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Resumo 

Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em 

microfluídica 

A utilização de microdispositivos fluídicos tem vindo a tornar-se uma realidade na área 

da saúde para análises de parâmetros (bio)químicos, devido às suas dimensões reduzidas, 

precisão de resultados, baixo custo, baixo consumo de energia e possibilidade de utilização em 

qualquer local. Contudo, para que esses requisitos sejam cumpridos, é necessário que os 

microdispositivos integrem um sistema automático para manuseamento e mistura dos fluidos. No 

entanto, as dimensões reduzidas da escala microfluídica dificultam a formação de zonas de 

recirculação, e, nestes casos, a mistura ocorre apenas por difusão, o que pode exigir elevados 

tempos de trânsito dos fluidos nos canais, principalmente quando estão presentes moléculas de 

grande dimensão e com baixa difusividade. 

O presente trabalho propõe o uso de ondas acústicas para promover a mistura em 

dispositivos microfluídicos, recorrendo a transdutores piezoelétricos incorporados nos mesmos. 

Quando um sinal elétrico alternado é aplicado aos terminais dos transdutores, é produzida uma 

vibração gerando ondas acústicas que são transmitidas ao fluido e por ele absorvidas, resultando 

numa força na direção de propagação e de atenuação acústica, que promove o escoamento e a 

mistura do fluido. Este processo de agitação acústica é designado de acoustic streaming. Este 

trabalho centrou-se na implementação de um modelo numérico computacional capaz de simular 

e prever todos os processos envolvidos no fenómeno de acoustic streaming, num domínio 

composto por um transdutor piezoelétrico e um reservatório microfluídico, tendo em 

consideração os parâmetros mais relevantes do processo. 

O acoustic streaming foi estudado recorrendo a transdutores piezoelétricos de 

poli(fluoreto de vinilideno) na sua fase β, β-PVDF, e de titanato zirconato de chumbo, PZT, de 

modo a comparar os seus desempenhos. Através de simulações numéricas, verificou-se que o 

β-PVDF com espessura de 110 μm apresenta apenas uma frequência de ressonância de flexão 

próxima dos 10 MHz, enquanto o PZT de espessura de 1 mm, para além da flexão, aos 2 MHz, 
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apresenta também ressonâncias de torsão, a primeira das quais aos 377 kHz, que potenciam a 

mistura acústica. 

No domínio, o modelo matemático consistiu na implementação combinada das equações 

do efeito piezoelétrico, acopladas às equações de Navier-Stokes de primeira e segunda ordem 

para fluidos compressíveis, transferência de calor e transporte de massa, para obtenção dos perfis 

dos escoamentos e da mistura. Foi verificado que a atuação dos transdutores piezoelétricos 

promove o movimento dos fluidos à escala microfluídica, gerando escoamentos em forma de 

vórtices e levando à diminuição do tempo de mistura de solutos na água, acima de 80% para o 

PZT e 60% para o β-PVDF, em relação ao tempo de mistura por difusão, numa cuvete de 

2,4 mm × 2 mm. Verificou-se, igualmente, que a atuação dos transdutores leva ao aumento da 

temperatura do sistema, resultante do aquecimento gerado pelo transdutor piezoelétrico e do 

movimento dos fluidos, dependente da viscosidade do fluido e da sua velocidade. O aumento de 

temperatura obtido foi de 5ºC e 8ºC para o PZT a 377 kHz e 2 MHz, respetivamente, e de 7ºC 

para o β-PVDF. 

O modelo de mistura acústica foi ainda implementado em microcanais com geometria em 

T e fabricados em PDMS, recorrendo a transdutores de β-PVDF. A escolha deste material em 

detrimento do PZT deveu-se ao seu maior potencial para integração em microdispositivos. 

Concluiu-se, por simulações e testes experimentais, que a atuação de um transdutor de β-PVDF 

promove uma mistura cerca de 20% mais rápida que a obtida por difusão. Os dispositivos 

lab-on-a-chip podem, por isso, beneficiar do fenómeno de acoustic streaming, garantindo a 

aceleração de reações para a deteção de biomoléculas e diminuindo assim os tempos de análise. 

A boa correspondência registada entre os resultados numéricos e os experimentais sugere 

que a abordagem numérica utilizada poderá ser útil para prever o desempenho de novos materiais 

piezoelétricos, com enfoque na aplicação de mistura de fluidos à microescala, e, 

consequentemente, prever o seu modo de atuação, quando usado em microcanais fluídicos.  
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Abstract 

Modeling, simulation and implementation of acoustic mixing for microfluidic devices 

Microfluidic devices have become a reality in the healthcare sector for the analysis of 

(bio)chemical parameters, due to their small dimensions, accuracy, low cost, low power 

consumption and portability. In order to fulfill those requirements and be feasible to be used in 

clinical practice, microdevices must include an automatic system for controlling and mixing the 

fluids. However, the small dimensions of the microfluidic scale hinder the formation of 

recirculation vortices in the fluids and, consequently, the only mixing mechanism is diffusion. 

This process leads to long transit times in the channels, especially in the presence of large 

molecules with low diffusivities.  

This work proposes the use of acoustic waves as a solution to promote the mixing in 

microfluidic devices, based on piezoelectric transducers integrated into them. When an alternate 

electric voltage is applied to the transducers’ contacts, a vibration is produced, generating 

acoustic waves that are transmitted to the fluid and absorbed. The absorption of waves by the 

fluids results in a force in the acoustic propagation and attenuation direction, which promotes 

the flow and the mixing of the fluid. This process is called acoustic streaming. This work was 

centered in the implementation of a computational numerical model able to simulate and predict 

all the processes included in the acoustic streaming phenomenon, in a domain composed by a 

piezoelectric transducer and a microfluidic chamber, taking into account the most relevant 

parameters of the process. 

Acoustic streaming was studied using piezoelectric transducers of poly(vinylidene 

fluoride) in the β phase, β-PVDF, and lead zirconate titanate, PZT, in order to compare their 

performances. Through numerical simulations, it was observed that a 110 μm thickness β-PVDF 

transducer has a single flexural resonance frequency next to 10 MHz, while a 1 mm thickness 

PZT, besides flexion, at 2 MHz, presents also torsional resonances, the first of which at 377 kHz, 

that enhance the acoustic mixing. 
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The mathematical model applied to the domain comprised the piezoelectric effect 

equations, coupled to the Navier-Stokes first and second order equations for compressible fluids, 

and heat and mass transfer equations, in order to obtain the flow and mixing profiles. The results 

showed that both the PZT and the β-PVDF transducers promote the vortices formation at 

microscale, which leads to shorter mixing times for the complete reaction process, above 80% 

for PZT and 60% for β-PVDF, in a 2.4 mm × 2 mm cuvette. It was also observed that the 

transducers actuation leads to an increase in the system temperature, as a result of the heat 

generated by the piezoelectric transducer and by the fluids movement, which depends on the 

fluid viscosity and velocity. It was obtained a temperature increase of 5ºC and 8ºC for the PZT at 

377 kHz and 2 MHz, respectively, and 7ºC for the β-PVDF transducer. 

The acoustic mixing model was also implemented in type-T microchannels, fabricated in 

PDMS, using β-PVDF transducers. This material was selected, instead of PZT, due to its 

greatest potential for integration in microdevices. It was concluded, through simulations and 

experimental tests, that the actuation of a β-PVDF transducer promotes mixing 20% faster than 

the achieved by diffusion. Therefore, lab-on-a-chip devices may benefit from the acoustic 

streaming phenomenon, allowing the reactions acceleration for biomolecules detection and, 

consequently, reducing the analysis time. 

The good agreement between the numerical and the experimental results suggests that 

the numerical approach can be valuable for predicting new piezoelectric materials performance, 

concerning the specific application of mixing fluids at microscale, and consequently, predict 

their actuation mode, when used in microfluidic channels. 
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Z Impedância acústica kg/m
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Δ Variação - 

ε Permitividade dielétrica F/m 

η Viscosidade Pa.s 

θ Fase do coeficiente de reflexão de tensão rad 

κ Viscosidade dilatacional Pa.s 

λ Comprimento de onda m 

ν Viscosidade cinética m
2
/s 

ρ Densidade kg/m
3
 

σ Tensão Pa 

Σ Tensor de tensão Newtoniano Pa 

τ Tensão de corte Pa 

φv Termo de dissipação 1/s
2
 

ɸ Variável dependente genérica - 

ω Frequência angular rad/s 
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1 Introdução 

 

O presente capítulo apresenta de forma sucinta o enquadramento do trabalho, assim como 

a sua relevância, principal motivação e objetivos. O capítulo termina com a descrição da 

estrutura da tese. 

 

1.1 Enquadramento 

 

Ao longo dos últimos anos, em paralelo com o desenvolvimento da microeletrónica, têm 

surgido desenvolvimentos significativos nas microtecnologias direcionadas para a 

implementação de microssistemas fluídicos com eletrónica integrada no mesmo substrato [1]. 

Estes dispositivos, com aplicação em áreas como a biomédica [2, 3], a farmacêutica [4, 5] e a 

ambiental [6, 7], procuram responder à crescente necessidade de se desenvolverem novos 

produtos com maior sensibilidade, maior flexibilidade, redução de custos de fabrico e de análise, 

rapidez de resposta, elevada integração e potencial para automatização e controlo.  
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Em particular, a área da saúde tem vindo a apostar progressivamente em meios de 

diagnóstico baseados em testes clínicos rápidos, precisos, de baixo custo, baixo consumo de 

energia, descartáveis e com sensibilidade e reprodutibilidade adequadas aos testes em questão. 

Este conjunto de requisitos levou ao desenvolvimento de novos sistemas de diagnóstico para a 

deteção e quantificação de biomoléculas nos fluidos biológicos. Estes sistemas tendem a ser, na 

sua maioria, de dimensões reduzidas de modo a otimizar a sua utilização em qualquer local 

(dispositivos point-of-care), possibilitando, além disso, a obtenção de resultados fiáveis num 

intervalo de tempo reduzido. Apresentam ainda, como vantagens, elevada integração, potencial 

para automação e controlo, segurança, utilização de pequenos volumes de amostras e de 

reagentes (que levam a que o custo associado à compra de novos reagentes e à eliminação dos 

utilizados seja praticamente desprezável) e baixo custo quando produzidos em massa [8-10]. 

Contudo, apesar das vantagens apresentadas, a utilização de microdispositivos fluídicos 

tem limitações, decorrentes essencialmente das dimensões reduzidas que caracterizam estes 

dispositivos. Estas limitações estão associadas, por um lado, ao volume mínimo de amostra a 

utilizar na análise biológica [11] e, por outro, à dificuldade em promover o transporte e mistura 

dos fluidos necessária para o sucesso do dispositivo. Esta dificuldade surge devido ao número de 

Reynolds (coeficiente que traduz a relação entre as forças inerciais e forças viscosas em 

escoamentos) envolvido numa escala tão miniaturizada ser muito baixo (geralmente inferior a 1), 

o que leva a que o escoamento dos fluidos seja laminar. Nestas condições, não ocorre a formação 

de vórtices de recirculação dos fluidos e a mistura ocorre apenas por difusão
1
 [12], o que pode 

exigir elevados tempos de trânsito dos fluidos nos canais, principalmente quando estão presentes 

moléculas de grande dimensão e com baixa difusividade [13-15]. Por estes motivos, a 

incorporação de sistemas para acelerar a mistura dos fluidos envolvidos e, assim, diminuir o 

tempo de reação, é uma necessidade.  

O presente trabalho surge no seguimento de trabalhos de investigação realizados nos 

últimos anos pelo grupo de Micro/Nanotecnologias e Aplicações Biomédicas (MNBA) do 

                                                      
1
 Difusão é um mecanismo de transporte de massa que ocorre devido à tendência das moléculas para se deslocarem 

de uma região de concentração mais elevada para uma região de concentração mais baixa. Este processo é 

governado pela lei de Fick, que estabelece que o fluxo de moléculas é proporcional ao gradiente de concentração 

entre dois fluidos com uma interface comum. 
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Centro Algoritmi da Universidade do Minho, nos quais se apresentam microssistemas [16, 17] 

para análise quantitativa de biomoléculas específicas através de espectrofotometria por absorção 

ótica (em [18] e [19] encontram-se informações sobre esta técnica), assim como sistemas de 

mistura incorporados e integrados nos microdispositivos [16]. No caso dos microssistemas de 

análise ótica, um requisito essencial é que todos os componentes presentes no caminho ótico 

apresentem elevada transparência na região visível do espetro eletromagnético. A Figura 1.1 

apresenta um exemplo de um microdispositivo fluídico desenvolvido, o Microlab [17]. Contudo, 

este dispositivo tem a desvantagem da mistura ser realizada apenas por difusão o que acarreta as 

desvantagens descritas. 

 

Figura 1.1 Esquema do Microlab, que inclui: (a) sistema de filtragem ótica; (b) sistema de 

microfluidos; (c) sistema de deteção e leitura; (d) fotografia do Microlab (adaptado de [17]). 

 

Surge assim, também no referido grupo de investigação, a necessidade de implementar 

métodos que acelerem a mistura dos fluidos envolvidos. Uma possível solução passa pela 

utilização de dispositivos baseados em MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), como 

microbombas e microválvulas [20, 21] (descritos na secção 2.3). Apesar de melhorarem o 

processo de mistura, estes apresentam algumas desvantagens, tais como o aumento do custo do 

dispositivo e a necessidade de sistemas de controlo complexos.  
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Em alternativa, o uso de ondas acústicas para promover a mistura [22] e o transporte [23] 

em sistemas microfluídicos tem vindo a ser referenciado nas últimas décadas. A microagitação 

acústica é uma técnica de mistura alternativa à utilização de dispositivos baseados em MEMS, 

conseguindo-se assim um mecanismo que acelere a mistura e que, preferencialmente, não possua 

partes móveis. A microagitação acústica pode ser implementada recorrendo a transdutores 

piezoelétricos [15], incorporados no dispositivo fluídico, designando-se este processo por 

acoustic streaming [24]. Quando um sinal elétrico alternado é aplicado aos terminais de um 

transdutor piezoelétrico, este vibra gerando ondas acústicas que são transmitidas ao fluido. A 

absorção da energia acústica pelo fluido resulta numa força na direção de propagação e de 

atenuação da pressão acústica [25-27]. Esta força promove o escoamento do fluido e a 

consequente mistura, ultrapassando as limitações dos elevados tempos de mistura [23, 28-30]. A 

oscilação harmónica da fronteira sólida adjacente ao fluido, decorrente do efeito piezoelétrico, 

promove a propagação das ondas acústicas através do fluido, que por sua vez geram um campo 

médio estacionário de escoamento, que é explicado pela não-linearidade das equações de 

Navier-Stokes (NS), combinada com a viscosidade [27]. Como consequência da dissipação 

viscosa das ondas acústicas, a energia acústica é convertida em calor [16, 31], o que pode ser 

vantajoso em análises de fluidos biológicos que envolvam reações endotérmicas
2
, diminuindo o 

tempo de reação. Em reações exotérmicas, apesar de estas não serem favorecidas pelo aumento 

da temperatura, o uso de acoustic streaming continua a ser possível, uma vez que a temperatura 

atingida não é suficiente para bloquear as reações através da indução da desnaturação proteica e 

destruição celular (que ocorre, geralmente, acima de 60ºC). A Figura 1.2 apresenta um esquema 

simplificado de um sistema de atuação piezoelétrica, assim como uma representação do 

mecanismo de geração de ondas acústicas. Uma descrição mais pormenorizada da microagitação 

acústica apresenta-se na secção 2.4. 

 

                                                      
2
 Uma reação endotérmica é uma reação em que a energia total dos produtos é superior à energia total dos reagentes, 

ou seja, ocorre absorção de energia. 
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Figura 1.2 (a) Esquema do microssistema de atuação piezoelétrica; (b) Representação da geração 

de ondas acústicas para microagitação de fluidos e aquecimento. 

 

Da mesma forma, o conceito de acoustic streaming pode ser aplicado também em 

microcanais, para mistura de fluidos, como ilustrado pelo esquema da Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3 Esquema de um microcanal com um transdutor piezoelétrico incorporado, para mistura 

de fluidos em aplicações lab-on-a-chip. 
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O fenómeno de acoustic streaming torna-se vantajoso pela elevada eficiência da mistura 

que confere, mantendo baixos custos de fabrico e de manutenção. Atualmente, os transdutores, 

em particular os poliméricos, podem ser implementados recorrendo a técnicas de deposição de 

filmes finos, o que garante um baixo custo de fabrico e um controlo do processo de deposição, 

tornando-os especialmente vantajosos quando comparados com os dispositivos baseados em 

MEMS. Assim, no âmbito deste trabalho, o acoustic streaming será estudado como técnica de 

mistura, recorrendo ao polímero piezoelétrico poli(fluoreto de vinilideno) na sua fase β – 

β-PVDF como transdutor. O β-PVDF tem capacidade para gerar as ondas acústicas e melhorar o 

processo de microagitação [16, 32, 33], visto que apresenta uma das melhores respostas 

piezoelétricas entre os polímeros piezoelétricos, assim como uma boa resistência mecânica e 

química, transparência, flexibilidade e baixos custos de produção. Além destas vantagens, o 

β-PVDF tem também baixa impedância acústica e mecânica, o que facilita a geração e 

propagação das ondas acústicas nos fluidos [33, 34]. O β-PVDF pode ser ainda integrado em 

dispositivos microfluídicos devido à sua facilidade de processamento por técnicas de deposição 

de filmes finos, em alternativa ao uso de filmes de β-PVDF comercialmente disponíveis, que 

implicariam o acoplamento entre o filme e a microestrutura fluídica e dificultariam a transmissão 

acústica, devido à existência de uma nova interface de ar entre o transdutor e o fluido. Com base 

nas características apresentadas, a integração de filmes piezoelétricos de β-PVDF em 

microdispositivos fluídicos é vantajosa, uma vez que permite gerar microagitação e aquecimento, 

melhorando a mistura e a reação de fluidos, respetivamente [16]. Além do β-PVDF, ao longo do 

trabalho serão também efetuados alguns estudos do transdutor cerâmico piezoelétrico titanato 

zirconato de chumbo – PZT, de modo a comparar o seu desempenho com o do β-PVDF. Esta 

escolha deve-se, essencialmente, às elevadas propriedades eletroativas do PZT. 
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1.2 Motivação e objetivos 

 

O tempo de resposta de um dispositivo de diagnóstico clínico é cada vez mais importante 

na área da saúde. Assim, conhecer e otimizar o tempo de uma reação química e o consequente 

tempo de resposta do processo é um passo fundamental para o sucesso da implementação de um 

microdispositivo. Uma vez que o tempo de resposta do dispositivo é afetado pelos processos de 

mistura, e de modo a otimizá-lo, torna-se essencial compreender o modo de propagação das 

ondas acústicas através dos fluidos e de que modo elas promovem os escoamentos e a mistura.  

O principal objetivo deste trabalho resulta dessa necessidade, e centra-se na descrição e 

implementação de um modelo numérico computacional que seja capaz de simular 

convenientemente e prever todos os processos envolvidos no fenómeno de acoustic streaming 

num domínio microfluídico. Através de simulações computacionais adequadas, é possível 

determinar a melhor geometria e respetivas dimensões, quer das microestruturas quer do 

transdutor, assim como da forma de atuação deste último.  

O fenómeno de acoustic streaming representa um problema de multifísica que inclui a 

geração de ondas acústicas (por parte de um transdutor piezoelétrico integrado no 

microdispositivo), a conversão da energia acústica em ondas de pressão nos fluidos, o 

escoamento e a mistura de dois fluidos, bem como o aquecimento gerado. Assim, o modelo 

matemático consiste na implementação combinada das equações do efeito piezoelétrico 

(constitutivas, de conservação e de dissipação), acopladas às equações de Navier-Stokes para 

fluidos compressíveis, transferência de calor e transporte de massa, pelo que o trabalho 

contempla uma vasta gama de metodologias e permite a integração num modelo completo do 

sistema da química, mecânica, engenharia de materiais, fluídica e eletrónica. 

São vários os autores que já estudaram os processos de microagitação, desenvolvendo 

modelos de microagitação acústica baseada em transdutores piezoelétricos [35-39]. A 

piezoeletricidade, a geração e propagação de ondas acústicas e os microescoamentos são, por 

isso, fenómenos já bem referenciados. Partindo dos modelos conhecidos, o presente trabalho 

apresenta uma abordagem numérica efetivamente focada na propagação acústica e agitação, 



Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em microfluídica 

 

8 

 

tendo em conta o efeito tanto das equações de momento como das equações de continuidade. O 

modelo desenvolvido descreve os efeitos da microagitação acústica em cuvetes, com espessura 

reduzida (entre 500 μm e 2 mm), atuadas por polímeros piezoelétricos, sendo também aplicável a 

microcanais. 

O desenvolvimento de modelos numéricos adequados aos microescoamentos é um dos 

principais objetivos do trabalho. Devido às diferenças significativas entre as escalas temporais da 

vibração piezoelétrica (cerca de 10
-7

 segundos, no caso de transdutores de β-PVDF) e do 

escoamento fluídico (cerca de 10
-2

 segundos) [37], o trabalho recorre a uma adaptação das 

equações de Navier-Stokes para fluidos compressíveis, em que as variáveis (pressão, velocidade 

e densidade) são escritas sob a forma de uma expansão em primeira e segunda ordem, para 

otimizar os modelos e o desempenho computacional (ao nível do tempo e memória).  

A implementação dos modelos matemáticos é efetuada em dois softwares: COMSOL 

Multiphysics, um software de implementação multifísica baseado em elementos finitos; e 

OpenFoam (Open Source Field Operation and Manipulation), uma ferramenta open source de 

dinâmica de fluidos computacional (CFD), baseada em volumes finitos. Em relação à 

implementação dos modelos no COMSOL Multiphysics, apesar de as equações governantes 

estarem já predefinidas nesta ferramenta, é necessário incluir várias equações de raiz, 

particularmente para a resolução das médias temporais de força acústica e termo de dissipação 

para a transferência de calor. Em relação ao OpenFoam, e uma vez que os componentes de raiz 

não são suficientes para uma implementação de modelos de previsão do acoustic streaming, no 

decorrer do trabalho é abordada uma adaptação ao código do OpenFoam de forma a simular e 

prever os processos decorrentes da aplicação de microagitação acústica num dispositivo 

microfluídico, isto é, a geração de ondas de pressão e a formação de escoamentos médios. 

Relativamente ao transdutor piezoelétrico, o trabalho pretende utilizar o polímero 

β-PVDF como transdutor acústico para a mistura acústica de fluidos, comparando o seu 

desempenho com o conseguido com o PZT, assim como comparar os resultados das simulações 

com resultados experimentais em fluidos. 
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1.3 Relevância do trabalho 

 

A principal novidade do trabalho consiste na modelação e simulação combinada dos 

vários fenómenos físicos associados ao acoustic streaming, transporte de massa e mistura 

acústica aplicados à microescala, num processo que utiliza, quer transdutores piezoelétricos de 

β-PVDF, quer transdutores de PZT. Em relação aos transdutores piezoelétricos, o trabalho inclui 

um estudo pormenorizado e comparativo dos dois materiais transdutores (β-PVDF e PZT), 

caracterizando-os numérica e experimentalmente ao nível do comportamento elétrico e mecânico 

em ressonância. Este estudo comparativo é essencial para a compreensão do sucesso de cada um 

dos materiais na produção e transmissão das ondas acústicas. 

 Quando comparado com os trabalhos de outros autores na área da microagitação 

acústica, o presente trabalho apresenta como novidade a aplicação direta do modelo a um 

domínio relativo a uma cuvete, assim como a caracterização do escoamento para uma vasta gama 

de parâmetros adimensionais. De modo resumido, é apresentado um estudo numérico combinado 

dos vários fenómenos envolvidos no acoustic streaming, assegurando que todos os parâmetros 

relevantes no processo são tidos em conta. A Figura 1.4 apresenta um esquema da sequência dos 

modelos matemáticos implementados e resolvidos no decorrer do trabalho.  
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Figura 1.4 Diagrama da resolução sequencial dos modelos matemáticos envolvidos no fenómeno 

de acoustic streaming. 

 

Assim, a abordagem numérica utilizada poderá ser útil para prever o desempenho de 

novos materiais piezoelétricos, com enfoque na aplicação de mistura de fluidos à microescala e, 

consequentemente, prever o seu modo de atuação, quando usado em microcanais fluídicos.  
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1.4 Organização da tese 

 

O presente documento é dividido em sete capítulos, englobando secções teóricas, de 

desenvolvimento e implementação dos modelos, bem como os resultados obtidos, trabalho 

experimental e a respetiva discussão.  

O capítulo 1 consiste no enquadramento sucinto do trabalho e apresentação da sua 

motivação, relevância e principais objetivos. 

O capítulo 2 descreve os princípios de mistura em microfluídica, apresentando uma 

revisão bibliográfica das técnicas de mistura ativas e passivas, bem como uma apresentação das 

técnicas acústicas de mistura baseadas em atuação piezoelétrica. É apresentado ainda, neste 

capítulo, o estado da arte das simulações numéricas da mistura acústica à microescala. 

O capítulo 3 apresenta uma revisão teórica dos conceitos de métodos numéricos e das 

principais estratégias de discretização de equações, assim como uma apresentação das 

ferramentas de simulação utilizadas no decorrer do trabalho. 

O capítulo 4 dedica-se ao estudo dos transdutores piezoelétricos de β-PVDF e PZT, tanto 

ao nível do seu comportamento piezoelétrico (elétrico e mecânico) como do seu aquecimento. 

Neste capítulo é apresentada a caracterização das frequências de ressonância para os dois 

transdutores, assim como os resultados numéricos da vibração e aquecimento.  

O capítulo 5 apresenta o desenvolvimento dos modelos matemáticos teóricos para a 

implementação da agitação acústica num domínio bidimensional simples, correspondente a uma 

cuvete, assim como os fenómenos de transporte de massa e de calor associados ao processo. 

