por eixos com deslocamentos micrométricos acoplados a motores de passo através 

de um sistema de polias e correias dentadas. 

Visando diminuir o tamanho do sistema microfluídico e permitir um controle que 

permitisse uma maior agilidade na execução das experiências, o sistema de acionamento dos 

êmbolos das seringas por motores de passo foi substituído por um sistema utilizando ar 
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pressurizado e uma válvula pneumática para aplicar ou não pressão nos fluidos que circulam 

pelos microcanais.  

Um aperfeiçoamento deste circuito foi a inclusão de dois substratos de vidro BK7 

com microcanais usinados contendo uma película de PDMS entre os mesmos. Utiliza-se a 

válvula pneumática para controle do ar pressurizado no microcanal em um dos substratos para  

flexão do PDMS construindo uma microválvula no circuito microfluídico que permite o 

controle da vazão dos fluidos empurrados por ar pressurizado no outro substrato. 
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2  INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, são apresentados um histórico da microfluídica, aspectos teóricos 

relevantes no desenvolvimento da pesquisa e alguns conceitos envolvidos na microusinagem a 

laser. 

 

2.1   Forças motivadoras para o desenvolvimento da Microfluídica 

 

As principais forças motivadoras para o desenvolvimento da Microfluídica foram: 

 

a) Análises moleculares: As primeiras aplicações das tecnologias microfluídicas 

foram em análises moleculares, para as quais oferecem um número grande de utilidades: a 

habilidade para usar pequenas quantidades de amostras e reagentes para realizar separações e 

detecções com altas resoluções e sensibilidade, custo baixo, curtos tempos para análises e 

pequenas impressões para confecção dos dispositivos analíticos (WHITESIDES, 2006).  

 

b) Ameaças militares e terroristas: A segunda contribuição para o 

desenvolvimento de sistemas microfluídicos veio após o fim da guerra fria porque as armas 

químicas e biológicas representavam grandes ameaças militares e terroristas. Para combater 

essas ameaças, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA, Defense Advanced 

Research Projects Agency) - apoiou uma série de programas na década de 1990 ao 

desenvolvimento de sistemas microfluídicos para servir como detectores de ameaças químicas 

e biológicas (WHITESIDES, 2006). 

 

c) Genômica: A terceira força motivadora veio do campo da biologia molecular. A 

explosão da genômica a partir da década de 1980, seguido pelo advento de outras áreas de 

microanálise relacionados com a biologia molecular, tal como o sequenciamento genético de 

alto desempenho, possibilitou a criação de métodos de análise com maior rendimento e maior 

sensibilidade. A microfluídica ofereceu abordagens para superar estes problemas 

(WHITESIDES, 2006). 

 

d) Microeletrônica: A quarta contribuição foi da microeletrônica. A expectativa era 

de que a fotolitografia e tecnologias associadas, que tinham sido tão bem sucedidas na 

microeletrônica e em sistemas microeletromecânicos (MEMS), seriam diretamente aplicáveis 
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à microfluídica. Alguns dos primeiros trabalhos em fluídica fez, de fato, o uso de silício e de 

vidro, mas estes materiais foram sendo substituídos por plásticos. Para as análises de amostras 

biológicas em água, dispositivos fabricados em vidro e silício são geralmente desnecessários 

ou inadequados. O silício, em particular, é opaco à luz visível e ultravioleta, portanto não 

pode ser utilizado com os métodos convencionais de detecção ópticos, além disso, o vidro e o 

silício não têm todas as propriedades necessárias para trabalhar com células vivas 

especialmente permeabilidade a gases. Esses materiais rígidos foram substituídos por 

elastômeros por serem transparentes, flexíveis e baratos facilitando a fabricação dos 

componentes necessários para os sistemas de microanálise, especialmente bombas e válvulas 

(WHITESIDES, 2006).  

 

Mais recentemente, Whitesides e outros pesquisadores (STROOCK apud QUAKE e 

SCHERER, 2000) desenvolveram métodos alternativos baseados em litografia para fabricar 

projetos microfluídicos. Estes métodos, que usam o polidimetilsiloxano (PDMS) como 

materiais principais, são simples e baratos e podem ser construídos em um ambiente de 

laboratório (STROOCK, 2008). A flexibilidade mecânica do PDMS o torna apropriado para a 

fabricação de componentes que são frequentemente requeridos para o controle de fluxos 

gerados por pressão (STROOCK apud UNGER et al., 2000). O uso de válvulas controladas 

pneumaticamente e bombas peristálticas tem permitido a integração de centenas de elementos 

funcionais sobre um chip microfluídico (STROOCK apud THORSEN et al., 2002). 

  

2.2   Circuitos Microfluídicos e suas aplicações 

 

A Biotecnologia está cada vez mais presente em um grande número de ensaios, tais 

como análises de DNA ou de medicamentos, o rastreio dos doentes, e sínteses combinatórias. 

Todos esses procedimentos exigem manipulação de fluidos. WHITESIDES e STROOCK 

(2001) enfatizam que o número de experimentos cresceu e os dispositivos utilizados para a 

sua realização diminuíram de tamanho, a estratégia de "menor é melhor" começou a 

transformar o mundo dos fluidos como transformou o mundo da eletrônica. O interesse em 

circuitos microfluídicos tem sido amplamente motivado por aplicações, e as dimensões e os 

fluidos são determinados por estas aplicações. 

Dubuc et al (2011) destacam como a integração de microssistemas está permitindo o 

desenvolvimento de dispositivos médicos e biológicos e realçam que a integração em um 

único chip, conhecido como Lab-on-a-Chip (LOC), de sensores, atuadores, processadores de 
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sinais e comunicação sem fio permitem uma medicina personalizada com diagnóstico precoce 

e aplicações terapêuticas, bem como o acompanhamento de seres vivos.  

Circuitos microfluídicos é uma tecnologia emergente que é capaz de manipular 

amostras de reagentes e solventes em escalas nanolítricas e têm sido projetados para múltiplas 

aplicações (CHO et al., 2007). Recentemente tem sido mostrado que o fluor-desoxi-glicose 

(
18

F-DFG) pode ser sucessivamente sintetizado em circuitos microfluídicos e a habilidade 

para quantificar pequenas amostras de radioatividade nesses circuitos proverão pesquisadores 

com uma plataforma para investigar processos moleculares em um ambiente in-vitro 

controlado (VU et al., 2007).   

A Tomografia por emissão de pósitron (PET, Positron Emission Tomography) é um 

tipo altamente sensitivo de imagem médica para medida de atividade bioquímica. É usado em 

pacientes para diagnose de câncer, monitoração do tratamento do câncer e outras aplicações. 

A imagem obtida pelo PET requer a emissão de um isótopo, como o fluor-18 (
18

F). Vários 

aspectos da microfluídica são atraentes para sondas por emissão de pósitron, tais como, 

reações com tempo mais curto (que reduz a perda de radioatividade do isótopo) e pequeno 

volume (nanogramas são suficientes para imagens) (CHEN et al., 2011). 

A meia vida do fluor-18 (
18

F) ( t 1/2 = 110 minutos) torna essencial a rapidez da 

síntese de doses. Hoje, o fluor-desoxi-glicose (
18

F – DFG) é rotineiramente produzido em 50 

minutos com o uso de sintetizadores comerciais, que são caros (aproximadamente $140.000) e 

produzem entre 10 e 100 doses por vez. Um aspecto das sondas por imagens moleculares PET 

é que somente nanogramas por dose são administradas nos pacientes. Os requisitos 

radiofarmacêuticos dos processos químicos e pequenas quantidades mássicas do produto, 

junto com a emergência em expandir e diversificar o catálogo de sondas por imagens 

moleculares, proporcionam uma oportunidade única para o uso de sistemas microfluídicos. 

Acrescente-se ainda que a preparação do fluor-desoxi-glicose (
18

F – DFG) permite a criação 

de um modelo conceitual para a síntese de outros processos moleculares, porque os passos 

requeridos são comuns em muitas sínteses químicas (LEE et al., 2005). 

 

2.3   Aspectos teóricos da Microfluídica 

 

Microfluídica refere-se às tecnologias de manipulação de fluidos em que pelo menos 

uma dimensão dos elementos típicos é menor que 1mm e os volumes internos são menores 

que 100µl (STROOCK, 2008). 
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2.3.1   Características físicas do regime microfluídico 

 

Segundo Stroock (2008) as equações básicas de escoamento de fluidos e 

transferência de massa são as mesmas no regime microfluídico como nos sistemas 

macroscópicos, no entanto existem várias características importantes que distinguem a 

dinâmica em microestruturas daquelas que são comuns em sistemas macroscópicos. Como as 

características dimensionais do fluxo (volume e área da seção dos canais) decrescem, a 

importância das forças que agem sobre o volume do fluido, como a gravidade, diminui em 

relação às forças que agem nas superfícies, como a tensão superficial. A importância relativa 

das forças inerciais sobre as forças viscosas agindo sobre o fluido também diminuem. A razão 

das forças inerciais para as viscosas é expressa como o número de Reynolds (Re), como 

indicado na equação (2.1).   

 

    
    

 
                                                                                

onde   (kg/m
3
) é a densidade do fluido,   (m/s) é a velocidade do fluxo,   (m) é o diâmetro 

hidráulico característico do fluxo e   (kg/ms) é a viscosidade dinâmica do fluido.  

Segundo Nguyen e Wereley (2002) o diâmetro hidráulico    é dado por: 

     
  

 
                                                                                  

onde A é a área da seção transversal do canal e P é o perímetro dessa seção. Esta equação 

deve ser usada quando a seção do microcanal não é circular. No caso da seção ser circular o 

diâmetro hidráulico coincide com o diâmetro da seção.  

No caso de microcanais retangulares temos: 

 

                                          

                                        

   
  

 
 

   

   
                         

Segundo Whitesides e Stroock (2001), o fluxo em microcanais da ordem de 50µm 

para velocidades aceitáveis e realizáveis é caracterizado por um baixo número de Reynolds. 

Para Re < 100 os fluxos são preferencialmente laminares em vez de turbulentos enquanto os 

fluxos em canais macroscópicos são tipicamente laminares para Re < 2000. Diferentes fluidos 

em um fluxo laminar se intermisturam somente por difusão porque não há vórtices 
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espontâneos carregando massa e momento entre eles. Esta característica dos fluxos laminares 

permite o controle espacial da solução com o fluxo, mas retarda a rápida mistura e a 

transferência eficiente de massa nas fronteiras entre os mesmos.  

