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emulsões-microcanais-microfluídica

INTRODUÇÃO
Produção de emulsões através de microcanais: geração individual de gotas baixa polidispersão [1] e processo mais brando que métodos convencionais envolvendo altas pressões e cisalhamento [2].
Potencial aplicação para encapsulação de compostos de alto valor agregado sensíveis ao calor e/ou ao cisalhamento fármacos e bioativos
Dificuldades: produção de emulsões com ingredientes alimentícios: surfactantes menos eficientes

Produção dos canais e realização de testes preliminares
Canais projetados em AutoCAD (AutoDesk, EUA) com juncoes em T, Y e flow-focusing (Fig.1),
 Diâmetros :100 ≤ φ ≤ 250 μm

Litografia macia em PDMS
Selagem em plasma de oxigênio com tampa de vidro.

Estudo das condições de formação de gotas em canal Y 250μm e T 200μm
6 sistemas : variação do emulsificante, composição das fases aquosa e oleosa e razão

entre as vazões das fases dispersa e contínua (q=Vdisp/Vcont).
Óleo de soja
4% PGPR – 1% caseinato de sódio
4%PGPR – Solução 0,2M NaCl
4%PGPR - Água

Análise das emulsões

Microscópio óptico Multizoom AZ100
(Nikon, Japão)
acoplado a câmera DS-Ri1 (Nikon, Japão)

 Tensiometria
Tensiômetro Tracker-S (Teclis – França)
método da gota pendente

Números adimensionais:
Número de capilar (Ca):

Número de Weber (We):

Fig 1. Geometrias de microcanais utilizadas neste trabalho: T, Y e flow-focusing

μ = viscosidade (Pa.s)
U = velocidade característica (m/s)
Υ = tensão interfacial (N/m)
ρ = a densidade (kg/m3)  
l =diâmetro do canal (m).

We=
r ×U 2 × l

g

Hexadecano
4%PGPR- água
1%Lecitina- água
4%Span80- água

Ca =
m ×U

g

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Formação das gotas
Condições de processo que influenciam
diâmetro das gotas:

 Diâmetro dos canais

 Razão entre vazão dispersa e contínua (q)

 Tensão de cisalhamento : viscosidade (µ)

Fig. 3- Formação de gotas em um sistema composto por
solução de NaCl 0,2 M (fase dispersa) e óleo com 4% PGPR
(m/m) (fase contínua)

Adimensionais

Valores experimentais:

óleo de soja > Caext µoleosoja > µhexadecano

0,01< Caext < 1      cisalhamento + pressão 

{Weint, Caext} < 1: todos os sistemas apresentam condições necessárias para formação de gotas [3]
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Baixa polidispersão das gotas:

Coeficientes de variação entre 2 e 9%

CONCLUSÃO
Microcanais: fino controle do tamanho das gotas pela variação das vazões nos canais das fases dispersa e contínua.
Aumento da vazão da corrente contínua e a  diminuição vazão da fase dispersa       diminuição do volume das gotas formadas. 
 Diferentes mecanismos de formação de gotas em função da geometria do sistema. A viscosidade da fase contínua foi mais determinante para a formação das gotas que a tensão interfacial. 
 Técnica promissora para a formação de emulsões altamente monodispersas em formulações mais complexas indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica       alto valor agregado.

Tensão interfacial

Fig.8- Curvas de tensão interfacial ao longo do tempo. Detalhe: curva de
tensão interfacial do sistema hexadecano com 1% lecitina e água em escala
do eixo vertical ampliada.

A da tensão interfacial não contribuiu significativamente
para do tamanho das gotas.

Hexadecano + Lecitina:    tensão superficial 
tamanho gotas similares aos sistemas com Span 80 e 

PGPR
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Fig. 5- Dispersão de gotas em uma
emulsão de água – óleo de soja
com 4% PGPR em um canal
expandido. Diâmetro médio de 77
µm e coeficiente de variação de
4,3%

Hexadecano X Óleo de Soja:
Velocidades iguais : 
µ e Caext do óleo de soja é muito maior.
Hexadecano :     diâmetro gotas

Geometria
Y : gotas menores e mais uniformes
Porém não formou gotas em:
 q : Hexadecano Span80

Lecitina

Fig. 7 - Sistema hexadecano – 4% PGPR e água a razão q de 0,8

Mecanismos distintos [4]
Y: 1 etapa de cisalhamento
T: 2 etapas : Crescimento (independe

vazões)
Separação da gota

Fig. 4- Mecanismo de formação das gotas nas geometrias Y e T.

METODOLOGIA

Mecanismo de formação de gota por cisalhamento

q=0,8 q=0,5 q= 0,2 

   

   
 

  

  

Hexadecano Óleo de soja 

 

Fig 2. Montagem dos equipamentos utilizados para analise
das emulsões.

Fig. 6 – Diferenças na
formação de gotas com
fases continuas de
diferentes densidades em
velocidades iguais.

Geometria Sistema ρ(kg/m³) 
γ 

(mN/m) 
V(µL/min) 

µ 
(mPa.s) 

Caext(x10-²) Weint(x10-²) 

Y 

Óleo soja 
4% PGPR 

910 
6,7 

30 50 
7,6 0,015 

Água 999 6 1 

Hexadecano 
4% PGPR 

773 
5,89 

30 3 
0,52 0,018 

Água 999 6 1 

T 

Óleo soja 
4% PGPR 

910 
6,7 

19,2 50 
7,6 0,011 

Água 999 3,6 1 

Hexadecano 
4% PGPR 

773 
5,89 

19,2 3 
0,52 0,012 

Água 999 3,6 1 

 

(Caext) = razão entre as 
forças viscosas 
(cisalhamento) e tensão 
interfacial

(Wein) representa a relação 
entre as forças inerciais e as 
forças de superfície

Tabela 1. Parâmetros utilizados para cálculos e valores dos adimensionais Ca e We

OBJETIVO
Estudar o método de emulsificação por microcanais utilizando sistemas modelo e com ingredientes de grau alimentício. Foi estudado o efeito da razão entre as vazões das fases dispersa e contínua,

além da geometria dos microcanais na formação das emulsões.