Neste capítulo é ainda apresentada uma comparação dos resultados das simulações e dos 

resultados experimentais piezoelétricos obtidos por velocimetria por imagem de partículas 

(Particle Image Velocimetry – PIV). 
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O capítulo 6 descreve a implementação do modelo de acoustic streaming previamente 

desenvolvido em novas geometrias de microcanais, de modo a universalizá-lo e assegurar a sua 

viabilidade em diferentes domínios geométricos. 

O capítulo 7 apresenta as principais conclusões obtidas, assim como uma perspetiva de 

trabalho futuro complementar ao trabalho desenvolvido. 
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2 Mistura Acústica: 

Enquadramento e 

Revisão Bibliográfica 

 

O presente capítulo apresenta uma revisão das principais técnicas ativas e passivas para 

promoção de mistura à microescala. Inclui ainda a apresentação da solução de mistura 

implementada no decorrer do plano de trabalhos, baseada em ondas acústicas. O capítulo termina 

com uma apresentação do estado da arte dos dispositivos acústicos de mistura de fluidos à escala 

micro e dos modelos numéricos que os descrevem.  
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2.1 Requisitos dos microdispositivos fluídicos  

 

No processo de microfabricação dos microdispositivos fluídicos, deve ser garantida a 

integração dos módulos de eletrónica e fluídica nos mesmos substratos, ou que esses substratos 

sejam ligados através de técnicas de wafer bonding, assim como o fabrico de estruturas pequenas 

e precisas, que assegurem um correto manuseamento das amostras e dos reagentes em 

quantidades que atingem os micro e nano litros [20]. Para que os microdispositivos possam 

transportar e analisar as biomoléculas, assegurando o fácil manuseamento por parte dos seus 

utilizadores, torna-se necessário um sistema completamente automatizado para o controlo dos 

fluidos (injeção, transporte, reação e medição). Estes devem ser capazes de transportar as 

amostras de uma forma controlada pelo sistema de microfluidos – do ponto de injeção até às 

câmaras onde decorre a reação – para posterior deteção, processamento e leitura de dados. É de 

notar que os sistemas de deteção, processamento e leitura devem, de igual modo, ser 

miniaturizados e integrados no microdispositivo. 

Neste âmbito, o contributo do trabalho desenvolvido centra-se na previsão do 

comportamento dos fluidos, ao nível do transporte e mistura, que é um passo essencial para o 

projeto das estruturas e dimensões dos microdispositivos fluídicos, contribuindo para a sua 

automatização.  

 

2.2 Noções de fluídica  

 

Um fluido corresponde a uma substância, na forma líquida ou gasosa, que sofre 

deformação contínua quando submetida a uma pequena força tangencial. Esta força de 

resistência é oposta ao movimento do fluido, e depende da velocidade do movimento e da 

viscosidade do fluido. A forma como a velocidade afeta a tensão de corte depende das 

características dos fluidos. A Figura 2.1 apresenta, para os vários tipos de fluidos, a relação entre 

a tensão de corte e a taxa de deformação [40]. 



Capítulo 2 – Mistura Acústica: Enquadramento e Revisão Bibliográfica 

 

15 

 

 

Figura 2.1 Comportamento de vários fluidos: Tensão de corte vs Taxa de deformação (adaptado 

de [40]). 

 

Os modelos apresentados ao longo deste trabalho assumem as propriedades e 

características dos fluidos Newtonianos. Supondo a circulação de um fluido entre duas placas 

sólidas, os fluidos Newtonianos são caracterizados por uma relação de proporcionalidade direta 

entre a tensão de corte aplicada ao fluido τ (Pa) e a taxa de deformação      , em que a 

constante de proporcionalidade η corresponde à viscosidade (Pa.s), u é a velocidade do 

fluido (m/s) e L a distância entre placas (m) [41]: 

   
  

  
 (2.1) 

 

Apesar de vários fluidos biológicos serem não-Newtonianos, como o sangue, fluido 

vaginal ou líquido amniótico [42], muitos fluidos biológicos utilizados nas análises biológicas – 
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urina, saliva e soro sanguíneo, podem ser considerados como fluidos Newtonianos [42, 43], e daí 

as equações de mecânica de fluidos apresentadas terem em conta essa simplificação. 

As dimensões reduzidas dos microssistemas fluídicos e as baixas velocidades utilizadas 

implicam um baixo número de Reynolds (Re) no escoamento. Este é um parâmetro adimensional 

dado por: 

   
   

 
 (2.2) 

 

onde ρ é a densidade do fluido (kg/m
3
), u a velocidade (m/s), η a viscosidade (Pa.s) e L a 

dimensão característica (m). Este coeficiente consiste numa relação entre as forças inerciais e 

viscosas e permite caracterizar o escoamento, determinando se está em regime laminar, 

turbulento ou de transição [41]. Na presença de sistemas microfluídicos, em que a velocidade de 

escoamento é baixa, o número de Reynolds é geralmente inferior a 1, resultando num 

escoamento laminar, o que dificulta a mistura dos fluidos. Nestes casos, não ocorre a formação 

de vórtices e a mistura ocorre apenas por difusão, o que pode traduzir-se em elevados tempos de 

trânsito dos fluidos nos canais, principalmente quando estão presentes moléculas de grandes 

dimensões e com baixa difusividade. Outros números adimensionais utilizados para 

caracterização de escoamentos podem ser encontrados em [40]. 

A difusão é um mecanismo de transporte de massa que ocorre com base na tendência 

apresentada pelas moléculas para migrar de uma região de concentração elevada para outra de 

concentração baixa. O processo de difusão é governado pela lei de Fick [41] que afirma que o 

fluxo, ou densidade de corrente de partículas, é proporcional ao gradiente de concentração entre 

dois fluidos diferentes com uma interface comum, e é calculado pela variação da concentração c, 

numa distância x. 

    
  

  
 (2.3) 
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em que J é o fluxo de moléculas (partículas/(m
2
.s)), D o coeficiente de difusão (m

2
/s) e c a 

concentração das moléculas (partículas/m
3
). A constante de proporcionalidade D é função da 

temperatura e da pressão, e depende do soluto e do meio em que se dissolve. Este coeficiente é 

maior para gases, devido à baixa intensidade das forças intermoleculares e às baixas frequências 

com que as moléculas interagem. Devido à mobilidade reduzida das moléculas em líquidos, a 

difusão é 10
4
 a 10

5
 vezes mais lenta em líquidos do que em gases.  

O tempo médio, TD, de difusão de uma partícula ao longo da distância L é dado por [44]: 

   
  

 
 (2.4) 

Da análise da equação verifica-se que, de facto, misturar dois fluidos com coeficientes de 

difusão baixos pode revelar-se um processo muito demorado, pelo que a implementação de 

técnicas de mistura adicionais é essencial. 

 

2.3 Técnicas de mistura de microfluidos    

 

A mistura de fluidos numa microcuvete ou microcanal é um processo lento devido à 

ausência de vórtices, tornando-se por isso importante compensar essa ausência. Assim, promover 

a mistura e o transporte em microdispositivos fluídicos é um passo essencial para a 

automatização dos dispositivos. Esta automatização pode ocorrer através de um processo ativo 

ou passivo de mistura, recorrendo, por exemplo, a atuadores mecânicos ou estruturas 

miniaturizadas tridimensionais, integradas nos sistemas fluídicos de canais e/ou reservatórios.  

As técnicas ativas conduzem o processo de mistura através da presença de partes móveis 

ou de forças externas mecânicas, elétricas ou magnéticas. A mistura ocorre pela interação das 

interfaces com o escoamento, modificando-o. Estas estruturas, baseadas em dispositivos 

micromaquinados MEMS, permitem criar mecanismos de atuação para o transporte de fluidos 

numa rede de microcanais, e são delas exemplos microbombas [20] e microválvulas [23]. Estes 
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mecanismos oferecem um caudal adequado (com valores que podem atingir 1 mm/s em canais 

1,6 × 1,6 mm
2
, determinados por Rife [23], ou 1,15 mm/s em canais de 1 × 2 mm

2
, por Bradley, 

Bustillo e White [45]), facilitando o transporte e a mistura. Está também documentado, por 

vários autores, o uso de campos elétricos para gerar forças eletroosmóticas e eletroforéticas [20, 

21] e, assim, proceder à condução de moléculas através de canais poliméricos microfluídicos [46, 

47], assim como de campos magnéticos [48, 49] para o encaminhamento e transporte de analitos 

fluídicos com partículas micro e nanomagnéticas. Contudo, estas técnicas ativas requerem 

processos complexos de fabrico, de construção, de controlo para integração num único chip, 

assim como elevada manutenção, o que resulta num aumento do custo de dispositivo. Além 

disso, as estruturas micromaquinadas ativas têm a desvantagem de não superarem as perdas 

provocadas pelos efeitos viscosos e pela camada limite do microcanal [24].  

As técnicas passivas de mistura não incluem forças externas nem partes móveis e a 

mistura é apenas promovida pela difusão em função da geometria e tipologia da estrutura, o que 

torna os misturadores passivos livres de atritos adicionais e efeitos de desgaste. Assim, o uso de 

estruturas microfluídicas passivas pode regular o comportamento e o movimento dos fluidos nos 

dispositivos à escala micro [12, 50, 51]. São várias as estruturas desenvolvidas com este objetivo, 

e cujo sucesso foi já demonstrado [8, 14, 52, 53]. Os misturadores passivos mais comuns são os 

obstáculos. Estes podem consistir em estreitamentos ou pilares na estrutura que, dependendo da 

geometria, geram regiões de recirculação. 

Os sistemas e dispositivos microfluídicos passivos apresentam algumas vantagens para 

incorporação em microdispositivos para análises bioquímicas, uma vez que permitem uma 

integração fácil e apresentam baixo custo, o que se torna adequado para utilização em 

microdispositivos portáteis e descartáveis. Contudo, os misturadores passivos apresentam como 

desvantagem o difícil fabrico, devido à complexidade da tipologia dos microcanais. Para além 

disso, o comprimento dos canais deve ter dimensão suficiente para assegurar a mistura uniforme 

no tempo desejado, o que pode implicar canais excessivamente longos, principalmente quando os 

coeficientes de difusão das moléculas presentes nos fluidos são reduzidos [24].  
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2.4 Mistura em microdispositivos fluídicos por sistemas acústicos 

 

A utilização de ondas acústicas tem sido aplicada em sistemas de microfluidos para 

promover a mistura [22, 28, 30, 54] e transportar fluidos [23], como alternativa ou complemento 

à utilização de estruturas microfluídicas passivas [24]. As ondas acústicas, promovidas através de 

atuadores piezoelétricos, propagam-se no fluido e geram diferenças de pressão, induzindo assim 

a chamada microagitação acústica. Para que o efeito piezoelétrico seja útil para a microagitação 

de fluidos, é necessário que a energia elétrica seja convertida em ondas acústicas, e que estas se 

propaguem numa direção perpendicular à superfície do material piezoelétrico, promovendo o 

escoamento do fluido através do fenómeno de agitação acústica.  

Apesar de os sistemas acústicos de microagitação baseados na atuação de filmes 

piezoelétricos requererem atuação externa e serem, por isso, técnicas ativas, superam as 

limitações referidas na secção 2.3, uma vez que não possuem partes móveis, são de fácil 

integração e têm baixo custo de produção. Além de os transdutores piezoelétricos apresentarem 

grande facilidade de fabrico, a microagitação que promovem é controlada através da escolha da 

frequência e amplitude do sinal de excitação, e da espessura do transdutor adequada à aplicação. 

Considerando um material piezoelétrico atuado à sua frequência de ressonância, a intensidade da 

agitação acústica aumenta com a amplitude do sinal de atuação [26, 55].  

A utilização de ondas acústicas tem vantagens na aplicação em dispositivos 

microfluídicos. Por um lado, a força acústica está presente sempre que o campo acústico tenha 

uma amplitude suficiente, resultando numa força propulsora através da rede fluídica. Por outro 

lado, esta força é tanto mais favorável quanto menor o diâmetro do canal, devido à geração de 

um escoamento da camada acústica limite, que resulta em grandes forças numa área muito 

pequena [26], superando a maioria das forças viscosas associadas aos canais micro/nano 

métricos.  

Contudo, e apesar das vantagens notórias que os dispositivos baseados em microagitação 

incorporam, apresentam também algumas desvantagens, no que diz respeito, principalmente, à 

ineficiência do fenómeno de microagitação acústica a uma escala tão miniaturizada. A 
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microagitação acústica é um fenómeno não linear de segunda ordem, pelo que apenas uma 

pequena fração da energia acústica é convertida em energia cinética e transmitida para o fluido 

[23, 26]. A microagitação acústica caracteriza-se, ainda, pela conversão de energia acústica em 

calor [23], levando ao aquecimento do sistema, além da resposta piezoelétrica esperada [23, 56]. 

Uma vez que a microagitação acústica é caracterizada pela produção de calor à medida que as 

ondas acústicas se propagam através dos fluidos, é uma técnica desaconselhada em aplicações 

termossensíveis (suscetíveis a alterações das características em função de variações de 

temperatura) [26]. Contudo, no caso de dispositivos para análises de fluidos biológicos, em que a 

maioria das reações é endotérmica e as análises devem ser realizadas preferencialmente à 

temperatura de 37ºC, a produção de calor pode tornar-se vantajosa, pois acelera a reação. 

 

 Tipos de escoamento acústico 2.4.1

 

Num fluido ideal [57], o deslocamento médio no tempo, gerado por oscilação acústica, é 

zero [58]. Contudo, em fluidos reais, a atenuação viscosa das ondas acústicas nos fluidos resulta 

em deslocamento não nulo do fluido em cada ciclo de vibração do transdutor [58]. Este efeito 

local pode levar à formação de escoamento acústico – acoustic streaming – que pode ser 

dividido em três tipos, dependendo da escala de movimento: Eckart ou quartz wind, Schlichting 

e Rayleigh [59]. Os escoamentos gerados podem variar em velocidade (entre mm/s e cm/s), 

comprimento (entre escoamentos de mm no caso de microescoamento e cm em escoamento no 

corpo fluídico) e geometria (jatos de escoamento ou vórtices) [58]. 

 O mecanismo de Eckart ou quartz wind é um tipo particular de agitação acústica de 

elevada intensidade [60], resultante da dissipação de energia acústica num fluido, que se baseia 

no uso de feixes acústicos de elevada frequência (superior a 20 kHz). No fenómeno de quartz 

wind, ocorre atenuação das ondas acústicas no fluido, em canais ou reservatórios de dimensão 

comparável ou superior ao comprimento de onda acústico [61]. A agitação através de quartz 

wind ocorre devido à absorção dos feixes acústicos pelos fluidos, que levam à diminuição da 

amplitude de pressão acústica com a distância à fonte [23, 27]. Esta absorção resulta numa força 
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de radiação no próprio fluido, induzindo o seu escoamento na direção de propagação acústica, 

por ação de uma tensão de Reynolds, e promove o movimento dos fluidos em curtas distâncias 

[22, 61]. Matematicamente, a força gerada por unidade de volume, num fluido que se encontra 

num reservatório ou canal, é resultado do decaimento exponencial da intensidade acústica, sendo 

dependente da velocidade do som no fluido, da distância à fonte acústica e do coeficiente de 

absorção do fluido [23, 27, 62]. Em reservatórios microfluídicos e canais fechados, preenchidos 

acusticamente ou com uma impedância externa elevada, pode associar-se à força desenvolvida 

um gradiente de pressão, que varia com a distância à fonte e é responsável pela formação de 

recirculações (Figura 2.2), que permitem o transporte dos fluidos e a sua circulação em parte ou 

na totalidade do reservatório [23, 58]. 

 

Figura 2.2 Representação esquemática do escoamento de Eckart ou quartz wind típico numa 

microcuvete fechada, com formação de recirculações (adaptado de [58], com autorização de The 

Royal Society of Chemistry). 

 

Os mecanismos de Schlichting e de Rayleigh encontram-se relacionados, e descrevem 

escoamentos acústicos que se devem a uma dissipação viscosa da energia acústica na camada 

limite de um fluido ao longo de uma superfície sólida, cujo comprimento na direção de 

propagação acústica é comparável ou superior a um quarto do comprimento de onda acústico 

[58, 63]. Para que ocorra agitação, é ainda necessário que no mínimo uma dimensão, 

perpendicular à direção de propagação acústica, apresente um comprimento semelhante ao 

comprimento de onda acústica. 
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Esta dissipação na camada limite é comparativamente superior à dissipação no corpo 

fluídico, fora da camada limite, o que se deve ao gradiente de velocidade formado 

perpendicularmente à superfície sólida, à medida que a onda acústica se propaga paralelamente a 

esta, e que é resultado da velocidade nula (non-slip) na fronteira entre o fluido e a interface 

sólida, como descrito pela Figura 2.3 [58]. No caso de ultrassons em água, a velocidade acústica 

varia entre zero na fronteira com a superfície sólida e o seu valor de escoamento livre fora da 

camada limite (a cerca de 1 mm da fronteira) [58]. 

 

Figura 2.3 Representação esquemática da distribuição da velocidade acústica no interior e 

exterior da camada limite (de espessura   ) (adaptado de [58], com autorização de The Royal 

Society of Chemistry). 

 

Num escoamento oscilatório, a camada viscosa limite apresenta uma espessura (  ) que 

depende da viscosidade cinética do meio (ν) e da frequência angular da onda (ω) [55, 64], 

descrita por (2.5): 

   √     (2.5) 

No caso de ondas acústicas estacionárias paralelas à interface sólida, a dissipação viscosa 

resulta num escoamento estacionário orientado que combina antinodos e nodos de pressão 
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próximos da interface. Desta distribuição de nodos e antinodos surge a formação de escoamentos 

acústicos na forma de vórtices estacionários no interior da camada limite, correspondentes ao 

escoamento de Schlichting, com uma escala inferior ao comprimento de onda acústico. Os 

escoamentos no interior da camada limite levam posteriormente à formação de vórtices fora da 

camada limite, no corpo do fluido – escoamento de Rayleigh. Os escoamentos de Rayleigh 

caracterizam-se pela presença de vórtices fora da camada limite, em sentido oposto aos de 

Schlichting, cuja escala é comparável ao comprimento de onda acústico. A Figura 2.4 apresenta 

esquematicamente a distribuição dos escoamentos na camada limite (Schlichting) e fora da 

camada limite (Rayleigh). A cada meio comprimento de onda ao longo da direção de propagação 

acústica ocorre um novo par vórtice/anti-vórtice [58, 59]. Comparando a orientação dos vórtices 

de Rayleigh com a posição dos nodos de pressão da onda estacionária, o escoamento é 

divergente em relação ao plano nodal no eixo central do canal. 

 

 

Figura 2.4 Distribuição dos escoamentos de Schlichting no interior da camada limite e de 

Rayleigh no exterior da camada limite. A localização x = 0 representa um nodo de pressão 

(adaptado de [58], com autorização de The Royal Society of Chemistry).  
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 Escalonamento dos escoamentos acústicos 2.4.2

 

Além da caracterização dos tipos de escoamento acústico, vários autores estudaram o seu 

escalonamento em função das dimensões dos microcanais. O trabalho de Nyborg [24, 63] 

apresenta um estudo da propagação de ondas acústicas num canal cilíndrico de secção constante, 

preenchido com um fluido viscoso. No seu trabalho, considera-se uma onda acústica plana, de 

amplitude conhecida, que é introduzida numa extremidade do canal de modo a preencher toda a 

sua área de secção. Assume-se ainda que as paredes do canal são rígidas e de extensão infinita, 

pelo que não existem reflexões [24, 26]. Nas condições apresentadas, a agitação acústica no 

canal é representada por uma força volúmica, resultado da soma de duas componentes: a 

resultante das perdas por viscosidade e outra das ondas acústicas propagadas próximas da 

fronteira sólida (escoamento de Schlichting) [24, 63]. 

A força gerada pelas ondas acústicas na fronteira apresenta uma amplitude relativamente 

elevada, apesar de ocorrer numa porção reduzida da secção do canal. À medida que o diâmetro 

do canal diminui, a contribuição das interações da camada limite para a velocidade de 

escoamento torna-se mais significativa [26, 55, 65]. A Figura 2.5 apresenta a contribuição do 

escoamento induzido na camada limite, na velocidade média de escoamento, para várias 

frequências de atuação, considerando as propriedades da água e uma onda acústica incidente com 

intensidade 15 kW/m
2
. Os resultados apresentados são considerados válidos desde que a camada 

limite seja pequena quando comparada com o diâmetro do canal, isto é,     , sendo    na 

ordem de 1 μm para uma onda acústica de 1 MHz na água. À medida que o diâmetro decresce, a 

velocidade de agitação devido à camada limite permanece constante, enquanto a velocidade de 

agitação devida aos efeitos da viscosidade diminui. Além disso, quando a agitação devido à 

camada de fronteira se torna dominante, a velocidade média do escoamento torna-se constante 

com a diminuição do diâmetro do canal. Assim, a microagitação acústica é desejável como meio 

de mistura de fluidos em dispositivos microfluídicos, com canais de dimensões reduzidas 

(inferiores a 100 μm).  
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Figura 2.5 Contribuição da velocidade do escoamento na camada limite em relação à velocidade 

total do escoamento, em função do diâmetro do canal, para várias frequências de atuação acústica 

(adaptado de [26]). 

 

Rife e Bell [66] estudaram também o escalonamento acústico em dispositivos 

microfluídicos, embora não tenham incluído o efeito da camada limite. A Figura 2.6 apresenta 

uma comparação entre a velocidade média de escoamento em função do diâmetro do canal tendo 

em conta a camada limite (como abordado por Frampton ou Nyborg) e a velocidade média sem o 

efeito da camada limite. Da figura, verifica-se que a presença da camada limite garante uma 

velocidade média de escoamento acústico constante para canais de diâmetro inferior a 100 µm, o 

que indica que o escoamento acústico poderá ser adequado para agitação e transporte em 

microcanais, particularmente quando estes apresentam dimensões muito reduzidas. 
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Figura 2.6 Velocidade média em função do diâmetro do canal (adaptado de [26]). 

 

Além do diâmetro do canal, também a frequência das ondas acústicas tem impacto na 

quantificação da microagitação acústica. A velocidade do escoamento aumenta 

proporcionalmente ao quadrado da frequência, em canais onde o comprimento de onda é 

pequeno em comparação com o diâmetro do canal. Contudo, quando o comprimento de onda é 

da mesma ordem ou de ordem superior ao diâmetro do canal, a velocidade média de 

microagitação aumenta exponencialmente em relação à frequência [26, 65]. 

 

2.5 Revisão bibliográfica 

 

O fenómeno de microagitação acústica foi estudado inicialmente por Rayleigh em 1896 

[67], e mais tarde abordado tanto por Eckart [25] como por Nyborg [63]. A partir destes estudos, 

muitos outros surgiram, tanto experimentais como teóricos. Nesta secção apresenta-se uma 
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revisão das principais soluções de mistura acústica e transporte referenciadas e dos modelos 

numéricos e estratégias de simulação deste fenómeno. 

 

 Sistemas acústicos de mistura 2.5.1

 

Ao longo das últimas décadas, e principalmente nos últimos dez anos, têm vindo a ser 

desenvolvidos vários dispositivos miniaturizados de fluidos, baseados em transdutores 

piezoelétricos controlados externamente. Além de serem muito frequentes os dispositivos de 

deteção de analitos através de sinais acústicos [49], ou seja, baseados no acoplamento acústico 

entre o dispositivo e os fluidos, como sensores SAW (Surface Acoustic Wave) ou flexural plate 

wave [49], as ondas acústicas têm vindo ainda a ser bastante utilizadas como atuadores para 

promover a mistura e o transporte em sistemas de microfluidos [68].  

Muitos dos dispositivos que utilizam ondas acústicas para controlo de escoamento, 

baseados em transdutores piezoelétricos (poliméricos ou não), encontram-se patenteados [69-72]. 

Estes dispositivos permitem o controlo ativo de funções como mistura [69] e transporte [71] de 

fluidos, gerando padrões de escoamento definidos nos microcanais e cuvetes. 

Em 1998, Zhu et al. [30] apresentaram um sistema de transporte microfluídico através de 

ondas acústicas focalizadas, geradas por um transdutor piezoelétrico de geometria específica com 

10 µm de espessura, e que permitia movimentar volumes de 2 µl de fluido, assim como 

micropartículas fluorescentes de 10 µm de diâmetro, quando atuadas por pulsos de ondas 

sinusoidais de 240 e 480 MHz. Em 2006, Tseng et al. [73] utilizaram ondas SAW, geradas por 

transdutores de LiNbO3, para promover a mistura de dois fluidos em microcanais de 

polidimetilsiloxano (PDMS). Os autores concluíram que aumentando a tensão aplicada no 

transdutor, a mistura dos fluidos ocorria mais rapidamente e, simultaneamente, o aquecimento do 

microssistema era também superior. Também com transdutores de LiNbO3, Sankaranarayanan e 

Bhethanabotla apresentaram, em 2008, um estudo focado na otimização das geometrias dos 

transdutores interdigitais para implementação em microdispositivos [74]. 
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Recorrendo ao PZT como transdutor, Yang et al., em 2001 [75], desenvolveram um 

sistema de mistura à microescala, atuado por uma onda quadrada de frequência 60 kHz, que 

permitia obter caudais de 5 ml/min. Jagannathan et al. [76] desenvolveram um sistema de canais 

microfluídicos em PDMS, cujo atuador consistia num filme piezoelétrico de 10 µm de espessura 

e atuado a uma frequência de 400 MHz. Bengtsson e Laurell, em 2004 [28], usaram cristais 

piezoelétricos atuados a 5 MHz para gerar escoamentos acústicos rotativos em canais 

microfluídicos, de altura correspondente ao comprimento de onda acústico, e largura equivalente 

a um quarto da altura [58]. Estes autores usaram escoamentos de Rayleigh para mistura e 

agitação de fluidos, tendo sido desenvolvidos dois sistemas: um dispositivo de mistura de dois 

escoamentos paralelos num canal único e um dispositivo de agitação para favorecer reações 

enzimáticas em microcuvetes. Em 2006, Hongyu et al. [77] desenvolveram um sistema, também 

com base num transdutor de PZT padronizado, atuado entre os 10 e os 12,5 MHz, que permitia 

obter escoamentos até 123 mm/s. A utilização de transdutores de PZT foi também reportada por 

Guo et al., em 2008 [78], para misturar fluidos em movimento, com um caudal de 50 µl/h. Os 

autores desenvolveram um misturador com base num par de transdutores de PZT, posicionados 

sob uma microcuvete localizada entre dois canais com 10 µm de profundidade e 200 µm de 

largura, aplicando um sinal de amplitude de 5 V e frequência de 2,65 MHz. Além da mistura e 

transporte, vários autores utilizaram transdutores de PZT para promover a separação de 

micropartículas. Araz et al., em 2010 [79], desenvolveram um sistema para mistura e separação 

de micropartículas numa plataforma de silício, com um transdutor de PZT atuado com sinais 

sinusoidais de amplitudes pico-a-pico entre 1 e 10 V. Já em 2012, Liu et al. [80] promoveram a 

separação de micropartículas de 10 µm de diâmetro entre dois escoamentos de fluidos miscíveis 

num microcanal. Para esse efeito, atuaram o transdutor, localizado na base do microcanal, de 

modo a cobrir toda a sua largura, com um sinal de amplitude de 10 V e uma frequência de 

1,88 MHz. Em 2011, Shilton et al. [81] usaram ondas SAW, geradas por transdutores de 

LiNbO3, em motores microfluídicos para promover microcentrifugação, tendo obtido acelerações 

radiais de 172 m/s
2
, uteis para separação de fluidos. 