Nas diminutas geometrias dos microcanais o fluxo é predominantemente uniaxial: os 

movimentos são todos paralelos às paredes dos microcanais. A significância de fluxos 

uniaxiais é que todo transporte de momento, massa e calor na direção normal ao fluxo é 

provocado por mecanismos moleculares: viscosidade molecular, difusibilidade molecular e 

condutividade térmica (WHITESIDES e STROOCK, 2001).   

Para baixo Re, a não linearidade associada com a equação de Navier-Stokes estão 

ausentes. Um fluxo incompressível uniaxial para um baixo Re é governado por: 

 
   

  
    

 

 
         

 

 
 
  

  
   

 

 
                                                        

 

onde    é a velocidade axial no canal,   é a viscosidade,   é a pressão e    é a força por 

unidade de volume agindo no fluido, conhecida como força do corpo (na verdade, interações 

gravitacionais ou eletromagnéticas). A condição nas paredes é    = 0. É possível perceber a 

similaridade desta equação com a equação da difusão ( c/ t = D 2c) para uma evolução 

temporal da concentração das espécies químicas em um fluido e com a equação ( T/ t = 

α 2T) para uma evolução de distribuição de temperatura. Na equação (2.6) o gradiente de 

pressão e as forças do corpo atuam como fontes de movimento do fluido e a propagação desse 

movimento através da difusibilidade do fluido ocorre com uma difusão constante de   = µ/ , 

chamada de viscosidade cinética. Como a difusibilidade molecular D e a difusibilidade 

térmica α, a velocidade v tem sua origem na dinâmica e em interações moleculares que 

transferem movimento ao fluido (WHITESIDES e STROOCK, 2001). 

 

2.3.2   Equações físicas do fluxo em regime microfluídico 

 

Os métodos mais comuns para impulsionar fluxos em microcanais são: (1) gradiente 

de pressão aplicado via reservatórios externos; (2) fluxos por pressão gerados por bombas 

peristálticas no projeto e (3) campos elétricos aplicados externamente. Capilaridade, acústica, 

e forças magnéticas também são usadas para mover fluidos em microcanais. Em fluxos 

gerados por pressão, a velocidade do fluxo v é dada por: 
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onde    é o gradiente de pressão aplicado para manter uma dada velocidade de fluxo; o 

gradiente de pressão requerido cresce rapidamente com o estreitamento dos canais. Em fluxos 

gerados por pressão, a velocidade do fluxo varia de zero na parede para o seu valor máximo 

no meio do canal. Esta variação comanda a solução ao longo da direção do fluxo; esta 

dispersão é desfavorável para transportar estreitas bandas de solução como em uma separação 

química (STROOCK, 2008).  

2.3.3   Solução analítica de Navier-Stokes  

 

 Nesta seção serão apresentadas as equações de Navier-Stokes para um fluxo laminar 

em microcanais para velocidade e vazão num aspecto geral (Fluxo de Poiseuille) e uma 

solução específica para microcanais retangulares. 

 

2.3.3.1   Fluxo de Poiseuille 

 

O primeiro estudo do estado estacionário do fluxo de Poiseuille considera uma 

secção transversal de forma arbitrária, tal como ilustrado na Figura 2.1. Apesar de não ser 

analiticamente solucionável, este exemplo, no entanto, fornece-nos uma forma estrutural da 

solução para o campo de velocidade (Bruss, 2006). 

 

Figura 2.1 - Fluxo de Poiseuille em um canal com seção transversal arbitrária no plano yz. 

 

Fonte: BRUSS, 2006.  

 

O canal é paralelo ao eixo x, e é suposto ser a translação invariante nessa direção. A 
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área de secção transversal constante no plano yz é denotada C, onde a borda   de C é 

denotada  C. A diferença de pressão constante Δp é mantida ao longo de um trecho de 

comprimento L do canal, isto é,                 e           . A força gravitacional é 

equilibrada por um gradiente de pressão hidrostática na direção vertical. Estas duas forças são, 

portanto, deixadas de fora no tratamento do problema. A translação invariante do canal na 

direção x combinada com a desconsideração das forças no plano yz implica a existência de 

um campo de velocidade independente de x, enquanto que apenas a componente x pode ser 

diferente de zero                 . Consequentemente            e a equação de Navier 

Stokes no estado estacionário se torna: 

 

                                                                                            

 

                                                                                      

 

Uma vez que os componentes y e z do campo de velocidade são zero segue que       e 

      e consequentemente a pressão depende de x,            . Usando este resultado, a 

componente x da equação de Navier Stokes fica:  

 

    
     

                                                                      

 

Conforme o exposto por Bruss (2006). 

Aqui é visto que o lado esquerdo da equação é função de y e z enquanto o lado 

direito da equação é uma função de x. A única solução possível é aquela em que os dois lados 

da equação de Navier-Stokes chegam à mesma constante. Entretanto, um gradiente de pressão 

 x p(x) implica que a pressão deve ser uma função linear de x, e usando as condições 

marginais para a pressão tem-se: 

      
  

 
                                                                    

Com isto chega-se à equação diferencial de segunda ordem que vx(y, z) deve estar no domínio 

C dado e condições marginais sem escorregamento nas paredes do canal descritas como  C, 
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Uma vez determinada a velocidade é possível calcular a taxa de fluxo, ou vazão Q, que é 

definida como o volume de líquido que circula no canal pela unidade de tempo.  

      
 

                                                                         

 

2.3.3.2   Fluxo de Poiseuille em seções retangulares 

 

O fluxo em canais com seções retangulares é estudado aqui em particular porque 

todos os sistemas microfluídicos montados e estudados foram construídos com esse tipo de 

geometria. Considerando a Figura 2.2 que ilustra um canal retangular tem-se: 

 

Figura 2.2 - Microcanal retangular com profundidade h e largura w. 

 
 

Fonte: Bruss, 2006 

 

Segundo Bruss (2006) para microcanais retangulares construídos em circuitos 

microfluídicos, a equação de Navier-Stokes e as condições marginais são: 

 

    
     

               
  

  
                  

 

 
        

 

 
                                   

                              
 

 
                                        

Começando pela expansão de todas as funções do problema em séries de Fourier ao longo do 

eixo vertical z, onde as condições marginais são: vx(y; 0) = vx(y; h) = 0. São usados apenas os 

termos proporcionais a       
 

 
  , onde n é um inteiro positivo. A expansão de Fourier dos 

termos constantes do lado direito da equação (2.14a), contendo apenas os termos inteiros de 

ordem ímpar são: 
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Os coeficientes fn(y) da expansão de Fourier na coordenada z da velocidade são constantes em 

z, mas em y são dadas pela função: 

           

 

   

          
 

 
                                                    

Inserindo estas séries no lado esquerdo da equação (2.14a) tem-se: 

   
    

               
     

    

  
       

 

   

       
 

 
                           

 

 As linhas de contorno da velocidade para o problema de fluxo de Pouseuille em um 

canal retangular é mostrada na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Linhas de contorno da velocidade vx(y;z) na seção transversal 

                                de um canal retangular. 

 
Fonte: Bruss, 2006 

 

A solução do problema deve satisfazer que para todos os valores de n o enésimo coeficiente 

do termo da pressão na equação (2.15), deve igualar o enésimo coeficiente do termo da 

velocidade na equação (2.17). As funções fn(y) são dadas por: 

                                                                

  
     

    

  
         

  

  
 
 

 
 
 

 
                                                       

Para determinar fn(y), sendo n ímpar, é preciso resolver a equação diferencial não homogênea 

de segunda ordem (2.18b). Uma solução geral pode ser escrita como: 
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onde   
             é uma solução particular da equação não homogênea e   

     
    é uma 

solução para a equação homogênea (onde o lado direito é colocado igual a zero). É fácil 

encontrar uma solução particular da equação (2.18b). Para simplificar adota-se a função 

  
                   , resultando na equação algébrica, 

  
             

     

    
 
 

  
                                                     

A solução geral da equação homogênea,  

  
     

    

  
          

é a combinação linear 

  
               

  

 
          

  

 
                                             

A solução fn(y) que satisfaz as condições marginais sem escorregamento     
 

 
     é 

      
     

    
 
 

  
    

       
 
 
 

       
 
  

 
                                        

o que leva à equação final do fluxo Poisuille em um canal retangular,  

         
     

    
    

 

  

 

       

    
       

 
 
 

       
 
  

 
        

 

 
                           

A vazão Q é encontrada pela integração, 
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onde  

 
 

  
  

    

  

 

       

 

Conforme Bruus (2006) um resultado com muito boa aproximação pode ser obtido no limite  

 

 
    de um canal raso e largo, onde  

 

 
      

 

  
    

 

 
      

 

  
 , e Q fica: 

   
     

    
     

   

  
 
 

 
  

 

  

 

       

                                                 

   
     

    
     

   

  
 
  

  
     

 

 
                                                     

   
     

    
          

 

 
                                                                   

Aqui é usada a função zeta de Riemann,         
 

  
 
      ,   

 
 

  

 

       

   
 

  

 

   

    
 

  
  

 

     

      
 

     
  

 

   

     
 

  
      

  

  
                 

Segundo Bruus (2006) um resultado aproximado da equação (2.25c) para Q é muito bom. 

Para o pior caso, o quadrado com h = w, o erro é de 13%, enquanto já para uma razão de h = 

w/2, o erro é menor que 0,2%.  
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2.4   Microusinagem com laser de pulsos ultracurtos 

 

Pesquisadores do Centro de aplicações de Lasers do IPEN montaram uma estação de 

trabalho capaz de usinar estruturas com dimensões da ordem de poucos micrometros. A 

estação utiliza um feixe de um laser de Titânio-Safira de femtossegundos, amplificado pelo 

método de amplificação por varredura de frequência que gera pulsos de 25 fs centrados em 

785nm com 40nm de largura de banda, taxa de repetição máxima de 4 KHz e energia máxima 

por pulso de 800µJ. O feixe é focalizado sobre a peça a ser usinada por uma lente de 

comprimento focal curto (de 10 ou 38mm), possibilitando a obtenção de uma região afetada 

com dimensão de até 3µm. O sistema conta com um estágio de deslocamento de três eixos, 

com precisão de 300nm, controlado por um computador através de programação CNC 

integrado ao software Labview da National Instruments. A integração permite a 

movimentação segundo um desenho pré-determinado e possibilita a utilização de diversos 

sistemas de controle tais como: energia do feixe de laser, taxa de repetição, abertura e 

fechamento de um obturador. 