Rife et al., em 2000 [23], desenvolveram um sistema microfluídico com transdutores de 

33 µm de titanato de bário (BaTiO3), atuados a uma frequência de 50 MHz, para promover 

mistura e transporte de fluidos em canais de 10 mm de comprimento. Além de materiais 



Capítulo 2 – Mistura Acústica: Enquadramento e Revisão Bibliográfica 

 

29 

 

cerâmicos, estes autores utilizaram também o polímero PVDF para gerar ondas acústicas e 

promover mistura em domínios microfluídicos, pelo efeito de acoustic streaming, baseado no 

fenómeno de quartz wind. Em 2003 [82], foi desenvolvido um dispositivo miniaturizado de 

transporte acústico de fluidos, com transdutores localizados quer no interior quer no exterior de 

canais e reservatórios. Em 2004, estes autores patentearam um novo dispositivo [68], também 

baseado em transdutores piezoelétricos, que pode ser utilizado para pressurizar volumes ou 

aquecer localmente fluidos, para serem depois usados para operar atuadores, como por exemplo 

válvulas. 

São também vários os dispositivos desenvolvidos que se baseiam no efeito termoacústico, 

ou seja, cujo aquecimento leva à formação de ondas acústicas [83, 84]. O calor gerado propaga-

se pelo meio envolvente, provocando expansão térmica e produzindo ondas de pressão, que 

resultam em ondas acústicas. Estas são flutuações de pressão de grande amplitude, que podem 

guiar o fluido, criando padrões de escoamento. 

A utilização do polímero β-PVDF para a mistura dos fluidos tem sido pouco referenciada 

e, quando utilizada, tem sido implementada recorrendo a filmes de PVDF comerciais, 

requerendo o acoplamento do filme à microestrutura, o que dificulta a transmissão das ondas 

acústicas devido às novas interfaces geradas [23, 54]. O trabalho de Cardoso, V. F., descrito 

em [59], consiste no único estudo conhecido que combina um dispositivo microfluídico com 

transdutores piezoelétricos baseados no polímero eletroativo β-PVDF integrado no dispositivo e 

processado através de técnicas de deposição de filmes finos, sendo estes utilizados para geração 

de ondas acústicas. Assim, o presente trabalho, que surge no seguimento do trabalho acima 

referido, pretende avaliar e otimizar numericamente os fenómenos de acoustic streaming e de 

aquecimento, sendo essa a sua principal novidade. 
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  Modelação de sistemas acústicos de mistura 2.5.2

 

Devido à grande complexidade do fenómeno de acoustic streaming, o projeto e a 

otimização de microdispositivos fluídicos baseados em ondas acústicas são realizados recorrendo 

a modelos numéricos.  

Um dos primeiros modelos da microagitação acústica gerada por transdutores 

piezoelétricos foi desenvolvido por Nyborg [24, 63]. Este modelo baseia-se na resolução das 

equações de Navier-Stokes, usando aproximações sucessivas, de modo a obter uma expressão da 

força acústica desenvolvida por unidade de volume. As variáveis de pressão, densidade e 

velocidade são dadas como a soma das componentes de primeira e segunda ordem. Nyborg 

assume, para a resolução do modelo numérico, que uma onda acústica plana axial, de amplitude 

conhecida, propaga-se ao longo de um canal cilíndrico de secção transversal constante e 

preenchido por um fluido viscoso. O modelo de Nyborg considera ainda as paredes do canal 

como sendo rígidas e de extensão infinita, não existindo reflexão das ondas acústicas.  

A partir do trabalho de Nyborg, outros autores têm vindo a estudar os fenómenos de 

acoustic streaming e a desenvolver novos modelos [26, 35, 38]. Apresentam-se de seguida 

alguns exemplos de estudos para modelação e simulação de dispositivos microfluídicos, ao nível 

dos escoamentos e dos fenómenos de microagitação e transporte. 

Nguyen e White [39] modelaram, através de métodos numéricos, uma microbomba 

baseada em ondas acústicas e no fenómeno de microagitação acústica em água. Foi simulada a 

influência das dimensões dos canais, da amplitude das ondas acústicas e da pressão nos perfis de 

velocidade e nos caudais, através da resolução das equações de continuidade, momento e 

energia. Os autores concluíram que canais com comprimentos de poucos milímetros mostram um 

bom desempenho para escoamentos. Discutiram também a transferência de calor ao longo do 

canal gerada pela agitação acústica, de modo a avaliar a hipótese de integrar um sensor de 

escoamento térmico na microbomba ou usá-la para arrefecimento, tendo concluído que não seria 

adequada para esta aplicação, devido à sua baixa convecção forçada. 
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Nguyen e Truong [38] têm vindo a dedicar-se ao desenvolvimento de microdispositivos 

poliméricos de transporte de fluidos, fabricados na resina SU-8, baseados em transdutores 

piezoelétricos. Os autores efetuaram a modelação e simulação do microdispositivo através de 

métodos de elementos finitos, e implementaram o modelo tridimensional no ANSYS, recorrendo 

ao acoplamento fluido – análise estrutural. Para tensões sinusoidais de amplitude de 10 V, foram 

obtidos caudais de 1 ml/min. 

Gantner et al. [36] simularam numericamente ondas SAW para aplicação em dispositivos 

lab-on-a-chip, usando modelos matemáticos que conjugam o fenómeno piezoelétrico (transdutor 

de cristal LiNbO3), a teoria das ondas SAW e os fenómenos elastomecânicos. As simulações 

foram efetuadas recorrendo a modelos de elementos finitos, e foi analisada a amplitude das 

ondas e a deformação sofrida pelo material piezoelétrico. 

Köster [37] desenvolveu o seu trabalho no âmbito da simulação numérica do fenómeno 

de acoustic streaming em microdispositivos com ondas SAW. O trabalho usa as equações de 

Navier-Stokes para fluidos compressíveis, considerando fronteiras livres. A discretização 

numérica do problema foi efetuada para um modelo de elementos finitos, numa situação 

estacionária, quase estacionária e transiente, a duas e três dimensões. 

Antil et al. [85] apresentaram, em 2008, um modelo para a simulação de microagitação 

acústica baseada em transdutores piezoelétricos de LiNbO3 para aplicação em dispositivos de 

microfluídica. O trabalho destes investigadores foca-se no posicionamento preciso de amostras 

(de ADN, proteínas ou solutos), em volumes que variam entre os picolitros e os nanolitros. O 

modelo matemático apresentado traduz uma combinação das equações linearizadas da 

piezoeletricidade, utilizadas para gerar ondas SAW, e das equações de Navier-Stokes. O 

problema da simulação das SAW e dos escoamentos microfluídicos é resolvido usando 

elementos finitos, tanto para 2D como para 3D. 

Em 2012, Sadhal [86] analisou analiticamente, a uma e duas dimensões, o fenómeno de 

acoustic streaming através da teoria de perturbação, de modo a simplificar a formulação 

matemática. Este autor considerou escoamentos oscilatórios do tipo quartz wind, Rayleigh e 

entre duas placas paralelas, e verificou que os aspetos rotacionais dos campos de velocidade 
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tendem a tornar-se significativos junto às fronteiras sólidas. Também Bruus [87] recorreu à teoria 

de perturbação para determinar os modos de ressonância da propagação acústica em cuvetes de 

2 mm × 2 mm, assim como os efeitos da geometria nestes modos. As simulações foram efetuadas 

recorrendo a métodos de elementos finitos, no COMSOL Multiphysics. 

Gedge e Hill [88], também em 2012, apresentaram a teoria das ondas SAW, geradas por 

transdutores piezoelétricos, em várias aplicações microfluídicas com manipulação ultrassónica 

de partículas. As equações apresentadas derivam de uma interface sólido-vácuo, sendo 

posteriormente generalizadas para ondas de Rayleigh em interfaces sólido-sólido e sólido-fluido. 

Mozurkewich [89], em 2002, estudou o aquecimento gerado pelo acoustic streaming num 

tubo cilíndrico, a partir dos campos de velocidade de Navier-Stokes de primeira e segunda 

ordem. 

Em simultâneo com o desenvolvimento de modelos numéricos de acoustic streaming, 

vários autores têm apostado na otimização computacional. A título de exemplo, Mehra et al. [90] 

apresentaram, em 2012, algoritmos para redução do consumo de tempo e memória 

computacionais na resolução da equação de onda acústica, através da otimização da arquitetura 

das unidades gráficas de processamento (GPUs). 

São, como se observa, vários os modelos já desenvolvidos e simulados ao longo dos 

últimos anos. Os fenómenos do escoamento dos fluidos, da piezoeletricidade e da geração de 

ondas acústicas são já bem referenciados ao nível bibliográfico. Contudo, o trabalho a realizar 

pretende simular também o aquecimento gerado pelo fenómeno de microagitação acústica e 

incorporar o transporte de massa, utilizando como transdutor piezoelétrico um filme de β-PVDF. 

Pretende-se integrar estas simulações com os fenómenos anteriores (escoamento dos fluidos, 

piezoeletricidade e geração de ondas acústicas) já que não foi encontrada na bibliografia 

qualquer referência à modelização conjunta de todos os fenómenos, e estes são relevantes para 

prever o desempenho de novos materiais piezoelétricos para mistura de fluidos à microescala. 

Assim, o trabalho apresentado envolve uma abordagem numérica tanto ao efeito piezoelétrico, 

como focada à propagação acústica, streaming, aquecimento e transporte de massa, tendo em 

conta os efeitos das equações de momento e de continuidade de Navier-Stokes. O trabalho 
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apresenta os efeitos de acoustic streaming em cuvetes, atuadas por transdutores piezoelétricos 

(poliméricos e cerâmicos), de modo a misturar fluidos e acelerar reações, em análises de fluidos 

biológicos. Os modelos são extensíveis a microcanais, como descrito no capítulo 6.  

 

2.6 Conclusão 

 

O presente capítulo abordou as principais técnicas ativas e passivas para promoção de 

mistura à microescala, apresentando a utilização de ondas acústicas como solução para 

ultrapassar as limitações dessas técnicas. Foram ainda caracterizados os principais tipos de 

escoamento acústico: Eckart, Rayleigh e Schlichting, com base nas relações entre comprimento 

de propagação acústica e comprimento de onda. O capítulo terminou com uma revisão do estado 

da arte dos sistemas de mistura acústica, assim como dos modelos numéricos de simulação 

destes sistemas.  
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3 Métodos Numéricos 

 

Este capítulo apresenta as noções gerais dos métodos numéricos computacionais, bem 

como um resumo das principais técnicas de discretização das equações diferenciais de 

conservação. No final do capítulo são ainda apresentados os softwares utilizados no decorrer do 

trabalho para a implementação dos modelos numéricos desenvolvidos. 

 

3.1 Dinâmica de fluidos computacional 

 

A utilização de métodos de dinâmica de fluidos computacional (CFD
3
) tem vindo a 

tornar-se uma importante estratégia no que respeita ao estudo de microescoamentos, através do 

desenvolvimento de modelos matemáticos que permitem a simulação de escoamentos à escala 

micro, de modo a prever o seu comportamento. 

A dinâmica de fluidos computacional parte de equações que descrevem como a matéria 

se comporta num mundo contínuo e transforma essas equações e o respetivo domínio em algo 

que possa ser descrito por um computador digital. Um problema numérico é descrito por 

                                                      
3
 Do inglês Computational Fluid Dynamics. 
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equações globais de transporte e equações de fronteira adequadas. A equação de conservação 

genérica, para uma variável dependente , é dada por: 

 





S)()(

t

)(





u  (3.1) 

 

A equação genérica (em que ρ é a massa específica, u o vetor velocidade, Γ o coeficiente 

de difusão e    o termo fonte) inclui os termos da taxa de variação, convectivo e difusivo, no 

lado esquerdo da equação, e o termo fonte no lado direito. O termo fonte é dado pela soma de um 

termo dependente da variável  e de um termo independente:         . 

A transformação das equações num domínio que possa ser descrito por um computador 

digital ocorre através da discretização, e implica uma perda de informação, com a consequente 

introdução de um erro de discretização. Só a escolha adequada do método de discretização e do 

algoritmo pode garantir que a solução das equações discretizadas é igual à solução das equações 

originais. A Figura 3.1 apresenta um esquema da dinâmica de fluidos computacional. 

 

Figura 3.1 Esquema representativo da dinâmica de fluidos computacional. 
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Para a resolução de um problema teórico de CFD, que compreende balanços de 

quantidade de movimento, hipótese do continuum e equações diferenciais, é essencial considerar 

a malha, isto é, uma partição da geometria do problema em pequenos elementos. Os modelos 

numéricos são discretizados em pequenos elementos e as equações de conservação são resolvidas 

para cada um deles. As equações de conservação dos escoamentos de fluidos apresentam-se 

como um conjunto de equações de derivadas parciais não lineares, que podem ser consideradas 

como uma formulação matemática das leis da mecânica dos fluidos, que têm em conta a massa, 

momento e energia. 

Do ponto de vista do utilizador, uma das principais vantagens de utilizar CFD está 

associada ao facto de o utilizador poder aceder a uma elevada gama de definições e parâmetros, 

de modo a conseguir aproximações realistas dos problemas, reduzindo os custos experimentais 

de validação de sistemas, nomeadamente quando as condições experimentais são difíceis de 

replicar. A aplicação de ferramentas CFD segue três etapas principais: pré-processamento, solver 

e pós-processamento. Na fase de pré-processamento, ocorre a seleção da geometria e da malha 

que definem o domínio computacional, dos fenómenos físicos e químicos que serão modelados, 

bem como das propriedades físicas dos fluidos, das condições fronteira e das condições iniciais 

do problema (como temperatura ou pressão). A precisão de uma solução obtida por CFD está 

dependente do número de elementos na malha, que por sua vez deve resultar de um balanço entre 

a precisão obtida e o custo em tempo computacional e memória exigida. São vários os 

parâmetros que influenciam a qualidade da malha [91]: estruturação (estruturada ou 

não-estruturada); ortogonalidade; dimensão dos elementos; tipo de elementos geométricos; 

número de graus de liberdade; qualidade dos elementos (0 – 1). 

Desta forma, é habitual efetuar estudos de malha de modo a selecionar a mais adequada 

para as simulações, de acordo com a precisão que os resultados requerem. Na fase de aplicação 

do solver, é obtida uma solução numérica apropriada para o modelo matemático. O solver é o 

programa numérico que consiste na aplicação de uma sequência de tarefas de modo a obter a 

solução das equações, e difere nas aproximações efetuadas às variáveis e nos processos de 

discretização. As principais propriedades dos métodos de solução numérica são [91]:  
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 Consistência – para o método ser consistente, o erro de truncatura deve tender 

para zero quando o espaçamento da malha tende também para zero [91]; 

 Estabilidade – um método numérico é estável se não amplifica o erro durante o 

processo de resolução numérica. Em problemas transientes, a estabilidade garante 

que o método produz uma solução delimitada sempre que a solução da equação 

exata for delimitada e, em métodos iterativos, garante que não ocorre 

divergência [91]; 

 Convergência – um método é convergente se a solução da equação discretizada 

tende para a solução exata da equação diferencial quando o espaçamento da malha 

tende para zero. A consistência e a estabilidade do método são condições 

necessárias e suficientes para que ocorra convergência [91];  

 Contorno limitado – as soluções numéricas devem situar-se entre fronteiras 

adequadas, ou seja, quantidades fisicamente não negativas devem sempre ser 

positivas e, do mesmo modo, na ausência de fontes, os valores máximos e 

mínimos da variável devem encontrar-se nas fronteiras do domínio [91]; 

 Soluções com significado físico – os modelos devem ser projetados para garantir 

soluções realistas. Se os modelos não forem devidamente projetados podem levar 

a soluções sem significado físico ou a métodos não convergentes [91]; 

 Precisão – a precisão de um método numérico relaciona-se com os erros 

sistemáticos (de modelação, de discretização e de iteração ou convergência) que 

levam a que as soluções numéricas sejam aproximadas às soluções exatas [91]; 

 Conservação – uma vez que as equações a resolver são leis de conservação, o 

modelo numérico deve respeitar também estas leis, isto é, em estado estacionário 

e na ausência de fontes, uma quantidade que sai de um volume fechado é igual à 

quantidade que entra nesse volume [91]. 
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Na fase de pós-processamento, ocorre a extração dos dados e a sua análise, de modo a 

validar o modelo numérico. Nesta fase, é essencial uma correta análise e interpretação dos dados, 

visto que os resultados das simulações são diretamente influenciados pelos inputs do sistema e 

definições. Deste modo, se a física envolvida no problema não for devidamente compreendida, 

podem resultar interpretações erradas, comprometendo a correção do modelo [91, 92]. 

A dinâmica de fluidos computacional é aplicada para a resolução das equações de 

Navier-Stokes, no capítulo 5. De modo semelhante, estes princípios são utilizados para a 

resolução das equações diferenciais da piezoeletricidade, descritas no capítulo 4. 

Uma vez que os métodos numéricos acarretam erros e resultam, por isso, em soluções 

aproximadas, é importante que as simulações sejam complementadas por validação 

experimental, que garanta a qualidade dos métodos numéricos utilizados. 

 

3.2 Estratégias de Discretização 

 

A discretização das equações que descrevem o modelo físico consiste na substituição da 

informação contínua da solução exata por valores discretos relativos a pontos de cálculo. Ao 

nível estrutural, as equações discretizadas são equações algébricas que relacionam os valores da 

propriedade desconhecida  entre um grupo de pontos de cálculo próximos. As equações 

discretizadas derivam das equações diferenciais de conservação, tomando como referência o 

perfil da variação de  entre os pontos de cálculo. Os métodos de diferenças finitas, de elementos 

finitos e de volumes finitos correspondem a três abordagens diferentes de discretização das 

equações, que se distinguem pelas estratégias de derivação e interpolação, e através dos quais é 

possível obter a solução do modelo matemático [91, 92]. 

 

 

 



Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em microfluídica 

 

40 

 

 Diferenças finitas 3.2.1

 

 Os métodos de diferenças finitas são os métodos mais antigos de resolução de equações 

diferenciais parciais, introduzidos por Euler [91], e solucionam as variáveis dependentes do 

problema através de pontos localizados nos nós da malha. O método de diferenças finitas inicia-

se com a discretização do domínio numa malha geométrica, geralmente estruturada a nível local, 

isto é, em que cada nó pode ser considerado como a origem de um sistema de coordenadas 

locais, cujos eixos coincidem com as linhas da malha. A Figura 3.2 representa um exemplo de 

malha bidimensional cartesiana adequada à implementação do método de diferenças finitas. 

 

 

Figura 3.2 Esquema de parte de uma malha cartesiana bidimensional para métodos de diferenças 

finitas (adaptado de [91] com autorização de Springer Science+Business Media). 

 

Cada nó da malha é identificado de forma única por um conjunto de índices, 

correspondentes às linhas da malha que o intersectam, e que se representam por (i, j) em 2D e (i, 

j, k) em 3D, sendo os nós vizinhos representados pelo aumento ou diminuição de uma unidade no 

índice. Cada nó da malha tem ainda associado um valor da variável dependente a resolver. Para 

que seja estabelecida uma relação entre o valor da variável no nó e nos seus vizinhos imediatos, 
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ocorre a substituição, no nó, de cada termo da equação por uma aproximação de diferença finita. 

As aproximações por diferenças finitas resultam da definição de derivada [91]: 

 

(
  

  
)
  

    
    

 (     )   (  )

  
 (3.2) 

 

O tipo de aproximação efetuada afetará a precisão dos resultados obtidos. A qualidade da 

aproximação aumenta à medida que são considerados mais pontos e estes se encontram mais 

próximos de xi, ou seja, à medida que a malha é refinada [91]. Deste modo, as derivadas da 

equação diferencial parcial são aproximadas pelos valores das funções nos pontos da malha [91]. 

Este método aplica-se essencialmente em modelos com malhas estruturadas e que não envolvem 

geometrias complexas, devido à facilidade de obtenção de aproximações de ordem elevada e à 

discretização espacial precisa.  

 

 Elementos finitos 3.2.2

 

O método de elementos finitos (FEM) recorre a funções lineares ou quadráticas nos 

elementos da malha para descrever as variações locais das variáveis dependentes, de um modo 

que garanta a continuidade da solução através das fronteiras do elemento. Estas funções devem 

representar a variação da solução dentro do elemento. O método de elementos finitos é iniciado 

pela subdivisão do domínio computacional num conjunto de elementos discretos, geralmente 

triangulares ou quadrangulares, que formam uma malha. Estes elementos são delimitados por um 

número finito de nós onde as variáveis dependentes são determinadas através de aproximações. 

A solução em cada elemento é aproximada por uma combinação algébrica dos valores nodais 

locais [40, 91, 93]. Tomando como exemplo um problema com uma única variável dependente, o 
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objetivo é aproximar o seu valor através de uma função que possa ser descrita por um número 

finito de parâmetros, ou graus de liberdade (degrees of freedom – DOF) [94].  

Esta função de aproximação u é aplicada a cada elemento da malha de elementos finitos, 

e consiste numa função polinomial de grau k, sendo k um inteiro positivo. Para descrever a 

função polinomial, basta considerar os seus valores nos pontos de Lagrange de ordem k. Estes 

são os pontos nos quais as coordenadas dos elementos são múltiplos inteiros de 1/k. Tomando 

como exemplo uma malha triangular com k=2, os pontos nodais são localizados nos cantos e 

pontos centrais das laterais de cada triângulo. Para cada um dos pontos, pi, existe um grau de 

liberdade     (  ) e uma função de base   . Esta função de base corresponde a uma função 

polinomial de grau máximo k nas coordenadas locais, de modo a que tenha valor 1 no nodo i e 0 

nos restantes. Assim, a função de base é contínua e tem-se [94]: 

 

  ∑    
 

 (3.3) 

 

Se o problema for estacionário, a abordagem para a resolução baseia-se na eliminação da 

equação diferencial. Já para problemas transientes, ocorre a substituição das equações 

diferenciais parciais em equações diferenciais ordinárias, que podem ser resolvidas pelo método 

das diferenças finitas. Quando ocorre a substituição das funções na equação, é definido um 

conjunto de residuais, correspondente aos erros na aproximação da solução [91]. Para que estes 

sejam minimizados, os residuais são multiplicados por uma função de ponderação e integrados 

em todo o domínio [91]. As equações dos nós são resolvidas simultaneamente, por inversão das 

matrizes ou métodos iterativos [40, 93]. O método dos elementos finitos é adequado para 

encontrar soluções aproximadas de equações diferenciais parciais, tanto lineares como 

não-lineares, bem como de equações integrais [91]. Este método permite o uso de malhas não 

estruturadas, bem como o estudo de fluidos não-Newtonianos, o que garante uma elevada 

flexibilidade ao modelar problemas de dinâmica de fluidos [91]. 



Capítulo 3 – Métodos Numéricos 

 

43 

 

 Volumes finitos 3.2.3

 

O método de volumes finitos (FVM), por ser o método utilizado e implementado no 

OpenFoam para os estudos de dinâmica de fluidos, será apresentado com mais detalhe. O FVM é 

um método numérico, abordado inicialmente por Patankar [95] para resolução de equações de 

derivadas parciais, que calcula os valores médios das variáveis através de um domínio 

discretizado, e é baseado no conceito de volume finito. 

Este conceito refere-se, de modo simplificado, ao pequeno volume que rodeia cada nó 

numa malha. O método de volumes finitos considera, por isso, uma subdivisão do domínio em 

elevado número de volumes de controlo, ou elementos da malha, não sobreponíveis, onde as 

equações de conservação são aplicadas. As propriedades de cada volume de controlo são 

relativas a um ponto correspondente ao centro de gravidade do elemento, sendo que as faces do 

volume de controlo correspondem às suas fronteiras físicas e localizam-se a meia distância entre 

nós adjacentes. Na Figura 3.3 esquematiza-se parte de uma malha 2D a dividir o domínio, bem 

como a notação típica para os nós, faces e elementos vizinhos. 

 

Figura 3.3 Esquema de parte de uma malha, em coordenadas cartesianas, onde se apresenta um 

volume de controlo e a notação típica para a discretização das equações (adaptado de [92], com 

autorização de Pearson Education Limited). 
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Tomando como referência a figura, é identificado o ponto P como um ponto central do 

nó, bem como quatro vizinhos: Este (E), Oeste (O), Norte (N) e Sul (S), cujas distâncias ao ponto 

P são dadas por δx e δy. A dimensão de cada volume de controlo é dada por Δx e Δy. No caso de 

um domínio bidimensional, a superfície dos volumes de controlo corresponde a um conjunto de 

quatro faces planas, identificadas pelas letras minúsculas representadas na figura, 

correspondentes à sua localização relativamente ao nó central. Se considerarmos um domínio 

tridimensional, é necessário adicionar ainda aos vizinhos um nó superior e um inferior, pelo que 

a superfície dos volumes de controlo corresponderá a seis faces planas. 