A alta intensidade no ponto focal permite a imediata ablação de qualquer tipo de 

material, inclusive de materiais transparentes ao comprimento de onda da radiação laser 

utilizado. A intensidade que pode ultrapassar 10
14 

W/cm
2
 causa fenômenos não lineares de 

absorção, através dos quais, mesmo materiais com grande diferença de energia entre a banda 

de condução e a banda de valência (muito maior que a energia do fóton utilizado) absorvem a 

radiação laser e são ablacionados (ROSSI et al., 2013). 

A curta largura temporal destes pulsos permite também que o processo de ablação 

ocorra praticamente sem nenhum efeito térmico colateral e a região ablacionada terá 

dimensão e forma muito próximas daquela do ponto laser focalizado. Ao absorver a energia 

do pulso laser, os elétrons da banda de valência de um dielétrico são excitados à banda de 

condução e posteriormente ejetados para fora do material. Esse processo cria na superfície 

uma alta concentração de íons positivos, que também são ejetados por repulsão Coulombiana. 

Este tipo de processo não é possível com pulsos laser cuja largura temporal seja maior que 

alguns picossegundos, pois este é o tempo de relaxação elétron-fônon e, neste caso, grande 

parte da energia dos elétrons seria transferida para a rede aquecendo e fundindo uma região 

muito maior que aquela do ponto focal (ROSSI et al., 2013). 
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2.4.1   Limiar de Ablação 

 

Ao incidir sobre a superfície de um material, um pulso laser ultracurto focalizado 

pode ou não causar ablação. A ablação só vai ocorrer se a densidade de energia (fluência) 

utilizada estiver acima de um valor limiar que é característico para cada tipo de material 

processado. Acima deste valor de limiar, o volume ejetado aumenta com a fluência de uma 

maneira exponencial. Para um feixe laser com perfil espacial Gaussiano, a relação entre a 

fluência F0 utilizada e o diâmetro D do dano provocado pelo pulso laser é dada por: 

 

      
     

  

   
                                                                      

 

onde    é o raio do feixe no ponto focal,    é a fluência no ponto focal e     é a fluência de 

limiar para a qual começa a haver dano na superfície. Esta relação se mantém até que a 

densidade de energia atinja um ponto onde o excesso de elétrons livres gerados na banda de 

condução é tão grande que boa parte deles retorna ao estado fundamental transferindo a 

energia em forma de calor para a rede. Neste ponto ocorre fusão e processos térmicos passam 

a ser os maiores responsáveis pela ejeção de material. Isto leva a um aumento abrupto na 

eficiência de ejeção, mas por outro lado, causa um aumento não controlado da região 

ablacionada. Assim, além de diminuir a precisão no processo de usinagem, o uso destas altas 

fluências, também leva à ocorrência de zona afetada pelo calor, material ressolidificado e 

rebarbas (ROSSI et al., 2013). 

Para manter a precisão do processo de usinagem e para evitar efeitos térmicos, é 

preciso conhecer com precisão o valor de fluência acima do qual estes processos térmicos 

começam a ocorrer. Isto é feito através da construção de um gráfico de fluência   pelo 

diâmetro ao quadrado    do dano provocado. Assim, em princípio, para uma usinagem de 

precisão bastaria manter a fluência em um nível abaixo daquele onde os processos térmicos 

começam a ocorrer. É importante destacar que o valor limite de fluência diminui em função 

da sobreposição de pulsos. Isto acontece porque uma região pré-irradiada por um pulso laser, 

tem sua estrutura eletrônica modificada, principalmente pela criação de defeitos como os 

centros de cor. Estes defeitos introduzem níveis de energia entre a banda de valência e a 

banda de condução, facilitando a ejeção de elétrons e diminuindo o valor de limiar de ablação. 

Neste processo ocorre um acúmulo de defeitos com aumento do número   de pulsos 

sobrepostos até que se atinja uma saturação. Assim, o valor de limiar de ablação diminui com 
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  até atingir um valor mínimo que se mantém independente da quantidade de pulsos a partir 

deste ponto. (ROSSI et al., 2013). 

Com a diminuição de    , a região de fluência para a qual os efeitos térmicos 

ocorrem também tem seu valor diminuído, assim para a usinagem de precisão de cavidades, 

onde uma sobreposição de pulsos é necessária, é preciso escolher os parâmetros de processo 

de maneira a evitar efeitos térmicos e também conhecer a relação entre o diâmetro da “cratera 

ablacionada”, a fluência utilizada e o número de pulsos sobrepostos. Para isto, normalmente 

utilizam-se marcações individuais sobre a superfície do material de interesse com variação de 

  e de   (Liu, 1982). Este processo, contudo, é muito trabalhoso e demorado. No IPEN foi 

desenvolvido um método alternativo chamado “D-Scan” muito mais rápido e simples para 

este tipo de medida (ROSSI et al. apud SAMAD et al., 2008), onde o feixe laser focalizado 

varre a superfície com movimentos simultâneos tanto na direção longitudinal quanto na 

direção transversal. Este movimento gera ranhuras como as mostradas na Figura 2.4, com 

lóbulos antes e depois do ponto focal. (ROSSI et al., 2013). 

 

Figura 2.4 - Traços de D-scan realizados em BK7 com pulsos de 152 fs e 

energia de 207µJ para diferentes sobreposições N, onde são 

mostradas as posições de medição de ρmax. 

 

Fonte: Rossi et al., 2013 
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Demonstra-se (ROSSI et al. apud MACHADO et al., 2012) que a medida da largura 

2 max do ponto mais largo do lóbulo correspondente ao foco no interior do material está 

relacionada a     pela simples equação:  

 

     
  

      
 

        
  

    
 

                                                       

 

onde    é a densidade de energia no ponto focal. 

 

2.4.2   Ablação Suave 

 

Como o volume ablacionado depende não só da densidade de energia utilizada, mas 

também do número   de pulsos sobrepostos, então, este fato deve ser levado em consideração 

quando da usinagem de cavidades que necessitem uma sobreposição muito grande de pulsos. 

A profundidade atingida por cada pulso laser pode ser tão pequena quanto algumas centenas 

de nanômetros e, ao mesmo tempo em que confere uma grande precisão na profundidade 

projetada, também leva à necessidade de uma sobreposição grande de pulsos. O material é 

retirado camada por camada até que se atinja a profundidade desejada. Para haver precisão 

dimensional e evitar efeitos térmicos, foi desenvolvida uma metodologia (ROSSI et al. apud 

MACHADO et al., 2011) na qual os parâmetros de processo são modificados para cada 

camada removida. O volume ablacionado em cada camada é calculado em função do número 

  de pulsos necessários para se atingir a profundidade relativa a esta camada. Estes valores 

são previamente determinados pelo método D-Scan e são utilizados para controle da 

velocidade e da taxa de repetição do laser para cada camada usinada (ROSSI et al., 2013). A 

Figura 2.5 mostra a imagem de um canal usinado com este método e o fundo da região 

ablacionada. 
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Figura 2.5 - Microscopia eletrônica de varredura usinado com o 

método de “ablação suave”. 

 

Fonte: Rossi et al., 2013 

 

A profundidade mais acentuada observada na extremidade do canal na Figura 2.5 

deve-se ao fato de ocorrer uma desaceleração da ferramenta de usinagem para mudança de 

percurso, provocando uma maior exposição aos pulsos de laser. Um estudo do caminho da 

ferramenta de usinagem é mostrado mais a frente e permite um melhor controle da qualidade 

no acabamento principalmente nas paredes laterais dos microcanais usinados.  
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Processo de usinagem a laser  

 

Para o processo de usinagem dos microcanais são utilizadas as seguintes etapas 

sequenciais.  

 A primeira etapa é o desenho em 2D no Autocad da vista superior dos canais que 

serão construídos contendo em suas terminações de entrada e saída um canal maior para 

fixação de um tubo em aço inox com diâmetro externo de 0,4mm para permitir posteriormente 

a montagem dos terminais onde serão conectadas as mangueiras de entrada e saída dos 

líquidos cujo fluxo deverá ser controlado. A Figura 3.1 ilustra os desenhos necessários para a 

usinagem de um microcanal usado no circuito microfluídico com microválvula PDMS - BK7. 

 

Figura 3.1 - Desenhos dos canais a serem usinados nas diversas profundidades. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

A segunda etapa é abrir este desenho dentro do MasterCam que é um software para 

criar as coordenadas CNC do caminho que a ferramenta de usinagem deve percorrer. No 

exemplo são utilizados três desenhos para gerar três programas distintos de usinagem.  

Como a usinagem a laser está pré-calibrada para extrair aproximadamente 14µm de 

profundidade por passagem, torna-se necessário efetuar muitas passagens, onde o foco do 

laser deve ser reajustado em função da profundidade.  

Uma característica dos caminhos da ferramenta de usinagem é que a mesma deve 

percorrer caminhos fechados e somente após terminar um desses caminhos, deve se deslocar 

com o laser bloqueado até um novo caminho para, então liberando o laser, continuar usinando 

este outro caminho fechado. Observando o formato a ser usinado até atingir a profundidade de 

100µm da Figura 3.2 notamos que existem dois caminhos fechados.  
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Figura 3.2 - Caminhos fechados a serem usinados. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Para criar o programa de usinagem dentro de um caminho fechado é necessário, 

dentro do MasterCam, escolher o tipo de caminho a ser percorrido pela ferramenta e qual 

método de corte deve ser utilizado. A estratégia escolhida é o zigue-zague. Quando é definida 

esta estratégia existe a possibilidade de definir o ângulo em relação à horizontal para o 

caminho que a ferramenta irá percorrer dentro do caminho fechado e ele é adotado para todo o 

caminho. Não é possível definir ângulos diferentes dentro de um único caminho fechado. 

Na seção dos Resultados será descrita uma estratégia utilizada para possibilitar uma 

otimização e melhora na qualidade no processo de usinagem a laser. 

 

3.2  Materiais comuns aos Sistemas Microfluídicos  

 

Foram utilizados dois métodos para controle e medição de vazão e os materiais 

comuns aos dois são aqui descritos. 

Para a construção dos circuitos microfluídicos foi utilizada uma estação de trabalho 

desenvolvida dentro do IPEN capaz de usinar estruturas com dimensões da ordem de poucos 

micrometros utilizando laser de pulsos ultracurtos. A estação utiliza um feixe de um laser de 

Titânio-Safira de femtossegundos, amplificado pelo método de amplificação por varredura de 

frequência (Femtopower Compact Pro CE-Phase HP/HR da marca Femtolasers) que gera 

pulsos de 25 fs centrados em 785nm com 40nm de largura de banda, taxa de repetição 

máxima de 4 KHz e energia máxima por pulso de 800µJ. O feixe é focalizado sobre a peça a 

ser usinada por uma lente de comprimento focal curto (de 10 ou 38mm), possibilitando a 

obtenção de uma região afetada com dimensão de até 3µm. O sistema conta com um estágio 

de deslocamento de três eixos, com precisão de 300nm, controlado por um computador 

através de programação CNC integrada ao software Labview da National Instruments. A 

integração permite a movimentação segundo um desenho pré-determinado e possibilita a 
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utilização de diversos sistemas de controle tais como: energia do feixe de laser, taxa de 

repetição, abertura e fechamento de um obturador. 

 

A Figura 3.3 mostra a estação de trabalho para efetuar as microusinagens a laser. 

 

Figura 3.3 - Estação de Microusinagem a laser. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

O feixe é focalizado na amostra de BK7. Foi utilizada uma lente com comprimento 

focal de 38 mm, e uma objetiva da marca Mitutoyo do tipo “long working distanc ” com 

abertura numérica de 0,42 e distância de trabalho de 20 mm e comprimento focal 4 mm. Para 

medidas e usinagem, o posicionamento da amostra foi feito por um sistema CNC X-Y e mais 

um eixo de ajuste em Z manual, ambos com precisão micrométrica.  

A Figura 3.4 mostra a plataforma Labview desenvolvida pela empresa Sensoft para 

controle da mesa X-Y ligada à estação de microusinagem a laser. Esta plataforma permite 

abrir o programa gerado pelo MasterCAM da Ascongraph e ajustar alguns parâmetros de 

forma a obter a melhor qualidade na usinagem. 
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Figura 3.4 - Plataforma Labview para movimentação do eixo XY. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Os materiais onde foram usinados os microcanais são placas de vidro óptico tipo 

BK7 conforme a Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Vidro BK7 diâmetro 25,4mm e espessura 3mm. 

 

Fonte: Autor, 2013. 
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Para fechamento das superfícies dos microcanais são utilizadas lâminas de um 

polímero flexível polidimetilsiloxano (PDMS) ilustrado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - PDMS diâmetro 25,4mm e espessura 0,4mm. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Os reagentes líquidos são injetados no sistema através de mangueiras flexíveis com 

0,8 mm de diâmetro interno. Estas mangueiras são acopladas aos microcanais, que possuem 

seção de 100 × 100 μm
2
, através de conectores feitos de tubos de aço inox. Estes conectores 

são feitos com tubos de três diâmetros diferentes, cortados também com o laser de fs, e 

inseridos uns dentro dos outros formando uma espécie de funil com diâmetro interno variando 

de 0,3 mm até 0,8 mm. A introdução destes conectores é feita através de cavidades usinadas 

na lateral da placa de vidro com dimensões muito próximas à do tubo de menor diâmetro 

(Figura 3.7) e com altura controlada para permitir o fechamento e o acoplamento das alturas 

dos conectores e dos microcanais.  

 

Figura 3.7 - Conector inserido na parte usinada do BK7. 

 

Fonte: Autor, 2013. 
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O sistema de controle utiliza uma placa microcontrolada Arduino (Figura 3.8) 

utilizada para controlar a velocidade dos motores de passo no primeiro sistema e também a 

abertura e fechamento da válvula pneumática nos sistemas com ar pressurizado. 

 

Figura 3.8 - Placa microcontrolada Arduino Mega 2560. 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

 

3.2  Sistema Microfluídico com motor de passo 

 

Devido à dificuldade inicial de obter um sistema eficiente para a movimentação de 

líquidos em microcanais, sem vazamento e que pudesse ser controlado, optou-se por utilizar 

um sistema de movimentação externo através de micrômetros acoplados a motores de passo 

através de um sistema de polias e correias dentadas que permitem empurrar os êmbolos de 

seringas com uma pequena velocidade controlada de forma a provocar a movimentação do 

líquido no microcanal. O acoplamento dessas seringas ao sistema microfluídico foi feito 

através de pequenas mangueiras utilizadas em hospitais e farmácias para aplicação de soro.  

Este sistema de acionamento é mostrado na Figura 3.9 e foi desenvolvido e montado por 

Leandro Matiolli Machado em seu trabalho de doutorado dentro do IPEN Machado (2012). 
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Figura 3.9 - Mecanismo de acionamento das seringas que introduz os 

líquidos no circuito microfluídico. 

 

Fonte: Rossi et al, 2013. 

 

Os motores de passo “AK39H/12-1.8” (Akiyama) utilizados são de 1,8  por passo.  

Os drivers “AKDMP5-1.7A” (Akiyama) para os motores de passo utilizados são de 

1,7A.  

Os micrômetros acoplados aos motores de passo por correias são da marca Mitutoyo 

e o deslocamento máximo do eixo dos micromotores é de aproximadamente 15mm, limite 

este imposto pela construção do sistema (Figura 3.10). Transposto este percurso é necessário 

girar os motores de passo em sentido contrário para voltar ao ponto zero dos micrômetros e 

deslocar as seringas para prosseguir com a movimentação de seus êmbolos. 
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Figura 3.10 - Deslocamento micrométrico do sistema. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

O circuito microfluídico utilizado para análise é composto de duas placas de vidro 

óptico tipo BK7 com 3mm de espessura cada, uma película do polímero flexível 

dimetilpolisiloxano (PDMS) com espessura de aproximadamente 400μm, uma placa de vidro 

de 3mm e uma placa de acrílico de 2mm. O esquema do conjunto é mostrado na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 - Esquema do circuito microfluídico com microcanais no BK7 inferior. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

O circuito utilizado para testes possui dois canais que se cruzam, porém apenas um 

dos canais foi utilizado para circular o líquido e o outro canal foi fechado para não haver 

vazamento (Figura 3.12). 
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Figura 3.12 - Circuito microfluídico controlado por motor de passo. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

As seringas utilizadas nos experimentos são de 1ml e as escalas indicadas nas 

mesmas apresentam um comprimento total de 58mm correspondentes ao volume de 1ml ou 

1000mm
3
, logo podemos calcular a área circular interna dessas seringas    : 

 

     
 

  
   

    

  
          

 

onde   é o volume e    é a medida de comprimento total da escala de 1ml. 

Sendo os microcanais retangulares construídos a partir do laser com largura LMC = 

100µm e profundidade PMC = 100µm após vários experimentos chegou-se à velocidade 

máxima para o deslocamento do êmbolo da seringa da ordem de 0,2mm/s para não ocorrer 

vazamento no sistema microfluídico provocado por excesso de pressão aplicada. Esse valor é 

obtido através de um sistema micrométrico de medida acoplado ao deslocamento do eixo do 

motor de passo, fornecendo um deslocamento de 10µm por divisão. A partir desse valor é 

possível calcular a velocidade aproximada dentro do microcanal. 

Impondo uma velocidade    de 0,2mm/s ao eixo milimétrico, a vazão   gerada pelo 

deslocamento do êmbolo da seringa é dada por: 

 

                                             

  

Sendo a área da seção retangular do microcanal AMC dada por: 
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onde   é a largura e   a altura do microcanal. 

Temos que a velocidade aproximada dentro do microcanal      é dada por: 

 

     
 

    
                          

 

Para efetuar as medidas dos volumes deslocados acoplou-se à saída do circuito 

microfluídico uma mangueira hospitalar contendo um adaptador para conexão em seringas 

fixadas num frasco plástico ilustrado na Figura 3.13.  

O líquido utilizado para efetuar as medidas foi água misturada com corante 

alimentício amarelo.  

O controle de vazão é feito ajustando-se o tempo necessário para gerar uma gota com 

volume conhecido. Para obter uma maior precisão do volume de cada gota, foram coletadas 

100 gotas e extraído o volume médio de uma gota. Vários ensaios foram efetuados para 

diferentes pressões impostas pelos motores de passo aos êmbolos das seringas. 

 

Figura 3.13 - Gotas geradas na saída do sistema. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

 

A Figura 3.14 ilustra o sistema montado para medidas e análises. 
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Figura 3.14 - Esquema do sistema microfluídico com motores de passo. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

3.3  Sistemas Microfluídicos com ar pressurizado 

 

Esses sistemas utilizam ar pressurizado para movimentação dos fluidos nos 

microcanais.  

Os sistemas de controle desenvolvidos necessitam um regulador de pressão, uma 

válvula pneumática e uma saída de ar pressurizado que é comum em hospitais e laboratórios 

de pesquisa.  

Os materiais comuns aos dois sistemas estudados são descritos nesta seção. 

Nestes sistemas cada líquido foi armazenado em um tubo de seringa maior que no 

sistema anterior e o êmbolo da seringa foi substituído por uma peça contendo um engate 

rápido para acoplamento de mangueira por onde é injetado ar pressurizado com pressão 

controlada e esta pressão faz o papel do êmbolo.  

A Figura 3.15 ilustra a peça utilizada. 
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Figura 3.15 - Sistema para armazenamento do líquido e entrada de ar pressurizado. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Para empurrar o líquido através do canal microfluídico e ao mesmo tempo obter uma 

relação do fluxo em função da pressão utilizou-se uma unidade de conservação de ar contendo 

filtro e regulador de pressão com manômetro (LUBRIFIL), equipamento comumente usado na 

entrada de sistemas pneumáticos para efetuar a regulagem da pressão originária da linha de ar 

pressurizado conforme a Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Lubrifil com filtro de ar, regulador de pressão e manômetro. 

 

Fonte: Autor, 2013 
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Para permitir um controle do fluxo do líquido foi utilizada uma válvula pneumática 

normalmente fechada (NF) ilustrada na Figura 3.17.  

 

Figura 3.17 - Válvula pneumática NF para controle de fluxo. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

 

3.3.1  Sistema com válvula pneumática para controle de fluxo 

 

O circuito microfluídico para medidas de vazão desse primeiro sistema foi o mesmo 

utilizado para o sistema por motores de passo ilustrado na Figura 3.11 e Figura 3.12, apenas 

substituindo o mecanismo com motores de passo e as seringas da Figura 3.9 pelo dispositivo 

para armazenamento do líquido ilustrado na Figura 3.15, o regulador de pressão com filtro e 

manômetro ilustrado na Figura 3.16 e a válvula pneumática ilustrada na Figura 3.17. 