 

Após a divisão do domínio nos volumes de controlo, procede-se à integração das 

equações de conservação, na forma diferencial, em cada volume de controlo, de modo a chegar a 

uma equação discretizada no ponto P para um time step finito Δt. Este processo de discretização 

converte as equações integrais num sistema de equações algébricas que podem ser resolvidas por 

métodos iterativos, baseados na aplicação repetida de algoritmos simples, levando à 

convergência do sistema de equações algébricas. 

O método de volumes finitos é de natureza conservativa, uma vez que para qualquer 

densidade de malha, as quantidades transportadas são integralmente conservadas, gerando uma 

equação de balanço discreto [91, 92, 96]. Este método foi inicialmente desenvolvido como uma 

formulação de diferenças finitas com um algoritmo numérico no qual o processo de discretização 

envolvia a substituição de uma variedade de aproximações de diferenças finitas para os termos 

da equação integrada. 

A resolução das equações de conservação de um determinado modelo, com base em 

volumes finitos, parte da forma integral das equações, aplicada a um volume de controlo VC. 

Nesta fase, será tomado como referência o caso de uma equação de conservação genérica, para 

uma variável dependente , num volume finito V, com área A: 

 

 




VCVCVCVC

dVSdV)(dV)(dV
t

)(





u  (3.4) 



Capítulo 3 – Métodos Numéricos 

 

45 

 

A equação genérica (em que ρ é a massa específica, u o vetor velocidade, Γ o coeficiente 

de difusão e S o termo fonte) inclui os termos da taxa de variação e convectivo, no lado esquerdo 

da equação, e os termos difusivo e fonte, no lado direito. Esta equação pode ser reescrita como 

um integral sobre toda a superfície do volume de controlo, com base no teorema da divergência 

de Gauss [97]:  

 

 




VCAAVC

dVSdA)(dAdV
t

)(





nnu  (3.5) 

 

em que n é o versor normal à superfície e assume-se  como a única variável desconhecida [92]. 

No caso de um problema estacionário, a sua resolução dependerá apenas de um processo de 

discretização espacial. Assim, o escoamento através da fronteira do volume de controlo 

corresponde à soma dos integrais nas faces que o delimitam: 

 

  

j
AA k

dAfdAf  (3.6) 

 

Na equação, f é a componente do vetor do escoamento convectivo )( nu   ou difusivo 

)( n   na direção normal à face do volume de controlo [91]. Como os valores da variável nas 

faces não são conhecidos, têm de ser obtidos por interpolação dos valores nos nós que devem ser, 

pelo menos, do mesmo grau de precisão que o do esquema de integração. O valor de  na face é 

calculado usando a seguinte expressão: 

 

r
f


   (3.7) 
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  e   são os valores no centro do volume de controlo e o seu gradiente no volume de 

controlo a montante, respetivamente, e r


 é o vetor de deslocamento desde o centróide da célula 

a montante ao centróide da face. Este esquema requer a determinação do gradiente, através do 

teorema da divergência, em todos os volumes de controlo. 

Após a discretização, a equação de conservação para a variável   na célula P  é 

geralmente não linear, podendo a sua forma linearizada ser escrita como: 

 

 
viz vizvizPP

baa   (3.8) 

 

em que P
a  é o coeficiente central, viz

a  são os coeficientes linearizados das células vizinhas, e b 

é a contribuição da parte independente do termo fonte C
S  em 

PC
SSS   e das condições de 

fronteira, tendo ainda como consideração [92]: 

 

 
viz PvizP

Saa  
(3.9) 

 

O conjunto formado pelas equações algébricas de todos os volumes de controlo para cada 

variável,  , é expresso em notação matricial e resolvido por um método numérico iterativo.  

Em simulação transiente, as equações de conservação têm de ser discretizadas no espaço 

e no tempo. A discretização no espaço é idêntica ao caso estacionário. A discretização temporal 

envolve a integração de cada termo na equação diferencial, num intervalo de tempo Δt. 

Integrando a equação diferencial no volume de controlo e num intervalo de tempo, desde o 

instante t a t+t, obtém-se: 
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que pode ser escrito como: 
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 (3.11) 

 

Assumindo que a variável num nó é igual em todo o volume de controlo, o primeiro 

termo da equação fica [92]: 

  VdVdt
t

n

P

n

P
VC

tt

t

Δ
1




















 


  uu  (3.12) 

Após esta fase, é necessário escolher o esquema a usar para a integração no tempo. Os 

métodos mais comuns de resolução são os de uma etapa, em que o cálculo do valor num instante 

de tempo depende da informação do valor anterior, podendo ser considerados esquemas de 

integração implícitos ou explícitos. Enquanto os métodos explícitos calculam os valores da 

variável dependente num instante de tempo (t+Δt) usando os valores das etapas anteriores (t), os 

métodos implícitos encontram a solução através de uma equação que envolve o valor anterior e o 

próprio valor. Num método implícito, a solução é calculada iterativamente em cada nível de 
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tempo usando o próprio valor, antes de se avançar para o nível seguinte [92]. Tendo em 

consideração um método implícito [92], a equação pode ser reescrita na sua versão discretizada 

no espaço e no tempo, onde se obtém: 

 

 


viz

n

P

n

Pvizviz

n

P

n

P
baaa 
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 (3.13) 

 

em que: 

 

 


viz P

n

Pviz

n

P
Saaa

1

                   t

V
a

n

P




Δ
u  (3.14) 

 

Os esquemas implícitos exigem maior custo computacional, mas garantem maior 

estabilidade relativamente ao valor de Δt, ou seja, permitem maiores incrementos temporais sem 

porem em causa a estabilidade da solução transiente. 

 

3.3 Caracterização dos softwares  

 

No decorrer do trabalho, são utilizados dois softwares com características distintas para 

implementar os vários fenómenos físicos: COMSOL Multiphysics e OpenFoam. 

O COMSOL Multiphysics consiste numa ferramenta integrada, cuja análise é baseada em 

métodos de elementos finitos, com uma interface gráfica simples, de modo a permitir a 

modelação e simulação de fenómenos de multifísica, em problemas estacionários ou transientes, 

em uma, duas ou três dimensões. A Figura 3.4 apresenta a interface gráfica do COMSOL 

Multiphysics.  
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Figura 3.4 Interface gráfica do COMSOL Multiphysics. 

 

O COMSOL Multiphysics inclui vários módulos com aplicação à física pré-definidos 

(neste trabalho, são relevantes os módulos de piezoeletricidade, dinâmica de fluidos, transporte 

de massa e transferência de calor), bem como uma ferramenta genérica para implementação de 

equações diferenciais parciais (PDEs) que não estejam previamente definidas. A opção pelo 

COMSOL Multiphysics é justificada, assim, pela facilidade de implementação dos vários 

fenómenos através da interface disponibilizada, sem a necessidade de programação de solvers 

para os modelos numéricos. De um modo simplificado, a implementação de um modelo no 

COMSOL Multiphysics é iniciada pela definição da geometria, seguida da definição das 

equações de conservação em cada subdomínio, condições fronteira (o software permite a 

definição de condições fronteira Dirichlet e Neumann) e condições iniciais do problema. A 

interface gráfica permite ainda a criação da malha de acordo com as características pretendidas e 

a seleção do solver, bem como várias ferramentas de pós-processamento e visualização de 
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resultados [98]. No presente trabalho, e uma vez que as geometrias consideradas de cuvetes e 

microcanais são simples, todas os passos de implementação e simulação dos modelos foram 

efetuados diretamente através das ferramentas da interface do COMSOL Multiphysics. Em 

relação aos solvers, o COMSOL Multiphysics permite a utilização de vários algoritmos de 

resolução, que se descrevem na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 Lista de solvers disponibilizados pelo COMSOL Multiphysics [94, 99]. 

Métodos diretos Métodos iterativos 

UMFPACK GMRES 

SPOOLES FGMRES 

PARDISO Conjugate Gradients 

TAUCS Geometric Multigrid 

 

No caso de modelos com um número muito elevado de graus de liberdade (geralmente 

acima dos cem mil), os solvers diretos consomem demasiada memória. Nesses casos, os solvers 

iterativos são mais eficientes e apresentam um melhor desempenho [99], apesar de serem menos 

estáveis e a convergência ser, por isso, mais difícil. Nesses casos, é importante a seleção de um 

pré-condicionador apropriado [99]. Ao longo do trabalho, os solvers utilizados são o 

Unsymmetric Multifrontal sparse LU Factorization Package – UMFPACK (mais estável, mas 

consome mais memória) e o SParse Object Oriented Linear Equations Solver – SPOOLES, que 

consome menos memória, mas perde em estabilidade. Ambos consistem num conjunto de rotinas 

para a resolução de sistemas de equações lineares na forma Ax = b, usando o método multifrontal 

e factorização direta LU da matriz esparsa A, e com pré-ordenação da matriz baseada no 

algoritmo de minimum degree [94]. 

 

Por outro lado, para otimizar os modelos numéricos de dinâmica de fluidos, utilizou-se 

ainda o OpenFoam, um software baseado em métodos de volumes finitos, que, para além dos 

solvers e ferramentas pré-definidos, oferece liberdade para criar código próprio para a resolução 



Capítulo 3 – Métodos Numéricos 

 

51 

 

dos modelos numéricos. Sendo baseado em FVM, o OpenFoam recorre a volumes de controlo 

para resolver as equações de conservação para massa e momento. O OpenFOAM é, na sua 

essência, uma biblioteca C++ para a criação de executáveis para a resolução de problemas em 

mecânica contínua e análise de dados [100]. Além disso, o OpenFoam, à semelhança do 

COMSOL Multiphysics, disponibiliza ainda ambientes de pré e pós-processamento. A geração 

das malhas está incluída na fase de pré-processamento e pode ocorrer, tanto através do gerador 

de malha providenciado pelo OpenFoam como pela importação de outros softwares. Quanto ao 

pós-processamento, o OpenFoam disponibiliza o ParaView, que inclui ferramentas de análise e 

visualização dos resultados. A Figura 3.5 apresenta a interface gráfica do software de pós-

processamento de dados ParaView. 

 

 

Figura 3.5 Interface gráfica do software de pós-processamento ParaView. 

 

No desenvolvimento do presente trabalho, tanto a definição da geometria como da malha 

foram implementadas no OpenFoam, através do comando blockMesh, em vez de importados de 

outros softwares. Em relação ao solver, apesar de serem vários os solvers presentes nas 

bibliotecas do OpenFoam [100] para a resolução de escoamentos compressíveis, incompressíveis 

e multifásicos, a opção recaiu sobre a programação de raiz de um solver para o problema, de 
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modo a incluir todas as particularidades do modelo. O método de resolução do modelo numérico 

de acoplamento pressão – velocidade seguiu o algoritmo Pressure Implicit with Splitting of 

Operators – PISO [101, 102]. 

Apesar de o OpenFoam permitir a criação de código próprio para a resolução dos 

modelos numéricos (não apresentando tanta dependência da interface), apresenta maiores 

limitações em relação à implementação multifísica. Ao longo do trabalho é, por isso, efetuada 

uma comparação dos resultados obtidos para os modelos de microfluídica, tanto no OpenFoam 

como no COMSOL, de modo a validar qualquer das opções em termos de software. Deste modo, 

o trabalho resultante consiste numa combinação da utilização de OpenFoam para a otimização 

dos modelos de acoustic streaming no fluido, e de COMSOL Multiphysics para a implementação 

do modelo multifísico completo.  

Além destes softwares, foi ainda estudada a possibilidade de utilização do ANSYS 

FLUENT CFD. Este software permite também a resolução de problemas numéricos de 

multifísica, bem como pré e pós-processamento. Contudo, a vantagem do COMSOL em relação 

a este software deveu-se à maior facilidade de aprendizagem e apoio documental, bem como à 

maior flexibilidade para incorporação de um grande conjunto de fenómenos multifísicos. Por 

outro lado, o OpenFoam surgiu como opção adicional para otimizar os modelos de microfluídica, 

por permitir maior liberdade no desenvolvimento do modelo numérico de escoamento de fluidos. 

 

3.4 Conclusão  

 

O capítulo apresentou as noções gerais dos métodos numéricos computacionais, bem 

como um resumo das principais técnicas de discretização das equações diferenciais de 

conservação: diferenças finitas, elementos finitos e volumes finitos. Foram ainda referidos os 

softwares utilizados no decorrer do trabalho para a implementação dos modelos numéricos 

desenvolvidos: COMSOL Multiphysics e OpenFoam. 
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4 Transdutores 

Piezoelétricos 

 

Este capítulo aborda os princípios físicos da piezoeletricidade, explicando a base do 

comportamento piezoelétrico de vários materiais. São referidas as equações fundamentais deste 

fenómeno, bem como os conceitos teóricos associados. O capítulo apresenta ainda o estudo dos 

transdutores piezoelétricos de β-PVDF e PZT, tanto ao nível do seu comportamento piezoelétrico 

como da dissipação de energia e aquecimento. 

 

4.1 Introdução  

 

Para que a microagitação acústica ocorra, é necessário que os atuadores piezoelétricos 

convertam a energia elétrica em ondas acústicas, de modo a que estas se propaguem nos fluidos, 

gerando diferenças de pressão e promovendo assim o movimento desses fluidos.  
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A utilização de transdutores piezoelétricos apresenta, como principal vantagem, o 

controlo da microagitação, através da escolha da frequência e amplitude do sinal de excitação, e 

da espessura do transdutor adequada à aplicação. Ao nível dos materiais dos transdutores 

piezoelétricos, a grande vantagem dos polímeros, copolímeros ou compósitos, em relação aos 

cerâmicos ou monocristais, reside na facilidade da fabrico por técnicas correntes de deposição de 

filmes finos, tais como spin-coating, bar-coating, ou evaporação do solvente diretamente sobre o 

alvo, podendo também ser preparados externamente e colocados sobre o local de utilização. 

Além disso, estes materiais são flexíveis, podem ser colocados em superfícies de geometria não 

plana, e respondem a uma ampla gama de frequências de acordo com as suas propriedades, pelo 

que a sua resposta pode ser facilmente alterada. Os polímeros, copolímeros e compósitos 

apresentam ainda a vantagem, relativamente aos cerâmicos, de terem baixa impedância acústica, 

o que garante um melhor acoplamento de impedâncias com o meio de propagação líquido, no 

caso de um dispositivo microfluídico, e, consequentemente, menor reflexão das ondas sonoras na 

camada limite entre o transdutor e o meio de propagação. Assim, uma maior fração da energia 

acústica gerada pelo elemento piezoelétrico é transferida para o meio de propagação [16]. 

 

4.2 Piezoeletricidade   

 

A piezoeletricidade é uma propriedade eletroativa, cujo nome tem origem na palavra 

grega piezein, que significa pressão, e foi descoberta no final do século dezanove por Pierre e 

Jacques Curie, durante um estudo do efeito da pressão na geração de carga elétrica em cristais 

[103, 104]. 

Esta propriedade eletroativa apresenta um comportamento físico diretamente relacionado 

com a estrutura química e cristalina dos materiais, sendo observada em materiais que não 

apresentam centros de simetria, isto é, que sejam anisotrópicos [103, 105]. Os cristais 

piezoelétricos são aqueles que, quando sujeitos a uma tensão mecânica, provocam uma alteração 

na polarização. Os cristais podem ainda ser classificados como polares ou não polares. Os 

polares são polarizados espontaneamente e, consequentemente, possuem um único eixo polar. 
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Sabe-se que os cristais polares são, além de piezoelétricos, piroelétricos. Deste modo, nestes 

cristais uma variação na temperatura produz uma variação na polarização do cristal [105, 106].  

O efeito piezoelétrico pode ser direto ou inverso. O efeito piezoelétrico direto consiste na 

conversão de energia mecânica em energia elétrica, ou seja, quando um material é sujeito a uma 

força mecânica, a estrutura molecular é deformada, ocorrendo separação dos centros de 

gravidade das cargas positivas e negativas. Esta separação gera uma distribuição de cargas na 

superfície do material, resultando na sua polarização (como esquematizado na Figura 4.1). Desta 

forma, gera-se um potencial elétrico entre dois elétrodos colocados paralelamente nas duas faces 

opostas do material [103, 106-108]. Num processo inverso, surge uma deformação mecânica do 

material quando este é sujeito a um campo elétrico [103]. 

 

 

Figura 4.1 Formação de um dipolo elétrico por aplicação de uma tensão mecânica. Os círculos 

vermelhos da figura representam as cargas positivas e os verdes as cargas negativas [108, 109]. 

 

 Equações constitutivas e de balanço 4.2.1

 

O efeito piezoelétrico pode ser descrito matematicamente. De modo a representar este 

efeito convenientemente, é necessário descrever as propriedades do material envolvido, pelo que 

são vários os coeficientes piezoelétricos, elásticos e dielétricos utilizados para caracterizar os 

materiais anisotrópicos, em termos de tensão, força mecânica, densidade de fluxo elétrico, campo 
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elétrico e tensores dielétricos [110]. O efeito piezoelétrico pode descrever-se com base nas 

equações de balanço de momento e energia elétrica. O deslocamento mecânico do material 

piezoelétrico, m, é dado pela equação de balanço de momento (4.1), onde ρ é a densidade do 

material piezoelétrico, M a tensão mecânica e b o vetor de força volúmica que atua sobre o 

material (uma vez que no trabalho desenvolvido o material piezoelétrico não se encontra sujeito 

a qualquer força mecânica externa, b=0) [36, 111]. 

 (       )        (4.1) 

 

O balanço de energia elétrica é descrito pela equação de Maxwell, em que D representa o 

vetor deslocamento elétrico: 

      (4.2) 

Além das equações diferenciais de balanço, o modelo do efeito piezoelétrico implica 

ainda a resolução de um sistema de relações lineares apresentadas nas equações constitutivas 

(4.3) e (4.4), baseadas em princípios termodinâmicos (considerando as diferentes formas de 

energia de Gibbs) e na consideração de que o material não possui centro de simetria [107, 112]. 

           (4.3) 

          (4.4) 

 

em que d
M 

e d
E
 representam os coeficientes piezoelétricos, ε

M
 a permitividade dielétrica, E o 

campo elétrico, S a deformação mecânica e s
E
 o coeficiente elástico. Como se observa da análise 

das expressões, o campo elétrico aplicado, E, e a deformação, S, encontram-se relacionados 

linearmente [103, 106].  
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A equação constitutiva (4.3) estabelece uma relação entre os tensores M e S, sendo o 

tensor deformação S dado pela equação (4.5), com base na lei de Hooke [36]: 

  (   (  ) )   (4.5) 

 

A equação (4.4) é também uma analogia da lei de Hooke, aplicada ao deslocamento 

elétrico [36, 113]. De modo resumido, o modelo matemático do efeito piezoelétrico é constituído 

por cinco equações: (4.1) a (4.5), por cinco variáveis (m, M, D, E e S) e por cinco constantes, 

que representam as propriedades dos materiais (ρ, d
M

, d
E
, s

E
, ε

M
).  

As equações constitutivas são resolvidas na forma matricial, tendo em conta as direções 

dos campos de atuação e resposta do material piezoelétrico [114]. Os coeficientes presentes nas 

equações constitutivas apresentam-se na forma de tensores e apresentam sub-índices, que 

indicam a relação entre quantidades elétricas e mecânicas. O primeiro índice inferior indica a 

direção do campo elétrico associado ao potencial aplicado ou carga produzida, enquanto o 

segundo aponta para a direção da tensão ou deformação mecânica [106]. Estes índices indicam 

que, na prática, a transferência de energia decorrente do efeito piezoelétrico ocorre num sistema 

tridimensional complexo. Define-se, por isso, ao nível estrutural, um sistema de eixos (1, 2 e 3) 

para identificação das direções das forças que afetam o material piezoelétrico, como apresentado 

na Figura 4.2 [105]. O eixo 3 corresponde à linha central, e denomina-se de eixo polar, paralelo à 

direção de polarização do material. Este sistema considera ainda três direções de torção 4, 5 e 6, 

perpendiculares às direções 1, 2 e 3, respetivamente.  
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Figura 4.2 Sistema de eixos ortogonal para definição das direções das forças que afetam um 

material piezoelétrico (adaptado de [105], com autorização de John Wiley & Sons, Inc.). 

 

No decorrer do estudo do efeito piezoelétrico, deve ter-se ainda em conta o 

amortecimento de Rayleigh do material, cujo valor depende do fator de qualidade do transdutor e 

da frequência de ressonância. O modo como o amortecimento afeta o comportamento do 

transdutor é dado pelo coeficiente de amortecimento mecânico, reunido a partir das propriedades 

da estrutura piezoelétrica [112]. Este coeficiente é dado pela equação de Rayleigh [115], em que 

ca é o coeficiente de amortecimento mecânico, α o fator multiplicador de massa, β o fator 

multiplicador de rigidez, m a massa e k a rigidez do material: 

         (4.6) 

O fator multiplicador de rigidez é dado por: 

  
 

       
 (4.7) 

 

em que Qmec é o fator de qualidade mecânica do transdutor e fR a frequência de ressonância 

[115]. O valor do coeficiente de amortecimento obtido é aplicado num sistema de equações 

lineares, obtidas após a interpolação polinomial das equações piezoelétricas discretizadas por 
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técnicas de elementos finitos (usando funções de interpolação para o deslocamento mecânico e 

potencial elétrico). Uma descrição completa deste método apresenta-se em [111].  

Uma vez que o efeito piezoelétrico inverso apresenta um comportamento linear quando 

sujeito a um campo elétrico, se for aplicada uma tensão elétrica oscilatória aos contactos do 

transdutor piezoelétrico, o material deformar-se-á da mesma forma, originando uma vibração 

mecânica. Este princípio é utilizado para atuar o transdutor piezoelétrico no decorrer do trabalho. 

 

 Parâmetros de caracterização do efeito piezoelétrico 4.2.2

 

Numa amostra piezoelétrica, são vários os parâmetros que relacionam as energias 

mecânica e elétrica envolvidas no efeito piezoelétrico e que, por isso, o permitem caracterizar. A 

Figura 4.3 esquematiza as principais relações entre as variáveis envolvidas no efeito 

piezoelétrico [116]. Nesta secção apresenta-se um resumo desses parâmetros. 

 

 

Figura 4.3 Relações entre as variáveis elétricas e mecânicas para um material piezoelétrico. O 

efeito piezoelétrico direto consiste na produção de um deslocamento elétrico pela aplicação de 

uma tensão mecânica, enquanto o efeito inverso consiste na produção de uma deformação 

mecânica quando o transdutor é sujeito a um campo elétrico (adaptado de [116]). 

 



Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em microfluídica 

 

60 

 

Coeficiente de acoplamento eletromecânico – kem 

O coeficiente de acoplamento eletromecânico, kem, é um parâmetro indicador da 

eficiência na geração de ondas acústicas, ou seja, define a capacidade do material piezoelétrico 

converter uma forma de energia noutra. O seu quadrado é definido pelo quociente entre a energia 

mecânica ou elétrica que é convertida e a energia total de entrada no sistema, como representado 

nas equações (4.8) e (4.9), para o efeito piezoelétrico direto e inverso [106]. O coeficiente de 

acoplamento eletromecânico depende das direções da tensão e do campo elétrico, pelo que 

consiste num tensor, estando associado a dois sub-índices: o primeiro é referente à direção ao 

longo da qual é aplicado o sinal elétrico; e o segundo é referente à direção da deformação 

mecânica. 

 

                         
  

                                               

                                 
 (4.8) 

 

                      
   

                                               

                                 
 

(4.9) 

 

Apesar de ser desejável um kem elevado, este não tem em conta as perdas dielétricas ou 

mecânicas. Assim, uma forma mais precisa de determinar a eficiência do transdutor seria 

baseada na razão entre a energia convertida efetivamente utilizada e a energia total fornecida. 

 

Constante piezoelétrica de carga – d  

A constante piezoelétrica de carga d entra nas equações do efeito piezoelétrico (4.3) e 

(4.4) e relaciona, para o efeito piezoelétrico direto, a carga registada nos elétrodos com a tensão 

mecânica aplicada (equação (4.10)). Da mesma forma, para o efeito inverso, este parâmetro 

relaciona a deformação mecânica produzida com a aplicação de um determinado campo elétrico 
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(equação (4.11)), pelo que valores elevados deste parâmetro indicam grandes deslocamentos 

mecânicos. Uma vez que este coeficiente depende das direções da tensão e do campo elétrico, ele 

apresenta também sub-índices, sendo o primeiro indicativo da direção da polarização do material 

(no caso do efeito piezoelétrico direto) ou do campo elétrico aplicado (no caso do efeito 

piezoelétrico inverso), e o segundo indicativo da direção da carga nos elétrodos ou da 

deformação desenvolvida. 

 

                         
                                

                        
   (   ) (4.10) 

 

                          
                                

                       
  (   ) 

(4.11) 

 

Tomando em consideração o efeito piezoelétrico inverso, que é o fenómeno considerado 

no presente trabalho, e com base na Figura 4.2, as componentes de d mais comuns para descrever 

o efeito piezoelétrico inverso são: d33 – deformação induzida na direção de polarização, por 

unidade de campo elétrico aplicado na mesma direção; d31 – deformação induzida na direção 1 

por unidade de campo elétrico aplicado na direção 3; e d12 – deformação de cisalhamento na 

direção 2 por unidade de campo elétrico aplicado na direção 1. 

A constante d é, por isso, um indicador importante quando se pretende avaliar o material 

piezoelétrico para aplicações dependentes da deformação, como é o caso do seu funcionamento 

como atuador.  
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Permitividade dielétrica – ε 

A permitividade dielétrica ε de um material piezoelétrico consiste no deslocamento 

elétrico por unidade de campo elétrico aplicado. Em particular, ε
M

 consiste na permitividade a 

uma tensão mecânica constante. 