A Figura 3.18 ilustra o sistema montado para medidas e análises. 
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Figura 3.18 - Esquema do sistema microfluídico com válvula pneumática para controle de 

fluxo. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

 

3.3.2  Sistema para caracterização da microválvula PDMS-BK7 

 

Como não era conhecida a pressão necessária de ar comprimido para permitir a 

construção de microválvulas BK7-PDMS que permitissem abrir e fechar os microcanais 

contendo líquidos do sistema microfluídico a partir da flexão da película de PDMS de 

espessura 0,4mm colocada entre os substratos de vidro BK7, foi elaborado um sistema para 

verificação da ordem de pressão necessária para tal função que se constitui de uma bolacha de 

duas lâminas de aço uma delas contendo furos com diâmetros de 1, 2, 3, 4, 5 e 6mm e a outra 

com diâmetros de 1,5 , 2,5 , 3,5 , 4,5 , 5,5 e 6,5mm e entre elas a película de PDMS de 

0,4mm. A Figura 3.19 mostra os componentes do dispositivo criado para medida da flexão do 

PDMS em função da pressão. 
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Figura 3.19 - Componentes do dispositivo para medida de flexão do PDMS. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

A Figura 3.20 mostra duas vista da peça montada onde a da esquerda mostra o lado 

do conector de entrada da pressão e a da direita o outro lado da peça por onde o PDMS sofrerá 

uma flexão quando da entrada de pressão. 

 

Figura 3.20 - Vista inferior e superior do dispositivo para medida da flexão do PDMS. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Para medidas da flexão do PDMS foram utilizadas imagens obtidas por OCT 

(Tomografia por Coerência Óptica) da marca Thorlabs e modelo 930 SR localizado no 

laboratório de OCT do Centro de Lasers e Aplicações do IPEN que utiliza reflexão da luz 
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para traçar imagens. 

Utilizando o dispositivo injeta-se ar pressurizado controlado por um regulador de 

pressão e utiliza-se um manômetro para o ajuste das pressões (Lubrifil, Figura 3.16). Foram 

feitas medidas da flexão do PDMS para todos os diâmetros de 1 a 6mm com pressões de 2, 4, 

6, 8, 10 e 12 PSI (Pounds per Square Inch). A utilização de PSI em vez de BAR para medidas 

de pressão é devida à resolução do manômetro.  

O OCT fornece imagens em diferentes tamanhos juntamente com a relação de escala 

entre a imagem e a medida real. As medidas das flexões máximas são obtidas das imagens e 

relação de escalas fornecidas pelo OCT utilizando o ImageJ que é um programa para 

tratamento de imagens onde é possível fazer a leitura do comprimento das flexões do PDMS e 

multiplicando pela escala fornecida pelo OCT calcula-se a flexão real. 

 

3.3.3  Sistema com microválvula PDMS-BK7 

 

O segundo circuito microfluídico criado possui dois microcanais interrompidos no 

meio do caminho no BK7 inferior por onde o líquido deverá circular quando permitido e no 

BK7 superior existe outro microcanal com uma ilha circular maior na sua terminação que terá 

a finalidade de abrir ou fechar a comunicação entre os dois microcanais inferiores. Detalhes 

podem ser vistos na Figura 3.21 e na Figura 3.22. 

 

Figura 3.21 - Esquema do circuito microfluídico com microcanais no BK7 inferior e superior 

com vista dos conectores inferiores. 

                       

 

Fonte: Autor, 2013 
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Figura 3.22 - Esquema do circuito microfluídico com microcanais no BK7 inferior e superior 

com vista do conector superior.  

 

Fonte: Autor, 2013 

 

A Figura 3.23 ilustra o esquema de atuação sobre a película de PDMS para deixar ou 

não circular o líquido nos canais inferiores. 

 

     Figura 3.23 - Esquema da microválvula PDMS - BK7. Através da injeção ou não de ar                                                                            

pressurizado no canal superior o líquido circula no canal inferior. 

 

Fonte: Autor, 2013 
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Os detalhes da região central dos microcanais construídos na parte inferior podem ser 

vistos na Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 - Vista ampliada por microscópio do encontro dos canais inferiores. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Os detalhes da região central do microcanal construído na parte superior podem ser 

vistos na Figura 3.25. 

Figura 3.25 - Vista ampliada por microscópio do canal superior. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

O circuito microfluídico montado é mostrado na Figura 3.26. 

 



52 
 

 

Figura 3.26 - Vista ampliada do circuito microfluídico montado. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Até esta etapa da pesquisa para provocar um contraste na cor utilizou-se um corante 

alimentício amarelo, porém o mesmo não se dissolvia por completo e nas várias experiências 

feitas, algumas provocaram o entupimento do microcanal obrigando a desmontar o circuito 

microfluídico para lavagem e desentupimento do microcanal. Optou-se então, trocar o corante 

por tinta para canetas tinteiro que deram bons resultados nas experiências e não provocaram 

mais o entupimento do microcanal.  

O líquido utilizado para efetuar as medidas foi água misturada com tinta marrom.  

Para efetuar medidas das vazões em vez de utilizar o dispositivo para medida das 

gotas geradas na saída (Figura 3.13), utilizou-se uma escala milimétrica disposta ao lado da 

mangueira acoplada à saída do circuito microfluídico. Conhecendo o diâmetro interno dessa 

mangueira é possível obter uma relação entre o percurso do líquido, medido através da escala 

milimétrica, e o volume deslocado dentro de em um período de tempo conhecido obtendo-se a 

vazão do sistema. 

A Figura 3.27 mostra uma imagem do dispositivo criado para medir o deslocamento 

do líquido dentro da mangueira.  
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Figura 3.27 - Escala milimétrica para leitura do deslocamento do líquido na mangueira. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

A Figura 3.28 ilustra o sistema microfluídico montado para medidas e análises. 

 

Figura 3.28 - Esquema do sistema microfluídico com microválvula PDMS-BK7. 

 

Fonte: Autor, 2013 
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4  RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados algumas considerações a respeito da otimização no 

processo de usinagem e os resultados obtidos com o sistema de vazão com motor de passo e 

com os sistemas de vazão com ar comprimido. 

 

4.1  Otimização do processo de usinagem 

 

O que possibilita um menor tempo de usinagem e também uma quantidade menor de 

linhas de programa é que a usinagem ocorra no sentido do maior comprimento dentro do 

caminho fechado a ser percorrido. Porém alguns caminhos não possuem um único melhor 

ângulo como é o caso, por exemplo, do caminho A onde existem dois trechos com ângulos 

diferentes conforme destacado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Ângulo para usinagem ao longo do comprimento. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Ao se definir ângulo zero para o caminho da ferramenta utilizando a estratégia de 

zigue-zague haverá um aumento considerável de caminhos percorridos pela ferramenta no 

trecho onde o ângulo ideal seria de 150º e consequentemente uma maior quantidade de linhas 

de programa. Da mesma forma se for definido um ângulo de 150º para o caminho da 

ferramenta, haverá um aumento considerável de caminhos percorridos pela ferramenta no 

trecho onde o ângulo ideal seria de 0º e consequentemente uma maior quantidade de linhas de 

programa. A Figura 4.2 e a Figura 4.3 ilustram a diferença entre os dois percursos com 

ângulos diferentes.  
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Figura 4.2 - Caminho da ferramenta de usinagem com ângulo de 0º. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Figura 4.3 - Caminho da ferramenta de usinagem com ângulo de 150º. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Uma consideração a ser levada em conta é que além de aumentar o tempo necessário 

para a usinagem o acabamento piora próximo às paredes laterais. Assim uma estratégia para 

melhorar o acabamento e diminuir as linhas de programa e consequentemente o tempo de 

usinagem é dividir o caminho fechado em dois, permitindo adotar ângulos apropriados para 

cada um desses novos caminhos conforme ilustrado pela Figura 4.4. É necessário apenas 

deixar a distância entre os dois caminhos a menor possível para que após a usinagem os 

canais voltem a se conectarem. 
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Figura 4.4 - Caminho da ferramenta de usinagem com ângulos de 0º e 150º. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

 Para ilustrar a redução de linhas de programa e consequente redução no tempo de 

usinagem, o programa que executa os dois caminhos A e B, ilustrado na Figura 3.2, com 

ângulo igual a zero possui 1280 linhas de programa enquanto o programa que trabalha com os 

ângulos adequados para cada parte a ser usinada possui apenas 425 linhas de programa 

permitindo uma redução de aproximadamente 66,8% no tempo de usinagem, justificando a 

adoção deste critério.  

 

4.2  Sistema Microfluídico com motor de passo 

 

O programa utilizado na placa do Arduino para obter a movimentação dos motores 

de passo encontra-se no ANEXO A. A finalidade do programa é garantir o deslocamento do 

êmbolo das seringas de 0,2mm por segundo. Alterando-se parâmetros no programa é possível 

obter velocidades diferentes para o avanço dos êmbolos das seringas.  

Para medir a vazão gerada pelo sistema utilizou-se o dispositivo da Figura 3.9 

controlado pela placa Mega2560 do Arduino (Figura 3.8).  

O líquido utilizado para efetuar as medidas foi água misturada com corante 

alimentício amarelo.  

Utilizando um microscópio tentou-se medir o deslocamento do líquido dentro do 

microcanal, porém a mistura ficou muito transparente dificultando uma boa nitidez para 

leitura. Este efeito de transparência ocorre devido à diminuta largura do microcanal (100µm). 

Sendo a vazão do sistema constante e controlada pela placa do Arduino, adotou-se medir a 

quantidade de gotas geradas na saída do sistema através do dispositivo mostrado na Figura 
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3.13. 

Pelos dados do motor de passo são necessários 200 passos para uma volta completa. 

O eixo micrométrico acoplado ao motor de passo avança 500µm por volta, ou seja, são 

necessárias duas voltas para um deslocamento de 1mm. A relação entre a polia acoplada ao 

eixo micrométrico e a polia acoplada ao motor de passo que estão ligadas por uma correia 

dentada é de 1:1, assim para o deslocamento de 1mm do eixo micrométrico são necessários 

400 passos. Desejando uma velocidade de 0,2mm/s basta aplicar 80 passos por segundo e, 

esta foi a velocidade inicialmente adotada na programação feita no Arduino.   

Para facilitar as medidas de tempo e diminuir o erro, adotou-se atingir 10mm em 50 

segundos gerando a média de 0,2mm a cada segundo. A escala micrométrica utilizada no 

sistema, ilustrada pela Figura 3.10 permite uma grande precisão no deslocamento. Para 

deslocar 10mm o valor a ser programado via serial para o número de passos deveria ser 4000, 

porém com este valor o deslocamento foi um pouco maior. Com alguns experimentos chegou-

se ao valor de 3620 passos para um deslocamento de 10mm. Um valor menor se justifica 

porque não foram levados em conta os atrasos para execução das linhas de programa. 