 

Coeficiente elástico – s 

O coeficiente elástico s é dado pela deformação mecânica produzida num material 

piezoelétrico por unidade de tensão aplicada. Para as direções 11 e 33, tem um comportamento 

oposto ao módulo de elasticidade. Em particular, s
E
 representa o coeficiente elástico sob um 

campo elétrico constante. 

 

4.3 Materiais piezoelétricos 

 

A utilização de acoustic streaming para microagitação de fluidos requer a existência de 

uma fonte de ondas acústicas que possa ser integrada num dispositivo microfluídico. Deste 

modo, é importante que os materiais eletroativos utilizados apresentem um bom desempenho 

elétrico e mecânico, assim como uma fácil integração em sistemas microfluídicos. Tendo em 

conta estas características, foram estudados dois materiais: o titanato zirconato de chumbo – PZT 

e o poli(fluoreto de vinilideno) – PVDF na sua fase β.  

 

 Titanato zirconato de chumbo – PZT 4.3.1

 

O PZT é uma cerâmica piezoelétrica com coeficientes piezoelétricos elevados e, 

consequentemente, uma resposta piezoelétrica elevada [117], quando comparado com outros 



Capítulo 4 – Transdutores Piezoelétricos 

 

63 

 

materiais, razão pela qual é bastante utilizado como atuador de elevado desempenho em 

aplicações para geração de ondas acústicas. O PZT é um material de baixo custo, elevada 

sensibilidade e estável na gama de temperatura entre os -100ºC e os 288ºC [104, 112].  

Este material consiste num composto inorgânico de fórmula química Pb[Zrx Ti(1-x)]O3, em 

que 0<x<1. É um sólido branco, insolúvel em todos os solventes. Morfologicamente, o PZT 

apresenta uma estrutura perovskita (Figura 4.4) [104], que combina fases tetragonais e 

romboédricas, com dois estados de energia equivalentes, o que permite uma polarização 

acentuada, e que origina as elevadas propriedades dielétricas e piezoelétricas que o 

caracterizam [118]. 

 

Figura 4.4 Estrutura do tipo perovskita do PZT (adaptado de [104] com autorização de Springer 

Science+Business Media). 

 

Apesar das vantagens associadas aos elevados coeficientes piezoelétricos, o PZT, por ser 

um material cerâmico, apresenta uma impedância acústica muito elevada (31 MRayl no caso do 

PZT-5H) [119], o que o torna pouco adequado à atuação de fluidos, além de ser difícil a sua 

implementação em microdispositivos, principalmente quando se pretende integração em 

microcanais. Além disso, o PZT contém chumbo, que é um elemento tóxico e, por isso, têm 

vindo a ser desenvolvidos esforços no sentido de substituir o PZT por outros materiais que 

possam apresentar desempenhos semelhantes. 
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 Poli(fluoreto de vinilideno) – PVDF 4.3.2

 

De modo a ultrapassar as desvantagens associadas ao PZT, o PVDF é um material que 

tem vindo a ser estudado, uma vez que apresenta boas propriedades mecânicas e acústicas, além 

de boas propriedades eletroativas – piezoeletricidade e piroeletricidade. O PVDF pode 

apresentar-se em diversas fases cristalinas, o que o torna aplicável em várias áreas [104].  

O PVDF consiste num polímero hidrocarbonado linear formado pelo encadeamento de 

monómeros de fluoreto de vinilideno (VDF) através de reações de adição, e apresenta como 

fórmula molecular -(CH2CF2)n-. Nas condições normais de pressão e temperatura, este 

monómero apresenta-se em fase gasosa, estável, com baixa solubilidade e reduzida toxicidade. A 

Figura 4.5 apresenta a estrutura do monómero VDF e da unidade repetitiva do PVDF, obtida por 

polimerização, e no qual as cadeias apresentam uma estrutura regular com grupos CH2 e CF2 

alternados [103, 107, 110, 120].  

 

 

Figura 4.5 Estrutura do monómero VDF e do polímero PVDF obtido por polimerização. 

 

O PVDF apresenta dipolos elétricos permanentes, na direção normal à direção das suas 

cadeias. Estes são formados pela diferença de eletronegatividade entre os átomos de flúor 

(eletronegativos) e os de hidrogénio (eletropositivos), em relação aos de carbono. Em relação aos 

átomos de flúor, estes são caracterizados pelo seu reduzido raio atómico, o que permite vários 

rearranjos do polímero, que favorecem a ocorrência de várias conformações diferentes e, daí, 
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diferentes estruturas cristalinas. O polímero PVDF pode apresentar-se na forma de quatro 

estruturas cristalinas: α, β, γ e δ [110, 120]. A fase α é a mais estável, a partir da qual se pode 

obter a fase β, sendo esta a que possui uma maior resposta eletroativa. É, por isso, a fase em que 

será utilizado o PVDF no decorrer do trabalho. A Figura 4.6 apresenta um modelo de um 

segmento da molécula de PVDF nas fases α e β. 

 

Figura 4.6 Modelo de um segmento de uma molécula de PVDF na a) fase α; b) fase β [107]. 

 

A fase α do PVDF é a fase termodinamicamente mais estável, quando o material é 

processado desde o fundido. Consiste numa fase apolar, que apresenta a menor energia potencial 

em relação às suas outras fases cristalinas. Na fase α as cadeias do polímero encontram-se 

organizadas numa estrutura conformacional do tipo trans-cis, onde as moléculas estão dispostas 

numa configuração helicoidal, permitindo um maior afastamento entre os átomos de flúor 

dispostos ao longo da cadeia.  

A fase β do PVDF é obtida, geralmente, por estiramento mecânico da fase α a baixas 

temperaturas (inferiores a 100ºC), de modo a obter um filme fino. O estiramento promove o 

alinhamento das cadeias moleculares na direção do estiramento. Para que ocorra polarização, os 

dipolos no polímero devem ainda ser reorientados através da aplicação de um campo elétrico na 

direção normal ao filme. Esta fase cristalina caracteriza-se por uma conformação all-trans planar 

do tipo zig-zag, em que todos os átomos de flúor estão dispostos do mesmo lado da cadeia, 

estando os átomos de hidrogénio dispostos do lado contrário. Assim, o momento dipolar do 

monómero tem um valor elevado e é perpendicular à direção das cadeias poliméricas, o que 

garante à fase β elevada polaridade e, consequentemente, boas propriedades eletroativas [103, 
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107, 114]. Desta forma, o efeito piezoelétrico observado encontra-se relacionado com o grau e 

polarização conseguido [110]. O aquecimento de filmes de β-PVDF a temperaturas elevadas 

(mesmo que inferiores à temperatura de fusão do material – 171ºC) provoca o aumento da fase 

apolar α do PVDF e a diminuição da fase β. Contudo, não ocorre uma transição completa da 

fase, pelo que o polímero não fica totalmente despolarizado e mantém parte das suas 

propriedades eletroativas [120]. Estas propriedades potenciam a utilização do β- PVDF em 

aplicações de sensores e atuadores onde a piezo-, piro- ou ferroeletricidade sejam necessárias.  

O β-PVDF apresenta bom potencial quer para microprocessamento por técnicas de filmes 

finos quer para incorporação em dispositivos microfluídicos [16, 33, 121]. Este polímero 

apresenta como vantagens o fácil processamento, elevada resistência mecânica e química, leveza, 

flexibilidade, baixo custo de produção, que o tornam vantajoso em relação aos transdutores 

piezoelétricos cerâmicos que, embora mais convencionais, são quebradiços, rígidos e densos 

[104, 105, 107]. Além disso, os transdutores piezoelétricos baseados em polímeros apresentam 

melhor sensibilidade a variações mecânicas, em vários ambientes químicos, o que indica que são 

mais adequados para o uso em sensores e transdutores [122, 123]. Uma vantagem assinalável do 

PVDF é ainda a sua transparência, o que é uma característica importante para aplicações que 

envolvam deteções óticas em que o transdutor tenha que ser posicionado no caminho ótico da 

medição [16].  

O β-PVDF caracteriza-se ainda por uma baixa impedância acústica e mecânica, requisitos 

essenciais para a geração e propagação de ondas acústicas nos fluidos. Esta característica torna-

se uma limitação para os cerâmicos que, apesar de terem um valor elevado de coeficiente de 

acoplamento eletromecânico (kem), apresentam uma impedância acústica e mecânica muito 

elevada, pelo que a maior parte da energia acústica gerada é refletida na camada limite entre o 

material piezoelétrico e o meio de propagação. Isto ocorre devido ao facto da impedância 

acústica do meio de propagação, líquido ou plástico, ser baixa (varia entre 1,5 e 3 MRayl), e a 

impedância acústica do material cerâmico ser muito elevada, o que gera um coeficiente de 

reflexão, na camada limite, superior a 90%. No caso do β-PVDF, e uma vez que este apresenta 

uma baixa impedância acústica, o coeficiente de reflexão na camada limite é mais reduzido, o 

que amplia o aproveitamento das ondas acústicas geradas para o fluido [107].  
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As principais propriedades do PZT e do β-PVDF encontram-se listadas no Anexo I. 

Informação detalhada pode ser encontrada em [107, 110, 113, 117, 119, 124, 125]. 

 

4.4 Características de ressonância dos transdutores  

 

Na origem da microagitação acústica está a aplicação de uma diferença de potencial, que 

varia sinusoidalmente, aos contactos de um transdutor piezoelétrico. Os valores das propriedades 

piezoelétricas de um material podem ser obtidos a partir do seu comportamento em ressonância, 

quando o transdutor é sujeito a um campo elétrico oscilatório [105]. 

 

 Modelo equivalente e resposta em frequência  4.4.1

 

A frequência de ressonância fundamental de um transdutor piezoelétrico consiste na 

frequência para a qual o transdutor apresenta uma resposta piezoelétrica mais acentuada, ou seja, 

com uma conversão mais eficiente entre os diferentes tipos de energia. Esta frequência é 

determinada pela espessura do transdutor e pela sua composição [126]. 

Um ciclo de vibração do transdutor piezoelétrico inclui a contração do material e a sua 

expansão. No decorrer da contração, as ondas de compressão deslocam-se na direção do centro 

do transdutor a partir de faces opostas do material piezoelétrico. Se a espessura do transdutor 

corresponder a um comprimento de onda das ondas sonoras, as compressões atingem as faces 

opostas quando a contração seguinte começa, opondo-se à mesma. Se a espessura for igual a 

meio comprimento de onda, a onda de compressão chega à face oposta em fase com as ondas de 

expansão, ou seja, quando a sua expansão está a começar, potenciando-a [126]. No caso de 

espessuras correspondentes a múltiplos ímpares de meio comprimento de onda, o 

comportamento é semelhante ao de meio comprimento de onda, apesar de a atenuação ser 

superior. 
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Para que a vibração e consequentemente a transmissão das ondas geradas seja máxima, é 

importante que a frequência do sinal elétrico aplicado corresponda à frequência de ressonância 

do material, específica para a sua espessura. Esta é determinada pela expressão (4.12): 

 

     
 

   
    (4.12) 

 

em que   é a velocidade do som no filme piezoelétrico, tm a espessura do material e n um número 

inteiro ímpar que define qual o múltiplo ímpar de meio comprimento de onda que está a ser 

utilizado para a espessura. Para a frequência de ressonância fundamental, n=1. A frequência e 

amplitude do sinal elétrico têm um papel importante na vibração do material. Assim, a 

intensidade da agitação acústica aumenta tanto com a frequência de vibração (até à frequência de 

ressonância do material piezoelétrico) como com a amplitude do sinal de atuação. 

Se as superfícies do transdutor forem ligadas através de um fio condutor, a corrente que 

circulará neste, por ação do efeito piezoelétrico, é a mesma que fluiria através de um circuito 

elétrico em série formado por uma resistência (Rm), indutor (Lm) e condensador (Cm) [105, 127]. 

Estes elementos estabelecem a relação entre os parâmetros elétricos e as propriedades mecânicas 

dos materiais, onde a resistência modela o fenómeno físico da perda de energia devido aos 

efeitos viscosos, o indutor modela o armazenamento de energia devido ao efeito inercial e o 

condensador modela o armazenamento de energia devido ao efeito elástico. 

A impedância elétrica de um material piezoelétrico sujeito a uma diferença de tensão 

variável pode ser modelada por um circuito que compreende dois ramos paralelos, como 

representado na Figura 4.7. Um dos ramos representa o fenómeno físico do movimento, formado 

pelo circuito em série acima descrito, enquanto o outro, denominado por ramo estático, é 

formado por uma capacidade C0 associada à capacidade dielétrica, resultante do material 

dielétrico entre os dois elétrodos [127]. Este modelo elétrico representa a impedância elétrica real 

do componente piezoelétrico quando este vibra a uma frequência próxima da frequência de 

vibração natural ou de ressonância. 
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Figura 4.7 Modelo elétrico equivalente de um transdutor piezoelétrico a vibrar próximo da 

frequência de ressonância (adaptado de [105], com autorização de John Wiley & Sons, Inc.). 

 

Na frequência de ressonância, a impedância elétrica do transdutor piezoelétrico atinge um 

valor mínimo, uma vez que as contribuições capacitivas e indutivas para a impedância elétrica se 

anulam, sendo por isso a impedância puramente resistiva. Esta frequência de ressonância, fr, é 

determinada pela equação (4.13), com base nos elementos do circuito elétrico equivalente. 

 

    
 

  
√

 

    
        (4.13) 

 

Aumentando ligeiramente a frequência, a impedância atinge um máximo, dizendo-se 

então que o piezoelétrico se encontra em antirressonância. Para esta frequência, as contribuições 

capacitiva e indutiva para a impedância elétrica são máximas [106]. A frequência de 

antirressonância, fa, é determinada pela equação (4.14). 
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 √
     
      

        (4.14) 

 

A Figura 4.8 mostra a variação da impedância do material piezoelétrico em função da 

frequência. O material piezoelétrico apresenta um comportamento capacitivo para frequências 

inferiores à frequência de ressonância (fr) e superiores à frequência de antirressonância (fa), 

apresentando um comportamento indutivo entre fr e fa [128]. Na frequência de ressonância, a 

impedância é mínima, pelo que a eficiência sonora é máxima.  

 

 

 

Figura 4.8 Curva de impedância característica associada a um elemento piezoelétrico (adaptado 

de [128]). 

 

A partir do valor da impedância elétrica em ressonância é possível efetuar a adaptação 

elétrica, que garante a máxima transferência de energia elétrica da fonte para o transdutor. 
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 Adaptação elétrica  4.4.2

 

O processo de adaptação elétrica permite a maximização da potência elétrica que atua o 

transdutor piezoelétrico [129]. Na frequência de ressonância, a impedância elétrica de entrada do 

transdutor piezoelétrico é, geralmente, capacitiva, e de amplitude bastante elevada. Existe assim 

uma diferença de impedância entre o transdutor e os componentes eletrónicos de interface (como 

geradores, amplificadores de sinal ou cabos coaxiais) que têm, tipicamente, uma impedância 

resistiva de 50 Ω [130]. Logo, é importante desenhar e implementar circuitos elétricos que façam 

a adaptação dessas impedâncias, tendo como objetivo minimizar o coeficiente de reflexão 

elétrico, ou seja, maximizar a transferência de potência entre a fonte (os componentes 

eletrónicos) e a carga (transdutor piezoelétrico). 

No desenho de circuitos de adaptação elétricos é importante conhecer o coeficiente de 

reflexão de tensão Γ (dB). Este consiste na razão entre a amplitude da onda de tensão refletida e 

da onda de tensão incidente na carga [131]. O valor de Γ é dependente da impedância da carga 

ZL (Ω) e da impedância da fonte Z0 (Ω): 

   
     
     

  (4.15) 

 

em que Z0= R0 e ZL=R+jX, sendo R0 a impedância resistiva da fonte. A impedância da carga é 

composta por uma resistência R, associada a uma reatância X (parte imaginária). O valor do 

coeficiente de reflexão de tensão depende, unicamente, da impedância de carga ZL, normalizada 

para a impedância da fonte Z0, e consiste num parâmetro complexo, representado por: 

   | |     (4.16) 

em que | | é a amplitude de Γ e θ o seu ângulo de fase. Se ZL = Z0, a carga encontra-se adaptada, 

e não existirá reflexão por parte da carga, sendo máxima a potência elétrica do sinal que chega à 

carga.  
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Um método gráfico, útil no desenho de circuitos de adaptação elétricos [132], é o 

chamado diagrama de Smith (Figura 4.9), que apresenta a impedância da carga (um ponto único 

ou uma série de pontos) em função da frequência [133]. Neste diagrama, o eixo xx representa a 

parte real da impedância, enquanto o eixo yy representa a parte imaginária. O coeficiente de 

reflexão de tensão apresenta um valor de amplitude entre 0 e 1, pelo que o conjunto de todos os 

valores possíveis para este coeficiente deve situar-se dentro do círculo unitário. O centro do 

diagrama de Smith representa Γ=0, ou seja, ZL = Z0. No círculo exterior do diagrama, Γ=1, pelo 

que toda a potência elétrica é refletida pela impedância da carga [133]. A Figura 4.9 apresenta 

um diagrama de Smith simplificado [134]. 

 

Figura 4.9 Diagrama de Smith simplificado (adaptado de [134]). 

 

Para medir de modo adequado a tensão e corrente para frequências elevadas, considera-se 

o conceito de ondas incidentes, refletidas e transmitidas, que são dadas pela matriz de dispersão 

[129]. A matriz de dispersão permite uma descrição completa do sistema elétrico em estudo, 

relacionando as ondas de tensão incidentes nas diferentes portas (de interação com os outros 

circuitos) com aquelas que são refletidas pelas mesmas. Os parâmetros de dispersão, que 

constituem a matriz, podem ser diretamente medidos por um Vector Network Analyzer (VNA) 
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[129]. Considerando uma rede de N portas, Vn
+
 corresponde à amplitude da onda de tensão 

incidente na porta n e Vn
-
 à amplitude da onda que emerge na porta n. A matriz de dispersão [S] é 

definida como: 

[  ]  [ ][  ] (4.17) 

Cada elemento da matriz [S] é caracterizado por dois sub-índices, em que o primeiro é 

relativo à porta onde o sinal emerge, enquanto o segundo indica a porta em que o sinal elétrico é 

aplicado. Tomando como exemplo um dispositivo de duas portas, a matriz [S] consiste em: 

[
  
 

  
 ]  [

      
      

] [
  
 

  
 ] (4.18) 

 

em que S11 é o coeficiente de reflexão na entrada, S12 o coeficiente de transmissão reverso, S21 o 

coeficiente de transmissão direto e S22 o coeficiente de reflexão na saída. O VNA permite, assim, 

processar a amplitude e fase das ondas transmitidas e refletidas na rede, permitindo a 

determinação da amplitude e fase dos parâmetros S. Permite ainda obter o valor de impedância, 

que pode ser derivada a partir dos parâmetros de dispersão obtidos. 

O objetivo dos circuitos de adaptação é, por isso, adaptar as impedâncias de carga para a 

impedância característica da fonte, assegurando que toda a potência é entregue à carga 

(assumindo uma linha sem perdas). A adaptação da impedância é realizada através da introdução 

de indutores e/ou condensadores, em série e/ou paralelo com a carga. 

 

 Caracterização elétrica e mecânica dos transdutores 4.4.3

 

De modo a caracterizar os transdutores ao nível elétrico, foi utilizado um protótipo, com 

transdutores de PZT e β-PVDF, tendo em conta as dimensões e propriedades dos materiais das 

cuvetes às quais se aplica. O protótipo consistiu numa placa de circuito impresso (Printed Circuit 
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Board – PCB), com conectores de radiofrequência (RF), e transdutores de 1 mm de espessura de 

PZT e de 110 µm de espessura de β-PVDF colados (recorrendo a cola de prata) [135, 136]. 

Apesar de os transdutores se encontrarem colados, a cola de prata não impede a vibração vertical 

dos transdutores e, por isso, não afeta o comportamento piezoelétrico. A Figura 4.10 apresenta o 

protótipo desenvolvido. A espessura dos transdutores é relevante de modo a determinar as 

frequências de ressonância a utilizar. 

 

Figura 4.10 a) Placa de circuito impresso com os encaixes para os conectores RF e transdutores 

de PZT (espessura de 1mm) e de β-PVDF (espessura de 110 µm) colados. Cada transdutor tem 

uma área de 2 × 2 cm
2
. b) Vista de uma cuvete colada ao transdutor. 

 

A caracterização elétrica dos transdutores foi efetuada experimentalmente com base no 

VNA, modelo F8357A da Agilent, previamente calibrado [135]. Nestas medições utilizou-se um 

cabo coaxial de 50 Ω para ligar o protótipo com os transdutores ao equipamento VNA. Os 

resultados apresentam-se na Figura 4.11. A curva experimental foi obtida após ligação dos 

conectores RF do protótipo dos transdutores ao VNA, na ausência de circuito de adaptação 

elétrico, e medindo os parâmetros S numa gama de frequências entre os 300 kHz e os 30 MHz 

para o β-PVDF e entre os 300 kHz e os 4 MHz para o PZT (uma vez que as frequências de 

ressonância dos transdutores se localizam dentro destas gamas). Os parâmetros S foram 

determinados a partir da amplitude e fase das ondas refletidas e transmitidas. Em particular, o 

parâmetro S11 (dB) apresentado corresponde ao coeficiente de reflexão, e indica a quantidade de 

sinal elétrico que efetivamente atua o transdutor [129]. Os resultados numéricos da 

caracterização elétrica representam a fração de energia elétrica que é refletida, e foram obtidos 

resolvendo as equações piezoelétricas (4.1) até à (4.5), para as mesmas frequências consideradas 
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experimentalmente. A simulação numérica foi efetuada recorrendo a um solver paramétrico 

UMFPACK, com varrimento de frequências. As diferenças entre os resultados numéricos e os 

experimentais podem dever-se a variações entre as propriedades tabeladas dos materiais (Anexo 

I) e as propriedades reais, assim como às interferências da montagem experimental (apresentada 

na Figura 4.10). Apesar das interferências resultantes dos cabos RF terem sido eliminadas 

através da calibração efetuada, os fios de cobre e a cola de prata afetam também as medições 

experimentais, e o seu efeito não é considerado na simulação numérica. Contudo, estes desvios 

não afetam a seleção da frequência de ressonância.  

 

Figura 4.11 Comparação entre o coeficiente de reflexão numérico e o parâmetro S11 experimental, 

como função da frequência, para a) transdutores de β-PVDF e b) transdutores de PZT. Os picos 

de menor coeficiente de reflexão estão localizados junto às frequências de ressonância teóricas 

(10 MHz para os transdutores de β-PVDF e 2 MHz para os de PZT). 
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Da teoria das frequências de ressonância de transdutores piezoelétricos, sabe-se que, para 

que seja obtida a máxima transmissão acústica, a frequência de atuação deve ser igual à 

frequência de ressonância mecânica do transdutor [126]. A frequência de ressonância mecânica 

depende da velocidade do som no material e da espessura do filme, podendo ser aproximada pela 

expressão (4.12). No caso dos transdutores considerados, PZT com espessura de 1 mm e 

β-PVDF com espessura de 110 µm, e tendo em consideração a velocidade do som em ambos os 

materiais (3,98×10
3
 m/s para o PZT e 2,2×10

3
 m/s para o PVDF), as frequências de ressonância 

esperadas seriam 1,99 MHz e 10 MHz, respetivamente. Assim, pela Figura 4.11 observa-se que 

ambos os transdutores apresentam um menor valor de coeficiente de reflexão próximo da 

frequência de ressonância teórica, o que indica máxima transmissão. Tanto os resultados 

numéricos como os experimentais estão de acordo com a teoria da ressonância.  

Enquanto o β-PVDF apresenta um único pico de reflexão mínima a 9,8 MHz, o PZT é 

caracterizado por um conjunto de picos a baixas frequências (visível tanto na curva numérica 

como na experimental), que exigem uma análise mais detalhada do comportamento mecânico às 

frequências de vibração. Assim, com base nas equações piezoelétricas, foi efetuado um estudo 

numérico adicional do comportamento mecânico do PZT e do β-PVDF. A Figura 4.12 e a Figura 

4.13 apresentam uma análise do deslocamento do transdutor para as frequências de ressonância 

numéricas (2 MHz e 9,8 MHz, respetivamente), assim como para 377 kHz, correspondente ao 

primeiro pico na curva do PZT (Figura 4.11), de modo a selecionar a melhor frequência para a 

atuação do transdutor, com vista à mistura de fluidos. 
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Figura 4.12 Deslocamento ao longo da largura do transdutor, na face superior do transdutor, para 

duas frequências de ressonância do PZT: 377 kHz e 2 MHz, e para a frequência de ressonância do 

β-PVDF: 9,8 MHz. a) Deslocamento em y; b) Deslocamento em x. 
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Figura 4.13 Comparação entre os valores máximos de deslocamento, decompostos nas 

componentes x e y, para todas as frequências de atuação consideradas. 

 

Relativamente ao transdutor de β-PVDF, observa-se que a contribuição da componente x 

para o deslocamento absoluto é praticamente nula, o que é um indicador de uma vibração de 

flexão pura aos 9,8 MHz. Em relação ao transdutor de PZT, a frequência de 2 MHz corresponde 

à frequência de ressonância de flexão. A esta frequência, a componente de deslocamento em x é 

mínima e em y é máxima. Uma comparação entre o comportamento aos 377 kHz e aos 2 MHz 

para o PZT permite verificar que a componente y do deslocamento é semelhante para ambas as 

frequências. Contudo, para os 377 kHz, tanto o deslocamento absoluto como a componente x são 

bastante mais elevados. Estes resultados indicam que, para além da flexão (descrita pela 

frequência de ressonância calculada pela espessura), o PZT caracteriza-se por apresentar modos 

de torção, sendo o primeiro localizado na frequência de 377 kHz, que poderão contribuir 

construtivamente para a mistura de fluidos. A presença de modos tangenciais, em complemento 

aos modos de vibração por flexão, justifica-se pelas contribuições resultantes de diferentes 

direções de polarização, e são características das cerâmicas piezoelétricas [105]. 