Foram feitos vários experimentos e, cronometrando-se o tempo para deslocamentos 

de 10mm construiu-se a Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Tempo gasto para deslocar 10mm de líquido na seringa. 

Experimentos 

Tempo para 

deslocamento de 10mm 

(s:cs) 

1º 50:12 

2º 50:10 

3º 50:15 

4º 50:12 

5º 50:14 

6º 50:11 

Fonte: Autor, 2013 

 

A dificuldade encontrada neste sistema é que a transmissão feita por correias 

dentadas entre os motores de passo e os eixos micrométricos, que se encontram fixos na base 

que sustenta as seringas, fazem com que após um deslocamento de aproximadamente 15mm 

seja necessário girar os motores de passo em sentido contrário e reposicionar as seringas para 

encostá-las novamente nos eixos e iniciar um novo avanço. O novo reposicionamento das 
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seringas provoca um erro no sistema porque não se consegue encostar a seringa no eixo 

micrométrico com a pressão adequada de forma que o início da movimentação dos motores de 

passo coincida com o início da movimentação dos êmbolos das seringas.  

Dentro desse percurso de 15mm em que o sistema é muito preciso e utilizando 

seringas cuja área circular interna    é de 17,24 mm
2
 o volume máximo      que pode ser 

transportado é dado por: 

 

                                                      

 

ou seja, com este tipo de seringa é possível transferir volumes abaixo de 250 µl. Uma 

alternativa para conseguir transferir volumes maiores mantendo essa precisão sem a 

necessidade de ficar reposicionando as seringas é utilizar seringas com diâmetros maiores 

para armazenar os líquidos a serem transferidos pelo sistema microfluídico.  

Procurando uma solução que permitisse um deslocamento de grandes volumes sem a 

necessidade de reposicionamento das seringas e pensando em tornar o sistema mais compacto 

e com um consumo de energia menor construiu-se o sistema com ar pressurizado cujos 

resultados são descritos a seguir. 

 

4.3  Sistemas Microfluídicos com ar pressurizado 

 

Os resultados obtidos nos sistemas com ar pressurizado são descritos nesta seção. 

 

4.3.1  Sistema com válvula pneumática para controle de fluxo   

  

Este sistema é similar ao do motor de passo, porém não fica limitado ao 

deslocamento de aproximadamente 15mm do eixo micrométrico e também utiliza um tubo de 

seringa bem maior podendo armazenar um maior volume de líquido. Estas alterações 

permitem uma vazão por um tempo muito maior. 

A Figura 3.18 mostra um esquema do sistema montado para obter valores de vazão 

em fluxo contínuo. Esta montagem e os dados obtidos serviram para obter uma relação entre a 

pressão aplicada e a vazão gerada. O controle utiliza a placa microcontrolada do Arduino 

atuando sobre uma válvula eletropneumática para controlar o volume deslocado que as 

aplicações necessitem. 
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As medidas foram feitas para diferentes pressões reguladas através do Lubrifil 

gerando os dados constantes na Tabela 4.2.  

O líquido utilizado para efetuar as medidas foi água misturada com corante 

alimentício amarelo. Lembrando que o volume médio de 1 gota foi obtido medindo o volume 

gerado por 100 gotas e extraindo a média. 

 

Tabela 4.2 - Tempo para gerar o volume de 1 gota (63ul) em função da pressão. 

Pressão 

(PSI) 

Número de 

gotas 
Tempo (min:s) 

Tempo médio para gerar o 

volume de 1 gota (min:s) 

2 7 11:22 1:37 ± 0:01 

4 10 9:07 0:55 ± 0:01 

6 10 6:04 0:36 ± 0:01 

8 10 4:19 0:26 ± 0:01 

10 10 3:21 0:20 ± 0:01 

12 10 2:57 0:18 ± 0:01 

Fonte: Autor, 2013 

 

Sabendo que o volume médio de cada gota gerada na saída do conector é de 63µl, 

foram calculadas as vazões geradas para cada valor de pressão aplicada resultando na Tabela 

4.3. 

 

Tabela 4.3 - Vazão x pressão para um fluxo contínuo. 

Pressão (PSI) Vazão (ul/s) 

2 0,65 ± 0,01  

4 1,15 ± 0,02 

6 1,75 ± 0,05 

8 2,52 ± 0,10 

10 3,16 ± 0,16 

12 3,51 ± 0,20 

Fonte: Autor, 2013 

 

Baseado na Tabela 4.3 gera-se o gráfico da Figura 4.5 que mostra o comportamento 

da vazão em função da pressão. 
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Figura 4.5 - Gráfico: Vazão x pressão para fluxo contínuo. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Uma tabela interessante e útil para a programação do microcontrolador é saber 

quanto tempo é necessário para obter um volume de 1µl para os diferentes valores de pressão. 

A Tabela 4.4 nos fornece esses dados e é obtida a partir da Tabela 4.3. Esses dados são 

importantes, pois normalmente as diferentes reações desejadas são em função dos volumes 

dos líquidos envolvidos. 

 

Tabela 4.4 - Tempo para obter um volume de 1µl para diferentes pressões. 

Pressão (PSI) Tempo para 1µl (ms) 

2 1.538 

4 870 

6 578 

8 412 

10 318 

12 281 

Fonte: Autor, 2013 

 

Conhecendo a ordem de vazão gerada por diferentes pressões e o tempo necessário 

para gerar um volume de 1µl, o próximo passo foi incluir uma microválvula após o Lubrifil e 
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antes do reservatório do líquido a ser injetado no circuito microfluídico e efetuar o controle da 

mesma pela placa microcontrolada do Arduino. O esquema do sistema completo foi 

apresentado na Figura 3.18. 

Aplicando-se uma pressão de 6 PSI na entrada do sistema e atuando na microválvula 

para provocar deslocamentos próximos a 1µl por passo (válvula aberta) com intervalos de 1 

segundo entre cada passo (válvula fechada) foram feitas medidas para diferentes números de 

pulsos adotados na programação da placa do Arduino, ANEXO B, para gerar o volume de 

uma gota (63µl). Cada pulso corresponde à abertura da microválvula por um período de 

tempo seguido do fechamento da mesma por um período de 1s. Os dados encontram-se na 

Tabela 4.5 e mostram que os tempos de resposta da abertura e fechamento da microválvula 

influenciam no resultado e devem ser considerados. O tempo de resposta da microválvula 

pneumática fornecido pelo fabricante é de 25ms para abrir e de 9ms para fechar. 

 

Tabela 4.5 - Pulsos necessários para transferir 63ul. 

Tempo para a microválvula 

aberta na programação (ms) 

Número de pulsos necessários 

para gerar 1 gota (63µl) 

578 65 

585 64 

590 63 

595 63 

600 62 

Fonte: Autor, 2013 

 

É possível notar que o tempo medido em fluxo contínuo para transferir 1µl na 

programação para abertura da microválvula transfere uma quantidade abaixo de 1µl porque 

foram necessários 2 pulsos a mais para gerar o volume de uma gota. Se acrescer ao tempo 

medido em fluxo contínuo a diferença entre o tempo de resposta para abertura e para 

fechamento da microválvula fornecidos pelo fabricante chega-se a um valor mais adequado a 

ser usado na programação da placa do Arduino.  

Uma observação importante é que quando a válvula pneumática fecha retirando a 

pressão sobre o líquido o mesmo apresenta um movimento de retorno devido à diminuição de 

pressão na entrada e quando a válvula pneumática abre existe um tempo de atraso até a 

pressão provocar o movimento do líquido. Este fato é compensado no tempo a ser 

programado, mas uma alteração no tamanho da mangueira que transporta o líquido até a 
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entrada do microcanal pode necessitar de uma reprogramação do tempo para correção.  

 

4.3.2  Sistema para caracterização da microválvula PDMS-BK7 

 

Como não se conhecia a relação entre a flexão do PDMS em função da pressão foi 

construído o dispositivo da Figura 3.20 para obter esta relação e auxiliar na definição das 

pressões a serem utilizadas para controle de vazão nos sistemas estudados.  

Utilizando o dispositivo para medida da flexão do PDMS injeta-se ar pressurizado 

controlado por um regulador de pressão e utiliza-se um manômetro para o ajuste das pressões 

(Lubrifil, Figura 3.16). Foram feitas medidas da flexão do PDMS para todos os diâmetros de 

1 a 6mm com pressões de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 PSI (Pounds per Square Inch). A utilização de 

PSI em vez de BAR para medidas de pressão é justificada por serem necessárias pressões 

muito pequenas, todas abaixo de 1 BAR, para provocar os deslocamentos necessários ao 

sistema microfluídico construído. Utilizando PSI é possível melhorar a leitura e 

consequentemente a precisão das medidas efetuadas. 

As medidas foram feitas no OCT (Optical Coherence Tomography) que é um 

equipamento capaz de gerar imagens de uma seção transversal de meios espalhadores, e neste 

caso particular a superfície do PDMS. 

Para o furo com diâmetro de 1mm a flexão foi muito pequena mesmo para a pressão 

de 12 PSI, já para o furo com diâmetro de 2mm aplicando a pressão de 4 PSI a flexão ficou 

próxima dos 100µm (98µm) conforme a Tabela 4.6 que é a profundidade dos microcanais 

construídos. A busca por um diâmetro o menor possível para permitir construir circuitos 

microfluídicos mais compactos e ainda obter uma flexão do PDMS suficiente para fechar os 

microcanais mostrou que este diâmetro estava próximo das nossas necessidades. As imagens 

das flexões obtidas para o furo com diâmetro de 2mm aplicando diferentes pressões estão nas 

Figuras 4.6 à 4.11.  
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Figura 4.6 - Flexão do PDMS para furo de 2mm. (a) Posição do PDMS com 

pressão atmosférica. (b) Posição do PDMS com pressão de 2 PSI. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Figura 4.7 - Flexão do PDMS para furo de 2mm. (a) Posição do PDMS com 

pressão atmosférica. (b) Posição do PDMS com pressão de 4 PSI. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Figura 4.8 - Flexão do PDMS para furo de 2mm. (a) Posição do PDMS com 

pressão atmosférica. (b) Posição do PDMS com pressão de 6 PSI. 

 

Fonte: Autor, 2013 
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Figura 4.9 - Flexão do PDMS para furo de 2mm. (a) Posição do PDMS com 

pressão atmosférica. (b) Posição do PDMS com pressão de 8 PSI. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Figura 4.10 - Flexão do PDMS para furo de 2mm. (a) Posição do PDMS com 

pressão atmosférica. (b) Posição do PDMS com pressão de 10 PSI. 