Com base nos resultados apresentados, dois efeitos diferentes justificam a possibilidade 

de seleção da frequência de 377 kHz (frequência de ressonância tangencial) como frequência de 

atuação do transdutor de PZT, em detrimento da frequência de ressonância de flexão: por um 

lado, a torsão pode resultar num mecanismo adicional para promoção da mistura, ao gerar quedas 

de pressão ao longo da superfície do transdutor; por outro lado, as frequências de ressonância 
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naturais dos fluidos localizam-se, geralmente, na gama dos kHz e, dessa forma, a atuação a 

377 kHz poderá ser benéfica para a agitação. 

Assim, com base na caracterização elétrica, foram implementados circuitos de adaptação 

elétrica adequados para cada transdutor piezoelétrico: PZT a 377 kHz e 2MHz, assim como 

β-PVDF a 10,77 MHz, correspondentes aos valores determinados experimentalmente [135, 136]. 

A descrição dos circuitos utilizados encontra-se em [136]. Estes circuitos foram utilizados 

posteriormente, nos ensaios experimentais da mistura acústica. 

 

4.5 Simulação da vibração piezoelétrica 

 

Uma vez selecionadas as frequências adequadas para a atuação dos transdutores, o efeito 

da vibração dos materiais piezoelétricos foi simulado no COMSOL Multiphysics, através da 

resolução das equações do efeito piezoelétrico, da equação (4.1) à equação (4.5). 

Considerou-se um domínio 2D, composto pelo material piezoelétrico (PZT ou β-PVDF), 

com elétrodos de óxido de índio-estanho (ITO), de espessura 200 nm, depositados nas faces 

superior e inferior. As propriedades elétricas, óticas e elásticas do ITO podem encontrar-se em 

[137-139]. O domínio considerado para cada transdutor apresenta-se na Figura 4.14. Apesar de o 

domínio consistir numa geometria bidimensional, é equivalente a um domínio 3D de espessura 

reduzida (inferior a 1 mm), em que os efeitos da fronteira frontal e traseira são desprezáveis. 

 

Figura 4.14 Dimensões dos domínios 2D para os transdutores de β-PVDF e de PZT. 
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A cada um dos domínios foi aplicada uma malha de elementos quadrilaterais, estruturada 

e uniforme. O domínio do PZT apresenta 6000 elementos (30 × 200), enquanto o domínio 

relativo ao β-PVDF é constituído por 2000 elementos (10 × 200). No decorrer das simulações, 

foram consideradas as propriedades mecânicas e elétricas do β-PVDF e do PZT, listadas no 

Anexo I. 

A resolução das equações no domínio implica a definição adequada de condições 

fronteira para cada uma das variáveis do modelo piezoelétrico (Figura 4.15). Mecanicamente, as 

fronteiras laterais dos transdutores são fixas (m=0), e as fronteiras superiores e inferiores dos 

transdutores são descritas como uma fronteira livre, o que leva a que o transdutor oscile 

verticalmente. Ao nível elétrico, a fronteira inferior dos transdutores encontra-se ligada ao 

ground, enquanto a fronteira superior está ligada a uma função sinusoidal de amplitude de tensão 

e frequência fixa. As fronteiras laterais dos transdutores apresentam continuidade elétrica, sendo 

descritas pela relação   (     )   , em que D1 e D2 são os vetores deslocamento elétrico 

de cada lado da fronteira. Esta condição estabelece que a componente normal do deslocamento 

elétrico é contínua ao longo da fronteira.  

 

 

Figura 4.15 Condições fronteira definidas para a resolução das equações de piezoeletricidade. 

 

Um outro parâmetro a considerar para a resolução das equações do efeito piezoelétrico, 

em estudos transientes, é o amortecimento estrutural do material piezoelétrico – amortecimento 

de Rayleigh [140], em que a matriz de amortecimento é proporcional às matrizes de massa e de 

rigidez do material [115]. Os parâmetros de amortecimento para cada um dos materiais 

encontram-se listados no Anexo I. Os parâmetros utilizados para a simulação encontram-se na 

Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Parâmetros considerados para a simulação da vibração piezoelétrica, baseada na 

atuação de transdutores de PZT ou β-PVDF, no COMSOL Multiphysics. 

Parâmetro PZT 377 kHz PZT 2 MHz β-PVDF 10,77 MHz 

Amplitude pico-a-pico 24 Vpp 24 Vpp 24 Vpp 

Temperatura 22ºC 22ºC 22ºC 

Espessura Transdutor 1 mm 1 mm 110 µm 

Frequência 377 kHz 2 MHz 10,77 MHz 

Time step 1×10
-9

 s 1×10
-9

 s 1×10
-9

 s 

Tempo de simulação 3×10
-5

 s 5×10
-6

 s 1×10
-6

 s 

Tolerância relativa 1×10
-6

 1×10
-6

 1×10
-6

 

Solver UMFPACK UMFPACK UMFPACK 

 

A Figura 4.16 apresenta a distribuição do deslocamento mecânico e da tensão, após 

simulação da vibração piezoelétrica dos transdutores de PZT de 1 mm de espessura e de β-PVDF 

de 110 µm de espessura, do qual se representa uma ampliação de parte da imagem.  
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Figura 4.16 Distribuição do deslocamento mecânico (m) e da tensão (Pa) nos transdutores de PZT 

e β-PVDF, atuados por uma tensão sinusoidal de 24 Vpp. 

 

Da figura observa-se que as distribuições do deslocamento e da tensão mecânica não são 

uniformes ao longo da superfície do transdutor piezoelétrico, nem ao longo da espessura, apesar 

de serem simétricas em relação às extremidades laterais dos transdutores. O PZT atuado a 2 MHz 

apresenta, na globalidade, os valores de deslocamento e tensão mais elevados. Apesar disso, na 

superfície do transdutor (Figura 4.13), o maior deslocamento mecânico é registado para o PZT 

atuado a 377 kHz, como previamente analisado, o que se deve à componente de torção que 

ocorre na superfície do transdutor aos 377 kHz. 

Uma vez conhecida a distribuição do deslocamento e da tensão ao longo do domínio, 

estudou-se o efeito da amplitude da tensão aplicada aos transdutores e das dimensões dos 

transdutores relativamente ao seu comportamento mecânico. O efeito da amplitude de tensão 
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elétrica aplicada é independente do material utilizado como transdutor. Optou-se assim por, nas 

secções seguintes, apresentar apenas os resultados obtidos para o caso do β-PVDF. 

  

 Efeito da amplitude para o β-PVDF 4.5.1

 

De modo a estudar o efeito da amplitude do sinal sinusoidal, foi simulada a vibração 

gerada pelo efeito piezoelétrico no transdutor de β-PVDF, de dimensão 2 cm × 2 cm, atuado a 

uma frequência de 10,77 MHz, para várias amplitudes, sendo os valores máximos de 

deslocamento mecânico e tensão apresentados na Figura 4.17. Da figura, conclui-se que a 

amplitude da tensão elétrica é diretamente proporcional ao deslocamento máximo atingido pelo 

transdutor, assim como à tensão mecânica. 

 

 

Figura 4.17 Deslocamento (m) e tensão (Pa) máximos obtidos para várias amplitudes de tensão 

aplicadas a um transdutor de β-PVDF, de dimensão 2 cm × 2 cm, atuado a uma frequência de 

10,77 MHz. 
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 Efeito das dimensões do transdutor para o β-PVDF 4.5.2

 

Foi também estudado o efeito da largura do transdutor no deslocamento e tensão 

mecânica obtidos (Figura 4.18). Para o efeito, considerou-se a atuação elétrica de transdutores 

quadrados de β-PVDF, com uma frequência de 10,77 MHz e amplitude de 24 Vpp.  

 

 

Figura 4.18 Deslocamento (m) e tensão (Pa) máximos obtidos para várias larguras do transdutor 

de β-PVDF, atuado a uma frequência de 10,77 MHz e a uma amplitude de 24 Vpp. 

 

Da análise da figura apresentada, verifica-se que a largura do transdutor (considerando 

um transdutor quadrado) tem pouca influência no seu comportamento mecânico, uma vez que as 

variações do deslocamento e tensão são pouco significativas. 
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4.6 Aquecimento do transdutor  

 

Durante a vibração do transdutor, parte da energia gerada é dissipada sob a forma de 

calor [141]. As perdas energéticas nos transdutores são resultado de três mecanismos de perdas 

diferenciados: dielétricas, mecânicas e piezoelétricas [141-143]. Nesta secção descreve-se o 

modelo de aquecimento do transdutor, assim como a comparação entre o aumento de 

temperatura simulado e medido experimentalmente à superfície de cada um dos transdutores 

piezoelétricos considerados na secção 4.5.  

 

 Modelo de aquecimento do transdutor  4.6.1

 

A transferência de calor num transdutor piezoelétrico descreve-se pela equação de 

transferência de calor por condução [144]: 

 

     
  

  
   (

   

   
 
   

   
)    (4.19) 

 

em que ρp, CPp e kp correspondem à densidade, capacidade térmica específica e condutividade 

térmica do material piezoelétrico, respetivamente, T é a temperatura e Q o termo de dissipação 

(fonte de calor). O termo relativo à dissipação é representado pela área no interior da curva de 

histerese durante um ciclo de vibração [141]. Esta perda é integrada ao longo de um período de 

oscilação, como descrito em (4.20) [141]: 
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         ∫  (
  

  
)   ∫  (

  

  
)   

  
 ⁄

 

  
 ⁄

 

 (4.20) 

 

em que QE é a potência de dissipação relativa ao deslocamento elétrico, QM a potência de 

dissipação da tensão mecânica, ambas dadas em W/m
3
, e ω a frequência angular. O resultado é 

aplicado como termo fonte na equação de transferência de calor por condução.  

 

 Resultados do aquecimento do transdutor 4.6.2

 

As medições experimentais foram efetuadas com base num termopar comercial tipo-K, 

acoplado a um multímetro (EX200 SERIES Autoranging MultiMeter da Extech Instruments), 

posicionado sobre o transdutor e fixo à sua superfície através de fita adesiva. Os transdutores 

foram atuados por um sinal RF de 9 dB de potência, recorrendo a uma montagem experimental 

composta por um gerador de sinal RF (N9310A RF Signal Generator da Agilent), para gerar uma 

onda sinusoidal com a frequência desejada, e um amplificador RF (Coaxial Amplifier ZHL-6A da 

Mini-Circuits), para garantir um sinal com potência elétrica suficiente para a atuação dos 

transdutores, ligado a uma fonte de tensão DC de 24 Vpp, como mostra a Figura 4.19. A 

potência de sinal que atua o transdutor piezoelétrico é definida através da potência elétrica de 

saída do gerador e do ganho fixo associado ao amplificador em uso. O sistema de atuação 

apresenta um consumo de potência de 2,5 W para a frequência de 10,77 MHz e de 2,4 W para as 

frequências de 377 kHz e 2 MHz. 
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Figura 4.19 Montagem experimental do sistema de atuação dos transdutores piezoelétricos. 

 

Os resultados numéricos do aquecimento foram obtidos resolvendo as equações presentes 

na secção 4.6.1, em complemento às equações da piezoeletricidade, nos domínios apresentados 

na Figura 4.14. Como condição inicial para a simulação, considerou-se uma temperatura de 

22ºC. Para a definição de condições fronteira associadas às equações de transferência de calor foi 

considerado que todas as fronteiras apresentavam fluxo de calor, com coeficiente de 

transferência de calor de 10 W(m
2
.K), sendo a temperatura exterior de 22ºC. Foi ainda utilizado 

o solver UMFPACK, com um tempo de simulação total de 20 minutos, em intervalos de 

1 segundo. 

A Figura 4.20 apresenta a variação da temperatura ao longo de 20 minutos, obtida por 

simulação numérica e medição experimental, na superfície dos transdutores em análise: PZT a 

377 kHz, PZT a 2 MHz e β-PVDF a 10,77 MHz. 
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Figura 4.20 Aumento da temperatura, ao longo do tempo, na superfície de cada transdutor 

piezoelétrico, de área 2 cm × 2 cm, conduzido por uma tensão sinusoidal de 24 Vpp. 

 

As curvas experimentais e numéricas apresentam um comportamento semelhante. Ao 

longo do tempo, ocorre um aumento da temperatura dos transdutores, mais acentuada na fase 

inicial, que tende para um valor constante. É visível que o transdutor de PZT atuado a 377 kHz 

apresenta o menor aumento de temperatura, o que é indicador de uma menor dissipação de 

energia, enquanto este transdutor, atuado a 2 MHz, apresenta o maior aumento de temperatura. 

As variações de temperatura registadas para o PZT e para o β-PVDF não podem ser 

comparadas de forma direta, uma vez que as condições de atuação diferem em vários 

parâmetros: espessura do transdutor (1 mm e 110 µm, respetivamente), frequência de atuação e 

propriedades do material. Para poder avaliar a influência de vários parâmetros no aumento de 

temperatura, foi efetuado um estudo numérico do efeito da tensão aplicada, da dimensão e 

material do transdutor, assim como dos elétrodos no aquecimento gerado pelo transdutor. A 

Tabela 4.2 apresenta a temperatura máxima atingida na superfície do transdutor, ao fim de uma 

simulação de 20 minutos, para várias condições de atuação dos transdutores piezoelétricos. 
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Tabela 4.2 Temperatura máxima na superfície do transdutor ao fim de 20 minutos de simulação 

numérica para várias condições de atuação dos transdutores piezoelétricos. 

Transdutor Frequência Amplitude 
Dimensão do 

transdutor 

Temperatura 

máxima 

β-PVDF 10,77 MHz 

24 Vpp 

2 cm × 2 cm 30,3ºC 

4 mm × 4 mm 26,4ºC 

0,4 mm × 0,4 mm 23,7ºC 

30 Vpp 

2 cm × 2 cm 

38,2ºC 

40 Vpp 51,2ºC 

PZT 

2 MHz 

24 Vpp 

2 cm × 2 cm 31,9ºC 

4 mm × 4 mm 26,8ºC 

0,4 mm × 0,4 mm 23,9ºC 

30 Vpp 

2 cm × 2 cm 

40,2ºC 

40 Vpp 54,8ºC 

377 kHz 

24 Vpp 

2 cm × 2 cm 28,4ºC 

4 mm × 4 mm 24,4ºC 

0,4 mm × 0,4 mm 23,2ºC 

30 Vpp 

2 cm × 2 cm 

36,7ºC 

40 Vpp 48,9ºC 

 

Da análise da tabela, verifica-se que a tensão aplicada e a área afetam de forma direta a 

temperatura atingida pelo transdutor piezoelétrico. Quanto maior a tensão aplicada, maior a 

temperatura atingida, o mesmo acontecendo em relação à área dos transdutores. Para 
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transdutores de dimensão reduzida (4 mm × 4 mm e 0,4 mm × 0,4 mm) o aquecimento é pouco 

significativo. 

De modo a analisar o efeito dos elétrodos e camadas de dissipação no aquecimento 

gerado pelo material piezoelétrico, foram efetuadas simulações considerando as propriedades 

térmicas de dois elétrodos diferentes: ITO e alumínio. Enquanto o alumínio apresenta maior 

condutividade térmica (237 W/(m.K) em oposição aos 8,5 W/(m.K) do ITO) e capacidade 

térmica específica (900 J/(kg.K) em oposição aos 360 J/(kg.K) do ITO), o ITO caracteriza-se por 

elevada transparência, que pode ser benéfica para utilização em dispositivos que utilizem análise 

ótica como método de deteção. A Tabela 4.3 apresenta a temperatura máxima atingida no fim de 

20 minutos de simulação, para duas espessuras de elétrodos de ITO e alumínio depositados no 

transdutor de β-PVDF: 200 nm e 500 nm. 

 

Tabela 4.3 Temperatura máxima atingida ao fim de 20 minutos de simulação numérica, 

considerando um transdutor de β-PVDF de 110 µm de espessura e área 2 cm × 2 cm, atuado por 

um sinal de frequência 10,77 MHz e amplitude 24 Vpp. 

Transdutor Elétrodo 
Espessura do 

elétrodo 

Temperatura 

máxima 

β-PVDF 

ITO 

200 nm 30,3ºC 

500 nm 30,2ºC 

Alumínio 

200 nm 30,1ºC 

500 nm 30,0ºC 

Sem elétrodo - 29,6ºC 

 

Dos resultados apresentados, é visível uma ligeira diminuição da temperatura atingida à 

superfície do transdutor, com o aumento da espessura do elétrodo. Quando comparados os 

elétrodos de ITO e alumínio, o ITO é responsável por uma temperatura ligeiramente mais 
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elevada. Contudo, as diferenças entre eles, que se devem à diferença na capacidade térmica 

específica, são pouco significativas. 

Pode concluir-se, dos resultados apresentados, que a temperatura atingida por cada um 

dos transdutores pode ser controlada pela amplitude da tensão sinusoidal aplicada. 

O aumento de temperatura observado pode ser vantajoso para acelerar várias análises de 

fluidos biológicos, baseadas em reações endotérmicas. Contudo, mesmo na presença de outras 

reações bioquímicas (como as exotérmicas), em que o aquecimento não é necessário, a utilização 

de acoustic streaming mantém-se adequada, uma vez que as temperaturas atingidas (inferiores a 

34ºC para uma tensão aplicada de 24 Vpp) não são suficientes para impedir as reações (ao 

induzir a desnaturação proteica e a destruição celular), o que ocorre geralmente acima dos 60ºC. 

 

4.7 Transmissão acústica para o meio fluídico adjacente 

 

Uma vez estudado o comportamento dos transdutores a nível individual, é necessário, 

posteriormente, analisar a propagação das ondas acústicas para o meio fluídico adjacente. Deste 

modo, é essencial saber como ocorre a transmissão acústica, quais as suas perdas e como podem 

ser ultrapassadas. 

 

 Fenómenos nas interfaces acústicas 4.7.1

 

Quando um feixe acústico incide numa interface, parte da energia é transmitida, sendo a 

restante refletida. A fração da energia acústica refletida na interface depende da diferença de 

impedâncias acústicas dos meios adjacentes à fronteira. A impedância acústica de um material, 

Z, é dada pelo produto entre a sua densidade ρ e a velocidade do som c [126]: 
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      (4.21) 

A Tabela 4.4 apresenta os valores de impedância acústica de vários materiais. 

 

Tabela 4.4 Valores da impedância acústica de vários materiais. 

Material Impedância Acústica (Kg/m
2
s) 

Ar (condições PTM) 400 

Água 1,48×10
6
 

PZT 31×10
6
 

PVDF 2,7×10
6
 

Poliestireno 2,52×10
6
 

Polietileno 1,85×10
6
 

Poliuretano 1,78×10
6
 

Alumínio 8,17×10
6
 

Silício 12,4×10
6
 

SU-8 1,4×10
6
 

PDMS 1,1×10
6
 

Acrílico (PMMA) 3,1×10
6
 

 

Considerando uma onda acústica que incide perpendicularmente a uma superfície larga e 

plana, de dimensões superiores ao comprimento de onda acústica (refletor especular) [145], a 

fração de energia refletida αR é dada por [126]: 
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   (
     
     

)
 

 (4.22) 

 

em que Z1 e Z2 representam as impedâncias acústicas dos meios. A fração de energia transmitida 

na interface é dada pelo coeficiente de transmissão αT, sendo que         [145]. Assim, 

quanto maior a diferença entre as impedâncias acústicas dos meios, maior a fração de energia 

acústica refletida. Este problema pode ser ultrapassado pela utilização de meios de acoplamento, 

como será referido adiante. 

No caso de a incidência da onda sonora ocorrer de modo não perpendicular, a onda 

refletida não viaja de volta para a fonte, mas sim num ângulo semelhante ao de incidência, mas 

de direção oposta. Além disso, quando a incidência é não perpendicular, o feixe transmitido 

também pode ser refratado, ou seja, sofrer uma mudança de direção na interface. Este fenómeno 

ocorre quando a velocidade do som difere entre os dois meios da interface, e é descrito pela lei 

de Snell [126]. O fenómeno de reflexão está esquematizado na Figura 4.21 [145]. 

 

Figura 4.21 a) Reflexão especular numa interface lisa; (b) Reflexão quando o feixe incide de 

modo não perpendicular. O feixe transmitido sofre refração se as velocidades do som dos meios 

que formam a interface forem diferentes. 
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Ao nível das interfaces, podem ocorrer ainda outros fenómenos. Quando as superfícies na 

interface apresentam rugosidade, além da reflexão especular, ocorre reflexão difusa, ou seja, 

reflexão em várias direções (Figura 4.22). A dispersão (scattering) deve-se às reflexões 

provocadas por objetos, de tamanho comparável ao comprimento de onda, e é tanto mais 

acentuada quando maior a frequência de sinal. Estas reflexões podem ocorrer em qualquer 

direção [126]. 

 

Figura 4.22 Comparação entre reflexão especular e difusa.  

 

 Camadas de adaptação acústica 4.7.2

 

De modo a ultrapassar as limitações impostas pelas reflexões nas interfaces acústicas, é 

importante garantir um bom acoplamento entre o transdutor e o meio de propagação, para 

otimizar a transmissão acústica. 

O acoplamento pode ser efetuado com base em camadas de adaptação mecânica (uma ou 

mais), para que a impedância acústica do meio de acoplamento tenha um valor intermédio entre a 

impedância do transdutor e o meio de transmissão [127]. A Figura 4.23 apresenta um esquema 

de montagem de uma camada de adaptação acústica entre um transdutor e o meio. 
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Figura 4.23 Esquema de montagem de uma camada de adaptação acústica de espessura λ/4. 

 

Se for utilizada uma única camada, deverá ter uma espessura correspondente a um quarto 

do comprimento de onda, λ, na frequência considerada, e impedância de [127]: 

 

           √                  (4.23) 

 

 Estudo do PDMS e SU-8 como materiais de adaptação 4.7.3

 

Foi efetuado um estudo numérico do efeito da presença de camadas de adaptação 

mecânica de PDMS (polidimetilsiloxano) e SU-8 entre o transdutor e o meio de propagação, de 

modo a avaliar a transmissão das ondas acústicas para o meio de propagação e a viabilidade da 

utilização destes materiais para aplicações em microestruturas fluídicas que incorporem 

microagitação acústica.  

O SU-8 (éter glicidílico de bis-fenol-A) consiste numa resina fotossensível, baseada 

numa epóxi negativa de elevado contraste, que apresenta boas propriedades mecânicas, boa 

resistência química e muito boa biocompatibilidade, sendo processada por técnicas de spin 
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coating. É geralmente utilizado no fabrico de microestruturas ou como molde para esse fabrico, 

por ser compatível com a fotolitografia ultravioleta (UV) e por não necessitar de máscaras 

dispendiosas [146]. Para além disso, conseguem-se estruturas com profundidades até 1 mm e 

rugosidade muito baixa. O PDMS é um polímero da classe dos polissiloxanos e é muito utilizado 

em microestruturas principalmente pelo baixo custo de fabrico da estrutura [147]. Este material é 

hidrofóbico, fisiologicamente inerte, e apresenta boa estabilidade térmica, assim como boa 

resistência à radiação UV [147]. 

A escolha destes dois materiais para o estudo resultou do facto de serem dois materiais 

bastante comuns em microestruturas fluídicas, e de apresentarem um módulo de elasticidade 

muito diferente um do outro. A Tabela 4.5 apresenta as principais propriedades do PDMS e do 

SU-8 [146-149]. 

 

Tabela 4.5 Principais propriedades do PDMS e SU-8 [146-149]. 

Propriedade PDMS SU-8 

Massa volúmica (kg/m
3
) 965 1360 

Velocidade do som (m/s) 1119 (PDMS 5:1) / 1077 (PDMS 10:1) 2415 

Impedância acústica (Kg/m
2
s) 1,1×10

6
 3,3×10

6
 

Módulo de Young (GPa) 0,65×10
-3

 / 1,5×10
-3 

/ 2,9×10
-3

 4,02 

 

De modo a estudar o efeito destes materiais na transmissão de ondas acústicas, e a 

atenuação provocada por cada um deles, foi considerado um domínio 2D composto por um 

transdutor de β-PVDF de 110 µm de espessura e comprimento 1,5 mm, sob uma área preenchida 

por água. Entre os subdomínios do transdutor e da água foi posicionada uma camada de 

adaptação intercalada de PDMS e SU-8, como representado na Figura 4.24. De modo a 

considerar a mesma espessura ao longo de todo o domínio, convencionou-se uma espessura de 

27,2 µm para a camada de adaptação, correspondente à espessura ideal (um quarto do 

comprimento de onda) relativa ao PDMS a uma frequência de 10,77 MHz. A espessura ideal 
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para o SU-8 será analisada adiante (Figura 4.27). A resolução das equações da piezoeletricidade 

foi acoplada à resolução das equações de Navier-Stokes (descritas na secção 5.2), de modo a 

obter a pressão no fluido, que é o parâmetro considerado na análise da transmissão acústica. Foi 

ainda considerada, em cada interface, a reflexão das ondas acústicas, devido à impedância 

acústica dos meios. 

 

 

Figura 4.24 Esquema do domínio bidimensional para a simulação do efeito de camadas de PDMS 

e SU-8 como camadas de adaptação na transmissão de ondas acústicas. 

 

O transdutor de β-PVDF foi atuado com uma amplitude de 24 Vpp e frequência de 

10,77 MHz, tendo sido considerada uma simulação transiente de 1 µs, correspondente a 

aproximadamente dez períodos da onda, e um time step de 1×10
-9

 s. De modo a avaliar os 

materiais SU-8 e PDMS como camadas de adaptação acústica, foi analisada a pressão na água 

(de acordo com o domínio apresentado na Figura 4.24), cuja distribuição em quatro instantes no 

tempo se apresenta na Figura 4.25. 
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Figura 4.25 Distribuição da pressão na água em quatro instantes: 1,5×10
-7

 s, 3 ×10
-7

 s, 4×10
-7

 s e 

8×10
-7

 s, após simulação do efeito piezoelétrico para um transdutor de β-PVDF de 1,5 mm de 

comprimento, atuado a 10,77 MHz e 24 Vpp, com a presença de uma camada de adaptação 

intercalada de PDMS e SU-8, de 27,2 µm de espessura. 

 

Da análise da figura, observa-se que as regiões onde está localizada a camada de 

adaptação de PDMS bloqueiam a passagem das ondas acústicas do transdutor para a água, 

enquanto o SU-8 permite esta passagem. De modo a analisar com mais pormenor o efeito destes 

materiais, foi efetuado um estudo do papel do módulo de elasticidade e da espessura na 

transmissão acústica. 

Tomando em consideração uma camada de adaptação de espessura 27,2 µm, 

correspondente à espessura ideal para o PDMS, foi simulado o efeito piezoelétrico com uma 

amplitude de 24 Vpp e frequência de 10,77 MHz, e determinados os valores máximos de tensão 

mecânica e deslocamento na interface do material de adaptação com o fluido, para os vários 

valores dos módulos de elasticidade, como apresentado na Figura 4.26. 
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Figura 4.26 a) Tensão mecânica e b) Deslocamento máximos, para camadas de adaptação de 

27,2 µm, para PDMS (módulos de elasticidade de 0,65 MPa, 1,5 MPa e 2,9 MPa) e SU-8 

(4,02 GPa). O gráfico a) apresenta a tensão mecânica em escala logarítmica. 

 

Da análise dos gráficos, observa-se que o SU-8 permite uma propagação das ondas 

acústicas muito mais acentuada que o PDMS, tal como previsto na Figura 4.25. Para o PDMS, 

verifica-se um ligeiro aumento da tensão mecânica e uma diminuição do deslocamento com o 

aumento do módulo de Young. 
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De modo a analisar o efeito da espessura na propagação acústica pelo material, foi 

utilizado o modelo da Figura 4.24, considerando o SU-8 com várias espessuras, sendo a inicial 

semelhante à espessura considerada anteriormente (27,2 µm) e as restantes múltiplos desta: 

54,4 µm; 66,25 µm; 81,7 µm; 132,5 µm; 198,75 µm. A Figura 4.27 apresenta o deslocamento e a 

tensão na interface máximos, para várias espessuras de SU-8. Com o aumento da espessura 

ocorre uma diminuição da tensão e deslocamento máximos, à exceção de um aumento destes 

valores aos 66,25 µm. Considerando as propriedades do SU-8 e o princípio de que a espessura da 

camada de adaptação deve ter uma espessura correspondente a um quarto do comprimento de 

onda [127], seria esperada uma espessura ideal próxima dos 60 µm, pelo que os picos de 

deslocamento e tensão apresentados no gráfico eram expectáveis. Assim, é possível verificar que 

a propagação acústica é otimizada para uma camada de adaptação de espessura de 1/4 do 

comprimento de onda. 

 

 

Figura 4.27 Tensão mecânica e deslocamento máximos na interface entre a camada de adaptação 

e o fluido, para várias espessuras de SU-8, após simulação do efeito piezoelétrico com uma 

amplitude de 24 Vpp e frequência de 10,77 MHz. 
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Os resultados permitem antever que o PDMS é um material pouco adequado como 

adaptação acústica, uma vez que absorve quase na totalidade as ondas acústicas, impedindo a sua 

passagem para o meio adjacente de propagação. Por sua vez, o SU-8 (assim como outras resinas) 

pode servir para este fim. A utilização combinada destes materiais permite criar padrões de 

pressão, que poderão ser úteis para movimentação controlada de fluidos. 

 

4.8 Conclusão 

 

No presente capítulo apresentou-se o modelo de piezoeletricidade, a partir do qual foi 

simulado o efeito piezoelétrico em transdutores de β-PVDF e PZT. 

Foi estudado, numérica e experimentalmente, o comportamento elétrico dos dois 

materiais, ao nível das suas frequências de ressonância, concluindo-se que o PZT, para além da 

frequência de ressonância de flexão (2 MHz), apresenta ressonâncias de torsão (a primeira aos 

377kHz). O β-PVDF, por sua vez, caracteriza-se apenas por uma frequência de ressonância, 

próxima dos 10 MHz. 

Através de simulação numérica, verificou-se que a amplitude da tensão sinusoidal 

aplicada aos contactos do transdutor é diretamente proporcional ao deslocamento e tensão 

mecânica obtidos. 

Em relação ao aquecimento gerado pelos transdutores piezoelétricos, as simulações 

numéricas e as medições experimentais apresentaram um comportamento semelhante, 

observando-se um aumento da temperatura dos transdutores ao longo do tempo, de forma 

logarítmica. Foi estudado o efeito da tensão aplicada, do material e dimensões do transdutor 

assim como dos seus elétrodos no aquecimento gerado pelos transdutores. O aquecimento pode 

ser controlado pela amplitude da tensão sinusoidal aplicada. O aumento de temperatura pode ser 

vantajoso para acelerar várias análises de fluidos biológicos, baseadas em reações endotérmicas. 
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Foi ainda estudado o efeito de camadas de adaptação, tendo sido estudados dois 

materiais: PDMS e SU-8. Verificou-se que o PDMS provoca a absorção da quase totalidade do 

sinal acústico, impedindo que atinja o meio adjacente de propagação, enquanto o SU-8 permite 

esta transmissão. A utilização conjugada dos dois materiais permite criar padrões de pressão no 

meio de propagação acústica. 
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5 Microagitação 

Acústica 

 

Este capítulo aborda o desenvolvimento dos modelos de propagação acústica e mistura à 

microescala, aplicados a uma cuvete. Apresentam-se os resultados de simulações numéricas 

destes fenómenos, assim como do transporte de massa e aquecimento do fluido, devido ao seu 

escoamento. Descreve-se ainda a análise dimensional do problema fluídico, assim como os 

resultados numéricos relativos ao estudo da influência dos vários números adimensionais no 

escoamento. Por fim, apresentam-se testes experimentais, em cuvetes, do fenómeno de acoustic 

streaming que foi simulado. 

 

5.1 Considerações do problema 

 

Uma vez geradas as ondas acústicas pelos transdutores piezoelétricos, estas propagam-se 

para os fluidos, influenciando o seu escoamento e, consequentemente, potenciando a mistura dos 
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componentes dissolvidos. De modo a aplicar convenientemente os modelos numéricos ao 

problema, torna-se essencial ter em consideração vários aspetos, desde a atenuação acústica no 

fluido até à interface transdutor-fluido. 

 

  Análise dos campos acústicos 5.1.1

 

À medida que as ondas acústicas se propagam para um meio, parte da sua energia é 

perdida (por absorção, dispersão ou reflexão), o que leva a uma diminuição da amplitude e da 

intensidade do sinal acústico. Esta atenuação das ondas é proporcional à distância percorrida pelo 

feixe [145] e à frequência [126, 150]. 

A absorção das ondas acústicas pelo meio consiste na conversão de parte da energia do 

feixe acústico noutras formas de energia, como calor. Um outro efeito responsável pela 

atenuação acústica é a perda geométrica por espalhamento, que ocorre quando a onda se propaga 

por uma área maior. Neste caso, apesar de a energia total fornecida ao sistema não mudar, ocorre 

a diminuição da intensidade ou pressão medida num ponto singular, que é dependente da 

localização desse ponto em relação à fonte. Assim, a atenuação acústica é dependente da zona 

acústica em que as ondas se encontram, em relação à fonte. É, por isso, importante analisar as 

regiões acústicas (campos próximos e distantes) nos casos em estudo, que têm um papel 

preponderante para a interpretação dos resultados obtidos [150]. 

Quando um transdutor piezoelétrico é atuado, as ondas acústicas propagam-se de modo 

diferenciado em duas regiões distintas, como representado na Figura 5.1. O campo próximo, ou 

zona de Fresnel, caracteriza-se por interferências de intensidade, ao longo do eixo central de 

propagação x. Este campo pode atravessar diferentes meios. O campo distante, ou zona de 

Fraunhofer, por sua vez, apresenta uma diminuição da intensidade acústica com o quadrado da 

distância à fonte, assim como um feixe divergente de atenuação gaussiana, à medida que se 

afasta do eixo [150]. 
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Figura 5.1 Esquema das regiões acústicas e intensidade acústica instantânea em relação à fonte: 

campo próximo (zona de Fresnel) e campo distante (zona de Fraunhofer). 

 

O comprimento do campo próximo, N, é dado por: 

  
  

  
 (5.1) 

 

em que D é o diâmetro equivalente da fonte e λ o comprimento de onda de propagação. 

Aumentando a frequência e o diâmetro, aumenta o comprimento do campo próximo.  

Para o caso dos transdutores em estudo, que atuam um domínio constituído por uma 

cuvete de 2 mm de altura preenchida com água (Figura 5.2), as dimensões dos campos próximos 

(dependentes das dimensões dos transdutores e da frequência) são dadas pela Tabela 5.1. 

 

 



Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em microfluídica 

 

106 

 

 

 

Figura 5.2 Domínio tridimensional representativo de uma cuvete de 2 mm de altura com um 

transdutor de largura 0,4 mm posicionado no topo e definição do sistema de eixos a considerar no 

presente capítulo. 

 

A tabela apresenta os comprimentos de campo próximo, considerando transdutores 

quadrados com duas larguras diferentes (0,4 mm e 2 cm) uma vez que, ao longo do capítulo, 

serão apresentados resultados para transdutores com as dimensões apresentadas. Os transdutores 

de 0,4 mm foram usados na simulação dos escoamentos numéricos, enquanto que a largura de 

2 cm corresponde aos transdutores presentes na placa utilizada no trabalho experimental, descrita 

na secção 4.4.3. 
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Tabela 5.1 Dimensões do campo próximo para cada transdutor em estudo. 

Parâmetro PZT 377 kHz PZT 2 MHz β-PVDF 10 MHz 

Frequência de 

ressonância do 

transdutor 

377 kHz 2 MHz 10 MHz 

Velocidade do som 

no meio líquido 
1481 m/s 1481 m/s 1481 m/s 

Comprimento de 

onda 
3,93×10

-3
 m 7,41×10

-4
 m 1,48×10

-4
 m 

Dimensão do 

transdutor 
2 cm 0,4 mm 2 cm 0,4 mm 2 cm 0,4 mm 

Comprimento do 

campo próximo 
2,55 cm 0,01 mm 13,5 cm 0,054 mm 67,5 cm 0,27mm 

 

Da análise da tabela, verifica-se que, para os transdutores de 2 cm × 2 cm, tendo em conta 

o domínio fluídico de 2 mm de altura, a propagação acústica instantânea ocorre em campo 

próximo. Assim, não é esperado que a diminuição da intensidade acústica ocorra com o quadrado 

da distância à fonte, mas sim que ocorra oscilação da intensidade. Considerando uma fonte 

pontual, no caso dos transdutores com dimensão 0,4 mm × 0,4 mm, o domínio fluídico (de 

distância 2 mm) passa a consistir numa zona essencialmente de campo distante, pelo que é 

expectável que, neste caso, a propagação acústica instantânea apresente um comportamento 

diferente dos casos restantes. 

 

 Interface filme piezoelétrico-fluido  5.1.2

 

No capítulo 4 foram estudados os transdutores piezoelétricos e analisada a deformação 

por eles obtida. Após simulações do efeito piezoelétrico no COMSOL Multiphysics, 

considerando um transdutor de β-PVDF de largura 0,4 mm, atuado por um sinal elétrico 
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sinusoidal de frequência 10 MHz e amplitude de 24 Vpp, obteve-se a curva da tensão mecânica 

normal na fronteira transdutor-fluido, ao longo da dimensão x do transdutor, como apresentado 

na Figura 5.3. Considerou-se um transdutor de 0,4 mm de largura uma vez que este transdutor 

será, adiante, posicionado no centro da base de uma microcuvete de 2,4 mm de largura e 2 mm 

de altura para gerar acoustic streaming (secção 5.3). Na secção 4.5.2 deste documento, 

concluiu-se que a largura do transdutor não afeta a deformação atingida, pelo que para um 

transdutor de largura diferente o comportamento será semelhante. 

 

Figura 5.3 Tensão mecânica normal na fronteira junto ao fluido, gerada por um transdutor 

piezoelétrico atuado por uma tensão sinusoidal de 10 MHz e 24 Vpp, ao longo da dimensão x do 

transdutor, de largura 0,4 mm. As várias linhas representam fases diferentes do sinal sinusoidal de 

atuação. Para todos os períodos da tensão de atuação, e considerando a taxa de amostragem 

constante, as linhas da tensão encontram-se sobrepostas. 

 

De modo a simplificar a modelação da propagação acústica e agitação, poupando 

recursos computacionais, a tensão mecânica na interface transdutor-fluido foi aproximada por 
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uma função de pressão oscilatória (uniforme no espaço e periódica no tempo). O pico de 

amplitude corresponde aos valores atingidos pelo efeito piezoelétrico. 

No caso das ressonâncias de flexão (10 MHz para um filme de 110 µm de β-PVDF), os 

tensores de tensão normais gerados pelo efeito piezoelétrico apresentam valores muito mais 

elevados que os tangenciais. Assim, numa primeira fase, assume-se que apenas as componentes 

normais são relevantes, e as componentes tangenciais da tensão na fronteira são desprezadas. De 

acordo com a Figura 5.3, as variações do comportamento piezoelétrico ao longo da interface são 

pouco significativas (exceto nas extremidades). Desse modo, a pressão que atua o fluido foi 

aproximada por uma função sinusoidal, descrita por p = Pmax.cos(2π.f.t), em que p é a pressão 

aplicada, Pmax a amplitude máxima da onda de pressão, f a frequência de atuação e t o tempo. 

Nas extremidades do filme, a oscilação de pressão foi desprezada e considerou-se uma pressão 

p = 0 Pa, como representado na Figura 5.4.  

 

Figura 5.4 Distribuição da tensão mecânica ao longo do eixo xx (de acordo com a Figura 5.2), 

comparando os resultados da simulação numérica da piezoeletricidade e a função simplificada 

utilizada. Considerou-se a amplitude máxima da sinusoide, uma vez que o comportamento 

oscilatório ao longo de um período será semelhante para ambas as curvas. 
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De modo a validar a aproximação efetuada, após a simulação dos modelos da 

microfluídica, foram efetuadas simulações finais (secção 5.6) considerando a tensão real gerada 

pelos transdutores (incluindo a equação da pressão na interface transdutor-fluido, apresentada na 

secção 5.2), sem aproximação pela função sinusoidal apresentada. 

 

5.2 Equações de Navier-Stokes  

 

A oscilação da fronteira junto ao fluido, resultante da vibração piezoelétrica, gera ondas 

acústicas que se propagam no domínio fluídico, induzindo o escoamento. As ondas sonoras 

propagam-se através de compressão e descompressão sequencial do fluido [151]. 

Este efeito é descrito pelas equações compressíveis de Navier-Stokes, que incluem as 

equações de momento (5.2) e de continuidade (5.3), em que ρ é a densidade do fluido, u o vetor 

velocidade, p a pressão, η a viscosidade dinâmica, κ a viscosidade dilatacional, F o campo de 

força volúmica e I a matriz identidade [40, 152].  

 

 
  

  
          [     (   (  ) )  (

  

 
  ) (   ) ]    (5.2) 

 

em que       (   (  ) )  (
  

 
  ) (   )    , correspondente ao tensor das tensões. 

   

  
   (   )    (5.3) 
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Além das equações de Navier-Stokes, a equação de estado     , em que   é a 

velocidade do som no domínio, é utilizada como equação auxiliar para relacionar a pressão com 

a densidade. Estas equações são resolvidas na forma compressível, uma vez que a densidade do 

fluido varia como resultado das oscilações de pressão (resultantes da compressão e 

descompressão sequencial do fluido). As equações compressíveis são semelhantes às equações 

incompressíveis de Navier-Stokes, à exceção de um termo adicional na equação de momento, 

relacionado com uma contribuição da tensão viscosa (      )(   )  que desaparece nas 

equações incompressíveis [35], uma vez que        Adicionalmente, nas equações 

compressíveis, não se pode considerar a densidade como um parâmetro de valor constante, pelo 

que no termo   (   ) a densidade não pode passar para o exterior da derivada. 

A fronteira de pressão do fluido, adjacente ao transdutor, é definida pela equação: 

[     (   (  ) )  (
  

 
  ) (   ) ]    (5.4) 

 

em que σ é um vetor constituído por uma componente normal e uma tangencial, relacionadas 

com a tensão gerada pelo transdutor piezoelétrico. Esta condição estabelece que a tensão é uma 

função contínua ao longo da fronteira. 

 

 Desenvolvimento das equações de Navier-Stokes 5.2.1

 

O modelo numérico do problema é estabelecido pela combinação do efeito piezoelétrico 

e das equações compressíveis de Navier-Stokes. Uma vez que as escalas temporais da vibração 

piezoelétrica (períodos de onda inferiores a poucos µs, para frequências de atuação na gama 

dos MHz) e dos escoamentos de fluidos (cerca de 10 ms) [37] são muito díspares, resolver as 

equações de Navier-Stokes implicaria um tempo de simulação computacional muito longo 
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(semanas ou meses) [153]. Assim, é necessário implementar uma abordagem numérica adequada 

para ultrapassar este problema e resolver as equações de acoustic streaming num tempo razoável. 

O presente trabalho seguiu uma abordagem numérica em que o problema foi decomposto 

em dois sub-problemas: um direcionado para escalas temporais curtas, e outro para escalas 

temporais longas [26]. Esta abordagem consistiu numa expansão das variáveis das equações de 

Navier-Stokes de momento e continuidade como uma soma das componentes de equilíbrio, 

primeira e segunda ordem [26, 153], assim como um procedimento baseado em médias 

temporais. Os valores de equilíbrio (ordem 0) representam constantes no tempo e espaço, na 

ausência de atuação acústica. As variáveis de Navier-Stokes – pressão p, densidade ρ e 

velocidade u – foram expandidas em ordem zero (0), primeira ordem (1) e segunda ordem (2):  

 

   ( )   ( )   ( )

   ( )   ( )   ( )

   ( )   ( )   ( )
 (5.5) 

 

As componentes de terceira ordem ou superiores foram desprezadas, uma vez que não 

são relevantes para descrever os efeitos da agitação acústica. As variáveis de primeira ordem 

representam a propagação amortecida da onda acústica, e permitem uma análise do escoamento 

acústico instantâneo, enquanto os valores de segunda ordem descrevem os efeitos médios do 

escoamento acústico [154]. 

Os termos de primeira ordem obtidos pela expansão das variáveis de Navier-Stokes 

permitem obter o sistema de primeira ordem, que engloba as equações de momento e 

continuidade, respetivamente: 

 ( ) 
    ( )

   
     ( )    (5.6) 
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    ( )

  
  ( )   ( )    (5.7) 

 

em que ρ
(0)

 representa a densidade de equilíbrio, constante no tempo e espaço, ρ
(1) 

a densidade de 

primeira ordem, u
(1)

 a velocidade de primeira ordem e  ( ) o valor de primeira ordem do tensor 

de tensão, dado por [  ( )   (  ( )  (  ( ))
 
)  (

  

 
  ) (   ( )) ]. 

Após a resolução do sistema de equações de primeira ordem para um intervalo de tempo 

adequado, é determinada uma força média – a força acústica. O valor da média temporal 

(correspondente aos termos apresentados entre parênteses nas equações de Navier-Stokes de 

segunda ordem) é obtido pela integração do termo da força ao longo de um período da onda, 

após a estabilização da solução periódica, e posterior divisão pela duração de um período. Esta 

força média, descrita por Nyborg [24], corresponde ao termo fonte que surge nas equações de 

segunda ordem. O sistema de equações de segunda ordem considera a solução de primeira ordem 

como determinada. Os valores de média temporal determinados permitem a análise dos efeitos 

de acoustic streaming numa escala temporal alargada. Assim, a resolução do sistema de segunda 

ordem leva à determinação do escoamento global médio. O termo fonte das equações de 

momento e continuidade é descrito pelas equações que se seguem, em que o termo entre 

parênteses em (5.8) representa o termo da força de condução não linear: 

 

 ( )
   ( )

   
    ( )  〈  ( )

   ( )

   
  ( )(  ( )) ( )〉 (5.8) 

   ( )

  
  ( )   ( )  〈   ( ( )  ( ))〉 (5.9) 

 

em que < > representa a média temporal num ciclo de onda,  ρ
(0)

 a densidade de equilíbrio, ρ
(1)

 a 

densidade de primeira ordem, ρ
(2)

 a densidade de segunda ordem, u
(1)

 a velocidade de primeira 
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ordem, u
(2)

 a velocidade de segunda ordem, e  ( )  o valor de segunda ordem de Σ, dado 

por   [  ( )   (  ( )  (  ( ))
 
)  (

  

 
  ) (   ( )) ] . Em (5.8) e (5.9),  ( )  pode ser 

expresso por:  ( )     ( ), em que c é a velocidade do som no domínio (1481 m/s) e  ( ) a 

pressão de primeira ordem, correspondente à pressão, resolvida pelas equações de primeira 

ordem.  

Vários trabalhos, baseados na abordagem de médias temporais, não consideram o termo 

de força devido às equações de continuidade [77]. Neste trabalho esse termo é considerado, 

permitindo assim a descrição do fenómeno de acoustic streaming com mais precisão. 

 

 Algoritmo de resolução das equações de Navier-Stokes  5.2.2

 

Para serem resolvidas no software OpenFoam, as equações de Navier-Stokes foram 

discretizadas através de um método de volumes finitos, que considera uma subdivisão do 

domínio num elevado número de volumes de controlo onde são aplicadas as equações de 

conservação. A discretização no espaço e no tempo seguiu um esquema linear Gaussiano [92], e 

as equações do modelo foram implementadas num domínio bidimensional no OpenFoam. 

Tomando em consideração as equações de Navier-Stokes de primeira e segunda ordem, 

as equações de momento são responsáveis pela resolução das componentes de velocidade e, 

consequentemente, a pressão deve ser resolvida pelas equações de continuidade. Uma vez que a 

pressão não faz parte destas equações, deve ser resolvida usando uma combinação das equações 

de momento e continuidade [91], através de um algoritmo com substituição de variáveis. 

A equação de momento de primeira ordem é dada por: 

 ( ) 
    ( )

   
     ( )    ( )     (5.10) 
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A discretização dos termos convectivo, difusivo e transiente leva a uma forma 

semi-discretizada da equação (5.10): 

     ( )         (5.11) 

 

em que H(u) representa os termos da diagonal secundária e ap os coeficientes da diagonal da 

matriz. A velocidade u pode ser obtida de (5.11) pela equação:  

  
 

  
 ( )  

 

  
    

 

  
   (5.12) 

 

A substituição de   na equação de continuidade leva a: 

    ( )

  
  ( )  (

 

  
 ( )  

 

  
    

 

  
  )( )    (5.13) 

 

A densidade relaciona-se com a pressão através das expressões: 

 

   ( )  
 

  
 ( )        ( )  

 

  
 ( ) (5.14) 

 

Esta relação pode ser usada para converter a equação (5.13) numa equação com p como 

principal variável: 
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    ( )

  
  ( )  (

 

  
 ( )  

 

  
    

 

  
  )( )    (5.15) 

 

Esta equação pode ser agora utilizada para calcular a pressão tanto em métodos de 

solução explícitos como implícitos [91]. Neste trabalho, o acoplamento velocidade-pressão foi 

resolvido através de um algoritmo PISO (Pressure Implicit with Splitting of Operators) [92].  

Um procedimento semelhante foi aplicado às equações de Navier-Stokes de segunda 

ordem, levando a: 

 ( ) 
    ( )

   
     ( )    ( )     (5.16) 

 

  
    ( )

  
  ( )  (

 

  
 ( )  

 

  
    

 

  
  )( )  〈   ( ( ) ( ))〉 (5.17) 

 

Estas equações foram resolvidas pelo mesmo método usado para as equações de primeira 

ordem. 

 

5.3 Domínio e condições fronteira 

 

O problema numérico foi resolvido num domínio geométrico bidimensional, 

representando um transdutor piezoelétrico (subdomínio sólido) posicionado centralmente sobre 

uma cuvete retangular (subdomínio fluídico). Apesar de a simulação ser referente a um domínio 

2D, quando transposta para 3D, representa uma cuvete de espessura reduzida (entre 500 μm e 

2 mm), com escoamentos igualmente distribuídos ao longo da espessura da cuvete, e 

negligenciando o efeito das paredes posterior e anterior na cuvete. A Figura 5.5 apresenta um 
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esquema dos domínios 2D e 3D considerados, e a Tabela 5.2 apresenta as dimensões do domínio 

bidimensional. 

 

 

Figura 5.5 a) Domínio do problema físico, representando subdomínios sólidos e fluídicos. Os 

caracteres de (a) a (f) representam as fronteiras do domínio. b) Transposição para um domínio 

3D. 

 

Tabela 5.2 Dimensões do domínio 2D. 

Dimensão Valor 

H 2 mm 

L1 1 mm 

L2 1 mm 

Lt 0,4 mm 

t 110 µm 
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Como referência para a análise dos resultados de acoustic streaming ao longo do presente 

capítulo, a Figura 5.6 apresenta um esquema representativo dos cortes efetuados em xx e yy na 

cuvete. 

 

 

Figura 5.6 Esquema representativo dos cortes efetuados em x e y na cuvete, utilizados na 

apresentação e análise dos resultados de acoustic streaming. 

 

Em cada um dos subdomínios foram definidas malhas uniformes quadrilaterais 

estruturadas, com 9600 elementos (80 × 120 elementos) para o transdutor e 864000 elementos 

(1200 × 720 elementos) para o fluido, como apresentado na Figura 5.7. As dimensões das malhas 

foram obtidas por testes de refinamento de malha, que se encontram descritos no Anexo II. 
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Figura 5.7 Domínio e detalhe da malha. Cada elemento do domínio do transdutor tem uma área 

de 4,59 µm
2
 e cada elemento do domínio fluídico tem uma área de 5,56 µm

2
. 