 

Fonte: Autor, 2013 

 

Figura 4.11 - Flexão do PDMS para furo de 2mm. (a) Posição do PDMS com 

pressão atmosférica. (b) Posição do PDMS com pressão de 12 PSI. 

 

Fonte: Autor, 2013 
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As medidas das flexões máximas foram obtidas nas imagens das Figuras 4.6 à 4.11 

utilizando o ImageJ que é um programa para tratamento de imagens.  

Com base nos dados construiu-se a Tabela 4.6 que mostra as medidas de flexão do 

PDMS para diferentes pressões para o furo com 2mm de diâmetro. Os números após o sinal ± 

indicam a incerteza na medida. 

 

Tabela 4.6 - Flexões do PDMS em função da pressão para furo de 2mm. 

Figuras Pressão (PSI) Deslocamento máximo (µm) 

Figura 4.8 2 62 ± 2 

Figura 4.9 4 98 ± 2 

Figura 4.10 6 134 ± 2 

Figura 4.11 8 176 ± 2 

Figura 4.12 10 213 ± 2 

Figura 4.13 12 243 ± 2 

Fonte: Autor, 2013 

 

A partir dos dados da tabela é possível perceber que pressões acima de 6PSI são 

suficientes para flexionar o PDMS e fechar microcanais com profundidades de 100µm. 

 

4.3.3  Sistema com microválvula PDMS-BK7 

 

Neste sistema é mantida a pressão sobre o líquido o tempo todo bloqueando ou não a 

sua passagem pelo microcanal através da flexão do PDMS e, neste caso, não ocorre o retorno 

do líquido na mangueira acoplada à entrada da microcircuito, fazendo que o tamanho da 

mangueira não tenha influência no sistema. 

Até esta etapa da pesquisa para provocar um contraste na cor utilizou-se um corante 

alimentício amarelo, porém o mesmo não se dissolvia por completo e nas várias experiências 

feitas, algumas provocaram o entupimento do microcanal obrigando a desmontar o circuito 

microfluídico para lavagem e desentupimento do microcanal. Optou-se então, trocar o corante 

por tinta para canetas tinteiro que deram bons resultados nas experiências e não provocaram 

mais o entupimento do microcanal.  

O líquido utilizado para efetuar as medidas foi água misturada com tinta marrom.  

As medidas foram feitas utilizando uma escala fixada à mangueira acoplada à saída 

do circuito microfluídico ilustrada na Figura 3.27.  
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O contraste provocado pela tinta permitiu uma boa visualização do líquido dentro da 

mangueira facilitando a leitura.  

Conhecendo o diâmetro interno da mangueira    que é de 0,8mm chega-se à área da 

seção circular   : 

    
    

 

 
        

 

O volume de líquido deslocado     dentro da mangueira é dado por: 

 

          

 

onde    é o deslocamento do líquido dentro da mangueira. 

Optou-se utilizar uma pressão de 6PSI na entrada do sistema para empurrar o líquido 

e conhecendo-se o tempo necessário, nesta pressão, para deslocar o volume de 1µl 

desenvolveu-se um programa onde se deve informar o volume total em µl que se deseja 

deslocar e quantos µl devem ser deslocados em cada passo (fechamento e abertura da 

microválvula). O resto da divisão não inteira é deslocado em volumes de 1ul. 

A limitação é imposta pelo tempo de resposta da válvula pneumática que é de 25ms 

para abrir e bloquear a passagem do líquido e de 9ms para fechar e permitir a passagem do 

líquido (dados extraídos das especificações do fabricante da válvula). Essa limitação só se 

torna efetiva na pressão de 6 PSI se o volume a ser deslocado for inferior a 45nl e, neste caso, 

há a necessidade de utilizar uma pressão menor na entrada do sistema. O tempo de resposta da 

válvula também foi levado em conta para diminuir o erro do sistema. 

Como a válvula pneumática utilizada é normalmente fechada e a mesma está no 

circuito de controle, quando o microcanal que contém o líquido deve estar fechado a 

eletroválvula deve estar acionada para permitir a passagem do ar pressurizado e empurrar o 

PDMS fechando o microcanal do circuito base. A válvula pneumática ideal a ser usada neste 

sistema seria normalmente aberta, pois sem alimentação haveria a passagem do ar 

pressurizado no circuito de controle empurrando o PDMS e bloqueando a movimentação do 

líquido.  

Válvulas pneumáticas normalmente abertas estão sendo adquiridas para evitar gasto 

desnecessário de energia enquanto o líquido está parado, que é a situação na maior parte do 

tempo. Devido à demora na importação das mesmas utilizou-se uma válvula pneumática 

normalmente fechada. 
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As medidas efetuadas para pressão de 6 PSI e diferentes tempos para fechamento da 

válvula pneumática, adotados na programação que se encontra no ANEXO C, encontram-se 

na Tabela 4.7. Adotou-se como incerteza de medida, metade da menor escala (0,5mm). 

 

Tabela 4.7 - Deslocamento médio por passo em função do tempo com a microválvula fechada 

Tempo com a válvula 

fechada (ms) 

Deslocamento 

total    (mm) 

Número de 

passos 

Deslocamento médio 

 por passo (mm) 

590 27,5 ± 0,5 11 2,5 ± 0,25 

630 37,5 ± 0,5 14 2,7 ± 0,25 

700 35,5 ± 0,5 12 3,0 ± 0,25 

Fonte: Autor, 2014 

 

Para 590ms o deslocamento médio por passo deveria ser de aproximadamente 2mm, 

porém foi de 2,5mm. O tamanho da mangueira da saída da válvula pneumática até a entrada 

do circuito microfluídico de controle influencia na resposta e mostrou ser necessário levar em 

conta esse tempo que o ar comprimido leva a mais para empurrar o PDMS e bloquear o 

movimento do líquido. 

Da Tabela 4.7 se extrairmos o tempo médio para deslocar 1mm na mangueira e 

construirmos a Tabela 4.8, podemos notar que, para diferentes tempos utilizados na 

programação do Arduino, o tempo médio nos três casos é praticamente o mesmo. Esse tempo 

é  importante para extrairmos qual o melhor tempo a ser adotado na programação para ajuste 

dos volumes a serem deslocados.  

 

Tabela 4.8 - Tempo necessário para deslocamento de 1mm na mangueira 

Tempo com a válvula 

fechada (ms) 

Deslocamento médio 

 por passo (mm) 

Tempo para um 

deslocamento de 1mm (ms) 

590 2,5  236 

630 2,7  235 

700 3,0  236 

Fonte: Autor, 2014 

 

  Adotando-se 472ms para um deslocamento de 2mm na programação corresponde a 

um deslocamento de 1µl por passo.  
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5  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudos referentes à usinagem a laser mostraram que dividir microcanais cujo 

caminho possui diferentes ângulos ao longo do percurso em setores separados permite uma 

boa redução das linhas do programa para usinagem e consequentemente uma diminuição do 

tempo exigido neste processo. Além do ganho no tempo de usinagem outro fator a ser 

considerado é a melhora no acabamento nas laterais dos microcanais usinados porque a 

varredura do laser ocorre no sentido longitudinal. 

O sistema de motor de passo possui restrições devido ao curto percurso do sistema 

micrométrico acoplado aos motores de passo, o que gera dificuldade de calibragem do 

sistema.  

O sistema utilizando ar pressurizado com válvula pneumática mostrou-se mais 

eficiente que o sistema por motor de passo, facilitando a calibração do sistema e o processo de 

repetição de medidas. Neste sistema há o movimento de retorno do líquido na mangueira 

quando a válvula pneumática é fechada, compensada no tempo de programação de abertura e 

fechamento da válvula. Tamanhos diferentes na mangueira que injeta o líquido no microcanal 

exigem alterações na calibração do sistema.  

O sistema utilizando ar pressurizado com microválvula PDMS-BK7 resolveu o 

problema de retorno do fluido permitindo deslocamentos mais precisos do fluido no 

microcanal. A abertura e fechamento dos microcanais pelo substrato construído para controle 

permitirá a construção futura de uma microbomba por efeito peristáltico. 

Os resultados obtidos mostram que o objetivo principal do trabalho de conseguir o 

controle de vazão por diferença de pressão para volumes na ordem de microlitros foi atingido 

e que, tanto o sistema de controle por motor de passo como o sistema de controle com ar 

pressurizado permite um controle em malha aberta com boa precisão. O sistema por ar 

pressurizado mostrou-se mais promissor por diminuir o tamanho do sistema e permitir o 

controle de vazão para obter um volume maior se a aplicação exigir.  

Os resultados obtidos permitem projetar a construção de sistemas microfluídicos para 

aplicações específicas como diagnóstico de doenças e síntese de radiofármacos. 

A construção desses sistemas permitirá também o estudo para a inclusão de um 

sensor para medida de vazão no circuito microfluídico, permitindo a realimentação do 

sistema, diminuição do erro existente no sistema atual e um controle mais preciso da vazão.  
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ANEXO A - PROGRAMA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS MOTORES DE PASSO 

 

/* 

* Controle de motor de passo AK39H/12-1.8 usando driver AKDMP5-1.7A 

* 

* O número de passos e o sentido são controlados via serial 

* Aqui são controlados 3 motores de passo 

* 

* Um valor numérico seguido por '+' e por 'a' gira o motor A tantos passos no sentido horário 

* Um valor numérico seguido por '-' e por 'a' gira o motor A tantos passos no sentido  

*        anti-horário 

* Um valor numérico seguido por '+' e por 'b' gira o motor B tantos passos no sentido horário 

* Um valor numérico seguido por '-' e por 'b' gira o motor B tantos passos no sentido  

*        anti-horário 

* Um valor numérico seguido por '+' e por 'c' gira o motor C tantos passos no sentido horário 

* Um valor numérico seguido por '-' e por 'c' gira o motor C tantos passos no sentido  

*        anti-horário 

* Um valor numérico seguido por 's' seta um novo valor para a velocidade 

*/ 

 

const int dirMP1 = 8;      // controla o sentido de giro (+) ou (-) 

const int stepMP1 = 9;    // controla o número de passos a serem dados 

const int dirMP2 = 10;    // controla o sentido de giro (+) ou (-) 

const int stepMP2 = 11;  // controla o número de passos a serem dados 

const int dirMP3 = 12;    // controla o sentido de giro (+) ou (-) 

const int stepMP3 = 13;  // controla o número de passos a serem dados 

int speed = 80;                // velocidade dada em passos por segundo 

                                        // inicialmente ajustada para 80 passos por seg 

                                        // 200 passos = 1volta = 0,5mm; 80 passos  

int steps = 0;                   // zera o contador do número de passos a serem feitos 

 

void setup() 

{ 

pinMode(dirMP1, OUTPUT); 

pinMode(stepMP1, OUTPUT); 

pinMode(dirMP2, OUTPUT); 

pinMode(stepMP2, OUTPUT); 

pinMode(dirMP3, OUTPUT); 

pinMode(stepMP3, OUTPUT); 

Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

if ( Serial.available()) { 

char ch = Serial.read(); 

 

if (isDigit(ch)){                              // caracter ch é um número? 

steps = steps * 10 + ch - '0';      // sim, acumula o valor 

} 
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else if(ch == '+'){                           // ch é o sinal de '+' ? 

steps = steps; 

} 

else if(ch == '-'){                                // ch é o sinal de '-' ? 

steps= -steps; 

} 

else if(ch == 's'){                               // ch é a letra 's' ? 

speed = steps; 

Serial.print("Alterada a velocidade para "); 

Serial.println(steps); 

steps = 0; 

} 

 

if(ch == 'a'){                                     // ch é o sinal 'a' ? 

step1(steps); 

steps = 0; 

} 

if(ch == 'b'){                                    // ch é o sinal 'b' ? 

step2(steps); 

steps = 0; 

} 

if(ch == 'c'){                                    // ch é o sinal 'c' ? 

step3(steps); 

steps = 0; 

} 

} 

} 

 

void step1(int steps) 

{ 

int stepDelay = 1000 / speed;                //delay in ms para a velocidade 

                                                                   // dada em passos por segundo 

int stepsLeft; 

                                                                  // determine a direção em função do sinal ser '+' or '-' 

if (steps > 0) 

{ 

digitalWrite(dirMP1, HIGH);         //dirPin em HIGH sentido horário 

stepsLeft = steps; 

} 

if (steps < 0) 

{ 

digitalWrite(dirMP1, LOW);         //dirPin em LOW sentido anti-horário 

stepsLeft = -steps; 

}                                          

                                              // decrementa o número de passos, movendo um passo por vez 

while(stepsLeft > 0) 

{ 

digitalWrite(stepMP1,HIGH); 

delayMicroseconds(1); 

digitalWrite(stepMP1,LOW); 
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delay(stepDelay); 

stepsLeft--;                                       // decrementa a variável stepsLeft 

} 

} 

 

void step2(int steps) 

{ 

int stepDelay = 1000 / speed;               //delay in ms para a velocidade 

                                                                  // dada em passos por segundo 

int stepsLeft; 

                                                                  // determine a direção em função do sinal ser '+' or '-' 

if (steps > 0) 

{ 

digitalWrite(dirMP2, HIGH);         //dirPin em HIGH sentido horário 

stepsLeft = steps; 

} 

if (steps < 0) 

{ 

digitalWrite(dirMP2, LOW);          //dirPin em LOW sentido anti-horário 

stepsLeft = -steps; 

} 

                                              // decrementa o número de passos, movendo um passo por vez 

while(stepsLeft > 0) 

{ 

digitalWrite(stepMP2,HIGH); 

delayMicroseconds(1); 

digitalWrite(stepMP2,LOW); 

delay(stepDelay); 

stepsLeft--;                                      // decrementa a variável stepsLeft 

} 

} 

 

void step3(int steps) 

{ 

int stepDelay = 1000 / speed;              // delay in ms para a velocidade 

                                                             // dada em passos por segundo 

int stepsLeft; 

                                                                  // determine a direção em função do sinal ser '+' or '-' 

 if (steps > 0) 

{ 

digitalWrite(dirMP3, HIGH);         //dirPin em HIGH sentido horário 

stepsLeft = steps; 

} 

if (steps < 0) 

{ 

digitalWrite(dirMP3, LOW);          //dirPin em LOW sentido anti-horário 

stepsLeft = -steps; 

} 

                                    // decrementa o número de passos, movendo um passo por vez 

while(stepsLeft > 0) 
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{ 

digitalWrite(stepMP3,HIGH); 

delayMicroseconds(1); 

digitalWrite(stepMP3,LOW); 

delay(stepDelay); 

stepsLeft--;                                      // decrementa a variável stepsLeft 

} 

} 
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ANEXO B - PROGRAMA PARA MOVIMENTAÇÃO DO LÍQUIDO NO SISTEMA 

COM VÁLVULA PNEUMÁTICA 

const int deslPin = 2; 

const int ligaPin = 3; 

const int ledPin = 13;  

const int pulso = 4; 

 

// variáveis para verificar estado dos botões 

int ligaState = LOW;    

int deslState = LOW; 

int saidaState = LOW; 

int tempoliga = 590;           // definição do tempo ligado em ms 

int tempodesl = 1000;        // definição do tempo desligado em ms 

 

void setup() {  

 pinMode(ledPin, OUTPUT);             // definição das entradas e saídas  

 pinMode(pulso, OUTPUT);   

 pinMode(ligaPin, INPUT); 

 pinMode(deslPin, INPUT); 

 attachInterrupt(0, parada, RISING);  // o botão desliga é prioridade    

} 

 

void loop(){ 

 // leitura dos estados dos botões 

 ligaState = digitalRead(ligaPin); 

 deslState = digitalRead(deslPin); 

 saidaState = digitalRead(ledPin); 

 

 // checagem se algum botão foi pressionado 

 // se o botão liga foi pressionado acende o LED e coloca a saída em alto 

 if (ligaState == HIGH) {        

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

  }  

 // se o botão desliga foi pressionado apaga o LED e coloca a saída em baixo 
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 if (deslState == HIGH) {      

 digitalWrite(ledPin, LOW);   

 } 

  // se o circuito estiver ligado colocar um trem de pulsos no pino 4 

  if (saidaState == HIGH){ 

    pulso1(); 

  }  

} 

 

void pulso1(){ 

if (saidaState == HIGH){   

digitalWrite(pulso, HIGH); 

delay(tempoliga); 

digitalWrite(pulso, LOW); 

delay(tempodesl); 

} 

else { 

digitalWrite(pulso, LOW); 

} 

} 

 

// se o botão desliga foi pressionado coloca a saída em baixo 

// e retira o trem de pulsos do pino 4 deixando-o em baixo 

// esta ação é prioritária e deve acontecer imediatamente  

void parada(){ 

digitalWrite(pulso, LOW); 

digitalWrite(ledPin, LOW); 

} 
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ANEXO C - PROGRAMA PARA MOVIMENTAÇÃO DO LÍQUIDO NO SISTEMA 

COM MICROVÁLVULA PDMS-BK7 

 

/* 

* Controle com ajuste do volume deslocado por passo  

* O volume total é dividido em volumes por passo 

* e o restante da divisão inexata é deslocado com volumes de 1ul 

*  

* O botão liga inicia o processo  

* O botão desliga para o processo imediatamente 

* Microválvula aberta (acionada) cessa o transporte de líquido 

* Microválvula fechada (desligada) inicia o transporte de líquido 

*/ 

 

const int deslPin = 2; 

const int ligaPin = 3; 

const int ledPin = 13;  

const int pulso = 4; 

 

// variáveis para verificar estado dos botões 

int ligaState = LOW;    

int deslState = LOW; 

int saidaState = LOW; 

int vol_total = 10;          // ajuste do volume total a ser deslocado em ul 

int tempo_1ul = 595;     // ajuste do tempo para transporte de 1ul em ms 

                                    // para uma pressão de 6 PSI (ms) 

int vol_passo = 4;         // define o volume por passo a ser deslocado em ul 

int tempodesl = 1000;   // intervalo entre os transportes de volumes 

int contador = 0;           // zera o contador 

 

void setup() {  

  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // definição das entradas e saídas  

  pinMode(pulso, OUTPUT);   

  pinMode(ligaPin, INPUT); 
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  pinMode(deslPin, INPUT); 

  digitalWrite(pulso, HIGH);                 // inicia com a microválvula aberta 

  attachInterrupt(0, parada, RISING);    // o botão desl é prioridade  

} 

 

void loop(){ 

   

  ligaState = digitalRead(ligaPin);      // leitura do botão liga 

  deslState = digitalRead(deslPin);     // leitura do botão desliga 

  saidaState = digitalRead(ledPin);     // leitura do led  

                                                         // aceso está ligado 

                                                         // apagado está desligado 

                                     

  // checagem se algum botão foi pressionado   

  // se o botão liga foi pressionado acende o led  

  if (ligaState == HIGH) {      

    digitalWrite(ledPin, HIGH); 

  } 

  

  // se o botão desl foi pressionado apaga o led 

  if (deslState == HIGH) {      

    digitalWrite(ledPin, LOW);   

  } 

   

  // led aceso manda uma quantidade de pulsos no pino 4 

  if (saidaState == HIGH){ 

    pulso1 ();                              // vai para a subrrotina pulso1 para definir 

                                                // a quantidade de pulsos a serem dados 

    digitalWrite(pulso, HIGH);   // encerrado o transporte de líquido 

    digitalWrite(ledPin, LOW);  // desliga o led e deixa a microválvula aberta      

  } 

}  

 

void pulso1(){                                                 // subrrotina para número de pulsos 



79 
 

 

  int tempoliga = (tempo_1ul * vol_passo); 

  contador = (vol_total / vol_passo);                 // coloca o valor do volume a ser  

  while (contador > 0)                                      // transportado no contador 

  { 

    digitalWrite(pulso, LOW);       // fecha a microválvula deixando o 

    delay(tempoliga);                    // líquido passar por este período 

    digitalWrite(pulso, HIGH);      // abre a microválvula bloqueando o movimento 

    delay(tempodesl);                    // do líquido por este período 

    contador--;                              // decrementa o contador de passos   

  } 

  // o resto dos pulsos devem ser completados com passos de 1ul  

  if (contador == 0){ 

    contador = vol_total - ((vol_total / vol_passo)*vol_passo); 

      while (contador > 0) 

      { 

        digitalWrite(pulso, LOW);   // fecha a microválvula deixando 

        delay(tempo_1ul);               // passar 1ul 

        digitalWrite(pulso, HIGH);  // abre a microválvula bloqueando o movimento 

        delay(tempodesl);                // do líquido por este período 

        contador--;                           // decrementa o contador de passos   

      } 

  }   

} 

 

// se o botão desl for pressionado coloca a saída em baixo 

// e retira o trem de pulsos do pino 4 deixando-o em baixo 

// esta ação é prioritária e deve acontecer imediatamente 

void parada(){ 

  contador = 0; 

  digitalWrite(pulso, HIGH); 

  digitalWrite(ledPin, LOW); 

 

 

 