 

A definição de condições fronteira e iniciais apropriadas é essencial para caracterizar o 

problema numérico. Em relação ao domínio sólido, relativo ao transdutor piezoelétrico, as 

condições fronteira encontram-se descritas na secção 4.5. Em relação ao domínio fluídico, e uma 

vez que são considerados dois sub-problemas diferentes (equações de Navier-Stokes de primeira 

e de segunda ordem), é necessário considerar dois grupos de condições fronteira. Em relação às 

equações de Navier-Stokes de primeira ordem, o subdomínio refere-se a um fluido circundado 

por paredes inferiores, superiores e laterais (a), (b), (c), (d) e (f), em que a velocidade é zero, 

u=0. Estas fronteiras são de não deslizamento e apresentam um gradiente de pressão nulo: 

dp/dn=0. A fronteira de topo (e) é representada por uma pressão (p = Pmax.cos(2π.f.t)), 

consequência da tensão gerada pelo efeito piezoelétrico no transdutor. Nesta fronteira, o 

transdutor apresenta um gradiente de velocidade nulo e uma pressão variante no tempo. Nas 

equações de Navier-Stokes de segunda ordem, todas as fronteiras fluídicas são definidas como 

fronteiras de velocidade nula e gradiente de pressão zero. Para a resolução das equações 

diferenciais parciais de integração no tempo da força acústica, são consideradas fronteiras 

Dirichlet no domínio [94]. Como condições iniciais para as simulações transientes foram 

definidas velocidade nula e pressão atmosférica. 
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5.4 Análise dimensional  

 

Após a dedução do modelo de propagação acústica e acoustic streaming, foi efetuado um 

estudo dimensional do problema acústico, com base no teorema Π de Buckingham [91], de modo 

a simplificar o modelo e reduzir o número de variáveis que afetam os escoamentos estacionários. 

Inicialmente, todas as variáveis relevantes do problema foram selecionadas, tendo em conta o 

domínio da cuvete apresentado na Figura 5.5: 

      (                   ) (5.18) 

 

Pmax é a pressão de pico da onda acústica, f a frequência de atuação, L a largura da 

cuvete, Lt a largura do transdutor, H a altura da cuvete, ρ a densidade do fluido,   a viscosidade 

do fluido e   a velocidade do som. A viscosidade dilatacional κ não é considerada na análise 

dimensional, uma vez que, para fluidos Newtonianos, o seu valor é diretamente proporcional à 

viscosidade do fluido e, consequentemente, não se trata de uma variável independente do 

problema. Vmax, que é a velocidade máxima, foi a variável selecionada como representativa do 

campo de velocidade. Após seleção das variáveis, identificação das dimensões (distância, massa 

e tempo) de cada parâmetro de solução da matriz dimensional, foram obtidos os grupos de 

variáveis adimensionais: 

 

    

   
  (

  

 
 
 

 
 
 

   
  
    

     
 
     

 
) (5.19) 

 

Assumindo que a relação     na cuvete não varia, é aceitável reduzir o problema global 

a quatro números adimensionais: 
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   define a relação de geometria: largura do transdutor / altura da cuvete; 

 

   
   define a espessura adimensional das bandas de pressão geradas pela propagação 

acústica; 

     

 
   define o efeito das propriedades do fluido, análogo ao número de Reynolds; 

    

     
   define a relação de pressão, análogo ao número de Euler. 

 

Como resultado da aplicação da análise dimensional ao problema de acoustic streaming, 

o número de variáveis que afeta o fenómeno foi reduzido de oito para quatro. A forma da função 

k deve, para cada caso, ser determinada através de equações ou medições experimentais.  

 

5.5 Resultados numéricos da propagação acústica e escoamentos 

globais 

 

Para as simulações de acoustic streaming, foi considerada uma frequência de atuação de 

10 MHz, de modo a corresponder à frequência de ressonância de um filme piezoelétrico de 

β-PVDF de 110 µm de espessura, que garante uma impedância elétrica mínima para o transdutor 

(Figura 4.8), levando a uma conversão máxima entre energia elétrica e mecânica. A Tabela 5.3 

apresenta as propriedades do fluido que foram consideradas para a simulação, assim como os 

parâmetros de simulação definidos. O modelo numérico foi simulado inicialmente e otimizado 

no OpenFoam. 
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Tabela 5.3 Propriedades do fluido e parâmetros de simulação. 

Parâmetro Valor 

Velocidade do som na água 1481 m/s 

Frequência 10 MHz 

Amplitude de pressão 2×10
4 

Pa 

Pressão inicial 1×10
5
 Pa 

Temperatura 20ºC 

Densidade 998,2 kg/m
3
 

Viscosidade 1,002×10
-3 

Pa.s 

Viscosidade dilatacional 2,4×10
-3 

Pa.s 

Time step 1ª ordem 1×10
-9

 s 

Tempo de simulação 1ª ordem 5×10
-6

 s 

Time step 2ª ordem 1×10
-6

 s 

Tempo de simulação 2ª ordem 1×10
-1

 s 

 

 

A tensão gerada pelo efeito piezoelétrico na fronteira entre o transdutor e o domínio 

microfluídico foi implementada, inicialmente, no OpenFoam, como uma função de pressão 

sinusoidal, com uma amplitude de pico de 2×10
4
 Pa. A pressão foi acoplada à cuvete preenchida 

com água, para determinação do efeito das oscilações de pressão na pressão e velocidade do 

fluido. 

O sistema de equações de primeira ordem foi resolvido ao longo de 5 μs, tempo de 

simulação suficiente para apresentar alterações na pressão e campo de velocidade do fluido, 

assim como estabilização dos resultados de primeira ordem. O número das bandas de pressão e 

velocidade geradas no domínio fluídico depende das propriedades do material (velocidade do 

som na água – 1481 m/s a 20ºC) e da frequência de atuação. Considerando a velocidade do som 
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na água, as dimensões da cuvete e o comprimento de onda acústico resultante da elevada 

frequência do sinal acústico, são necessários menos de catorze períodos de onda (1,4 µs) para 

que o sinal acústico atinja a extremidade oposta da cuvete. A espessura adimensional das bandas 

é determinada pelo número adimensional     ⁄  previamente determinado. 

A Figura 5.8 apresenta a distribuição da pressão (Pa) e da velocidade absoluta (m/s) no 

fluido, numa cuvete com largura de 2,4 mm e altura de 2 mm, após resolução das equações de 

Navier-Stokes de primeira ordem. 

 

Figura 5.8 Distribuição da a) pressão instantânea (Pa) e b) amplitude de velocidade (m/s), após 

uma simulação de 5 µs, numa cuvete de dimensões 2,4 mm × 2 mm, com uma malha de 

1200 × 720 elementos, preenchida com um fluido de viscosidade 1×10
-3

 Pa.s e atuado por uma 

pressão sinusoidal de 2×10
4
 Pa e frequência de 10 MHz. 

 

A pressão e a velocidade de primeira ordem, após 5 µs de simulação, são representadas 

por uma sequência de bandas de máxima e mínima amplitude, como resultado da atuação 

oscilatória. A propagação da pressão e velocidade ocorre numa forma semicircular com 

decaimento da intensidade, à medida que a distância à fonte acústica aumenta. 

Apesar de ter sido efetuada a análise dimensional do problema e obtido um conjunto de 

números adimensionais que o descrevem, foi efetuado um estudo do decaimento de três variáveis 

dimensionais (pressão, velocidade e força acústica) com a distância à fonte, de modo a analisar o 
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problema da atenuação acústica na cuvete e o efeito isolado da viscosidade do fluido neste 

fenómeno. 

Assim, o efeito da viscosidade do fluido na propagação e atenuação acústica foi analisado 

com base nas equações de Navier-Stokes de primeira ordem, tendo sido consideradas quatro 

viscosidades diferentes: 1×10
-3

 Pa.s, 1×10
-2 

Pa.s, 1×10
-1

 Pa.s e 1 Pa.s. A Figura 5.9 apresenta a 

distribuição da pressão (Pa) e da velocidade absoluta (m/s) em função da distância ao transdutor. 

 

 

Figura 5.9 Distribuição da a) pressão (Pa) e b) velocidade acústica absoluta (m/s) ao longo do 

eixo vertical central de uma cuvete de 2 mm de profundidade (ver corte 1 da Figura 5.6), atuada 

por uma pressão oscilatória de 10 MHz, após uma simulação de 5 µs, considerando fluidos com 

quatro viscosidades diferentes. No eixo xx, 0 representa a base da cuvete e 2 representa o seu 

topo, junto da fonte acústica. 

 

Da análise da figura, observa-se atenuação acústica desde o topo até à base da cuvete. 

Com base nas duas variáveis analisadas – pressão e velocidade absoluta – as amplitudes decaem 

com a distância à fonte acústica, o que resulta de dois efeitos: propagação radial e absorção. As 

curvas de 1×10
-3

 Pa.s e 1×10
-2

 Pa.s encontram-se sobrepostas o que indica, para estas 

viscosidades, que a atenuação acústica é independente da viscosidade e, neste caso, a absorção 
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acústica é desprezável. Para as viscosidades reduzidas, a atenuação não varia e a diminuição da 

amplitude ocorre devido à propagação radial da onda acústica em relação à fonte acústica. 

Contudo, para valores de viscosidade mais elevados, a viscosidade influencia a atenuação, e o 

decaimento da amplitude resulta tanto do efeito da propagação radial, como da absorção 

acústica. 

Após resolução das equações de Navier-Stokes de primeira ordem, a força acústica 

instantânea pode ser determinada a partir da velocidade do fluido. Este valor de força é integrado 

ao longo de um período de onda acústica, seguido da divisão pela duração de um período, de 

modo a obter uma média temporal da força, que irá ser usada como termo fonte na resolução das 

equações de Navier-Stokes de segunda ordem. Uma vez que a componente vertical (em y) da 

força acústica é a mais significativa para o acoustic streaming, a Figura 5.10 apresenta a força 

acústica média em y com a distância à fonte acústica, para fluidos de quatro viscosidades 

diferentes. 

 

Figura 5.10 Distribuição da força acústica média em y (N/m
3
), determinada após uma simulação 

de 5 µs, ao longo do eixo vertical central de uma cuvete com 2 mm de profundidade (Figura 5.6), 

atuada por uma pressão oscilatória de 10 MHz, considerando quatro viscosidades diferentes. 

 



Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em microfluídica 

 

126 

 

Os resultados mostram picos de amplitude elevada da força acústica em y imediatamente 

a seguir à fronteira de pressão. A seguir aos picos, observa-se uma região de força em y 

predominantemente negativa, que tende para zero à medida que a distância à fronteira de pressão 

aumenta, para todas as viscosidades. 

A Figura 5.11 apresenta a velocidade absoluta e os vetores de velocidade na cuvete, após 

resolução das equações de Navier-Stokes de segunda ordem, para um fluido de viscosidade 

1×10
-3

 Pa.s, assim como a variação da velocidade ao longo do tempo, num ponto de coordenadas 

x = 1,2 mm e y = 1,65 mm (Ponto 1 da Figura 5.6), localizado na área de máxima velocidade na 

cuvete. O valor máximo de velocidade de escoamento obtido foi de 6,03×10
-4

 m/s.  

 

 

Figura 5.11 a) Velocidade absoluta (m/s) com indicação dos vetores velocidade na cuvete, com 

uma malha de 1200 × 720 elementos, ao fim de uma simulação de 0,1 segundos das equações de 

Navier-Stokes de segunda ordem, considerando um fluido de viscosidade 1×10
-3

 Pa.s e uma 

atuação oscilatória de 10 MHz; b) Velocidade de segunda ordem absoluta (m/s) ao longo do 

tempo, na posição de coordenadas x = 1,2 mm e y = 1,65 mm (Figura 5.6), localizado na região 

de máxima velocidade. 

 

De acordo com a figura, a atuação do transdutor leva ao aparecimento de um escoamento 

médio global com recirculação do fluido, em que este se move do topo para o fundo da cuvete, e 
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do interior para as laterais. O campo de velocidade apresenta valores mais elevados junto da 

fronteira do transdutor. Ao fim de 0,1 segundos, a velocidade máxima na cuvete está próxima de 

um patamar de equilíbrio, o que indica que o tempo de simulação utilizado é suficiente para 

garantir que o comportamento do fluido tende para um estado estacionário. 

A Figura 5.12 apresenta a velocidade absoluta ao longo da largura da cuvete, de modo a 

comparar as velocidades de segunda ordem de Navier-Stokes quando duas frequências de 

atuação diferentes (5 MHz e 10 MHz) são aplicadas. Esta análise não tem em conta o efeito da 

frequência na vibração piezoelétrica, e considera a mesma amplitude de pressão de entrada 

(2×10
4
 Pa). Os resultados são apresentados ao longo do eixo xx da cuvete, em y = 1,5 mm 

(correspondente ao corte 2 na Figura 5.6). 

 

Figura 5.12 Velocidade absoluta de segunda ordem ao longo da largura da cuvete (eixo xx), em 

y = 1,5 mm (Figura 5.6), para duas frequências de atuação: 5 MHz e 10 MHz, após uma 

simulação de 0,1 segundos das equações de Navier-Stokes de segunda ordem, considerando uma 

viscosidade de 1×10
-3

 Pa.s. 

 

A análise da amplitude de velocidade absoluta ao longo do eixo xx da cuvete (Figura 

5.12) permite uma avaliação dos escoamentos médios globais. No caso da simulação com 

atuação a 10 MHz, a velocidade tem um valor máximo no centro do domínio, diminuindo 

simetricamente na direção das paredes laterais. A frequência de atuação afeta o padrão da 



Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em microfluídica 

 

128 

 

pressão de primeira ordem na cuvete. Para a frequência de 5MHz, o corte ao longo da largura da 

cuvete mostra uma velocidade máxima no centro do domínio e, embora as variações de 

velocidade em x sejam ligeiramente mais abruptas para os 5 MHz, a distribuição da velocidade 

ao longo de x apresenta um perfil semelhante, quando comparado com os 10 MHz (como visível 

na Figura 5.12). Neste caso, variando a frequência de vibração e mantendo a pressão de 2×10
4
 Pa 

na interface piezo-fluido, o escoamento médio global não se altera significativamente. No caso 

da frequência de 5 MHz, quando comparada com 10 MHz, apresenta um comprimento de onda 

duas vezes superior, pelo que as bandas de pressão são mais largas, como visível na Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13 Distribuição da pressão instantânea, após uma simulação de 5 µs, numa cuvete de 

dimensões 2,4 mm × 2 mm, com uma malha de 1200 × 720 elementos, preenchida com um fluido 

de viscosidade 1×10
-3

 Pa.s e atuado por uma pressão sinusoidal de 2×10
4
 Pa e frequência de 

a) 10 MHz; b) 5 MHz. 

 

Contudo, é necessário ter em atenção que a frequência de atuação influencia fortemente a 

pressão que é gerada pelo transdutor e, como consequência, quando atuado por uma frequência 

de 5 MHz, o transdutor iria gerar uma amplitude de pressão na interface, inferior aos 2×10
4
 Pa 

obtidos com o sinal de 10 MHz, correspondente à frequência de ressonância do transdutor. 

Foi efetuado ainda um estudo do efeito da viscosidade nos resultados de segunda ordem 

de Navier-Stokes e analisada a velocidade absoluta ao longo da largura da cuvete. A Figura 5.14 
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apresenta uma distribuição de um produto velocidade × viscosidade (kg/s
2
), ao longo da largura 

da cuvete, para fluidos de diferentes viscosidades: 1×10
-3

 Pa.s, 1×10
-2 

Pa.s e 1×10
-1

 Pa.s, após 

resolução das equações de Navier-Stokes de segunda ordem. 

 

Figura 5.14 Amplitude de velocidade global normalizada (kg/s
2
) ao longo da largura da cuvete, 

em y = 1,5 mm (Figura 5.6), para fluidos com diferentes viscosidades: 1×10
-3

 Pa.s, 1×10
-2

 Pa.s e 

1×10
-1

 Pa.s, após uma simulação de 0,1 segundos das equações de Navier-Stokes de segunda 

ordem, considerando uma atuação oscilatória de 10 MHz. 

 

As curvas representam a velocidade absoluta (m/s) multiplicada pela viscosidade do 

fluido (Pa.s), de modo a normalizar a influência da viscosidade nos valores de velocidade. Uma 

vez que as curvas se encontram praticamente sobrepostas, é visível o efeito dominante da 

viscosidade na velocidade de segunda ordem de Navier-Stokes. Pode ser verificado que a 

viscosidade do fluido influencia a velocidade de segunda ordem uma vez que, à medida que a 

viscosidade aumenta, ocorre uma diminuição acentuada da velocidade no domínio, embora os 

perfis de velocidade sejam semelhantes. Quando se compara o efeito da viscosidade nos 

resultados de primeira (Figura 5.9) e segunda ordem (Figura 5.14), verifica-se que a influência 

da viscosidade é mais significativa no segundo caso. 
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Além da viscosidade, o escoamento global é afetado por outras variáveis relevantes, que 

foram recombinadas, a partir de análise dimensional, em quatro números adimensionais. A 

velocidade adimensional máxima, que é a variável dependente, foi determinada através de 

simulações numéricas. A Figura 5.15 mostra a relação entre cada número adimensional (relação 

de geometria, espessura adimensional das bandas de pressão, número de Reynolds e efeito da 

pressão) e a relação de velocidade dada por Vmax/(H f). 

 

Figura 5.15 Velocidade adimensional (Vmax/(H f)) nas coordenadas x = 1,2 mm e y = 1,5 mm 

para diferentes valores de: a) relação geométrica Lt/H; b) c/(H f); c) Pmax/(H
2 
f
2 
ρ); d) (H

2
ρ f)/η, 

análogo ao número de Reynolds. 

 

Da análise da Figura 5.15 a) é percetível um aumento da relação Vmax/(H f) com o 

aumento da relação geométrica Lt/H (para Lt/H < 0,1), seguido de uma região (0,1< Lt/H < 0,3) 
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de valores praticamente constantes de Vmax/(H f) e, novamente, um aumento da relação 

adimensional de velocidade. Ao manter o comprimento de propagação constante, à medida que a 

largura da fonte acústica aumenta, há um campo de pressão mais alargado aplicado na cuvete, 

levando a uma relação Vmax/(H f) mais elevada. A relação entre os outros três números 

adimensionais previamente definidos (Figura 5.15 b), c) e d)) e a velocidade adimensional pode 

ser descrita por funções matemáticas simples, seguidamente descritas. A espessura adimensional 

das bandas acústicas e a velocidade adimensional encontram-se relacionadas por uma função 

linear, sendo o mesmo comportamento observado na relação entre o número de Reynolds e a 

velocidade adimensional. O número de Euler, que representa o efeito da pressão aplicada na 

velocidade, encontra-se relacionado com a velocidade adimensional por uma função 

exponencial. Relativamente à espessura das bandas acústicas, assumindo a mesma distância de 

propagação e o mesmo material, é especificada uma relação direta entre frequência acústica e 

velocidade adimensional. Uma frequência de atuação mais elevada gera um maior número de 

bandas acústicas, de menor espessura, e uma velocidade adimensional inferior (Figura 5.12). O 

aumento do número de Reynolds prevê um aumento das forças inerciais do escoamento e, 

consequentemente, é expectável uma velocidade adimensional mais elevada.  

Através dos resultados numéricos apresentados, é possível prever a geração de 

escoamentos numa cuvete, quando atuada por transdutores piezoelétricos. Na ausência de 

atuação, a difusão é o único mecanismo de transporte de massa. Na presença de acoustic 

streaming, os vórtices podem ultrapassar esta limitação, pela adição de um termo convectivo aos 

mecanismos de transporte de massa, o que poderá melhorar a mistura de fluidos. Este efeito é 

apresentado na secção 5.7. 

 

5.6 Acoplamento dos modelos de microfluídica e piezoeletricidade 

 

Uma vez modelado e simulado o fenómeno de acoustic streaming no OpenFoam, 

procedeu-se ao acoplamento do modelo fluídico ao modelo da piezoeletricidade (descrito no 

capítulo 4). Este acoplamento permite, não só validar a aproximação que foi feita à pressão 
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gerada pelo transdutor, como também permite comparar os escoamentos gerados pelos vários 

transdutores analisados (PZT e β-PVDF). 

O domínio simulado consiste numa cuvete 2D, de dimensões 2,4 mm × 2 mm, sobre um 

transdutor de largura 0,4 mm (semelhante para os dois transdutores) posicionado no centro da 

base da cuvete. No caso do PZT considera-se um transdutor de espessura 1 mm, enquanto para o 

β-PVDF a espessura é de 110 µm. A simulação dos modelos acoplados foi efetuada através do 

solver UMFPACK, no COMSOL Multiphysics, por permitir a inclusão de fenómenos 

multifísica. Neste caso, a interface transdutor-fluido foi definida pela equação (5.4), de modo a 

ter em conta as tensões normais e tangenciais geradas pelos transdutores. As tensões tangenciais 

e normais máximas obtidas para cada transdutor na interface junto ao fluido apresentam-se na 

Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 Componentes máximas de tensão na interface geradas pelos transdutores de PZT e 

β-PVDF, de 0,4 mm de largura, quando atuados por uma tensão de 24 Vpp. 

Componente de 

Tensão Máxima (Pa) 
PZT 377 kHz PZT 2 MHz β-PVDF 10 MHz 

Normal 3,7×10
4
 4,9×10

4
 3,1×10

4
 

Tangencial 3,2×10
4
 1,2×10

4
 5,4×10

3
 

 

Os campos de velocidade globais (linhas de corrente e amplitudes), considerando a 

atuação dos transdutores de PZT e β-PVDF, numa cuvete preenchida com água, apresentam-se 

na Figura 5.16. 
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Figura 5.16 Velocidade global de escoamento (m/s) e linhas de corrente numa cuvete de 

dimensões 2,4 mm × 2 mm com transdutores de PZT e β-PVDF, de 0,4 mm de largura, 

posicionados sob a cuvete, atuados por uma tensão sinusoidal de 24 Vpp, após simulação do 

acoustic streaming. 

 

Os vórtices de velocidade simulados sugerem que a atuação acústica é adequada para 

promover mistura. Os diferentes formatos das linhas de correntes resultam das diferentes 

frequências de atuação e das amplitudes de tensão geradas pelos transdutores piezoelétricos. A 

atuação do transdutor de PZT a 377 kHz é responsável pela velocidade máxima mais elevada, 

apresentando ainda um campo de velocidade distinto dos campos de velocidade registados às 

frequências de ressonância de espessura (PZT a 2 MHz e β-PVDF a 10 MHz). A velocidade mais 

elevada obtida para o PZT atuado a 377 kHz deve-se à sua maior eficiência, quer pela 

contribuição simultânea das vibrações de flexão e torsão que ocorrem aos 377 kHz e que 

potenciam a geração de vórtices (ver Figura 4.13), quer pelo efeito significativo das ondas de 

pressão ao longo da largura do transdutor (ver Figura 4.12). 

Efetuou-se, adicionalmente, uma análise do tipo de escoamento presente em cada caso 

simulado, de acordo com a distância de propagação (2 mm) e com o comprimento de onda 

acústico, com base nos tipos de escoamento acústico descritos na bibliografia [58]. De acordo 

com o que foi referido na secção 2.4.1 do presente documento, o escoamento de Eckart ocorre 

quando a direção de propagação tem uma dimensão comparável ou superior ao comprimento de 

onda acústico, e caracteriza-se por um escoamento na direção de propagação, seguido de 
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recirculação quando a onda acústica atinge a extremidade oposta do reservatório fluídico. O 

escoamento de Rayleigh ocorre quando a direção de propagação apresenta uma dimensão 

comparável ao comprimento de onda, e caracteriza-se por um escoamento com vórtices e 

anti-vórtices emparelhados. O tipo de escoamento determinado para cada transdutor apresenta-se 

na Tabela 5.5, tendo em conta a distância de propagação de 2 mm e a velocidade do som na água 

de 1481 m/s. 

 

Tabela 5.5 Tipo de escoamento determinado para cada transdutor simulado. 

 PZT 377 kHz PZT 2 MHz β-PVDF 10 MHz 

Comprimento de onda 3,9 mm 0,741 mm 0,148 mm 

Tipo de escoamento Rayleigh Eckart Eckart 

 

De acordo com os resultados obtidos, para o PZT atuado a 2 MHz e o β-PVDF a 

10 MHz, os formatos de recirculação obtidos (Figura 5.16) assemelham-se aos formatos típicos 

de escoamento de Eckart, como expectável. Para o PZT atuado a 377 kHz, em que o 

comprimento de onda obtido é de 3,9 mm, correspondente ao dobro da distância de propagação, 

o formato de vórtices obtido assemelha-se, como esperado, a um escoamento de Rayleigh, com 

formação de quatro vórtices emparelhados. 

Para uma cuvete com distância de propagação mais elevada, de largura 8 mm e altura 

7 mm, atuada por transdutores de largura 4 mm, as velocidades globais de escoamento e linhas 

de corrente apresentam-se na Figura 5.17, sendo possível comprovar que, para todos os casos, o 

escoamento resultante é de Eckart, como esperado. Estes resultados servirão para explicar, na 

secção 5.9, os resultados experimentais obtidos, uma vez que serão utilizadas cuvetes com as 

mesmas dimensões que as apresentadas na Figura 5.17. 
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Figura 5.17 Velocidade global de escoamento (m/s) e linhas de corrente numa cuvete de 

dimensões 8 mm × 7 mm com transdutores de PZT e β-PVDF, de largura 4 mm, posicionados sob 

a cuvete, atuados por uma tensão sinusoidal de 24 Vpp, após simulação do acoustic streaming. 

 

Quando comparados os resultados obtidos para as cuvetes analisadas verifica-se que, para 

maiores dimensões (Figura 5.17), as velocidades obtidas são superiores às obtidas na cuvete de 

2,4 mm × 2 mm. O fenómeno de acoustic streaming simulado neste domínio é posteriormente 

analisado experimentalmente em cuvetes fabricadas em polimetilmetacrilato (PMMA), na 

secção 5.9.  

De modo a considerar o efeito do PMMA, foi simulada a agitação gerada, considerando o 

transdutor de β-PVDF atuado a 10 MHz e 24 Vpp, numa cuvete de dimensões 8 mm × 7 mm, 

com uma camada de PMMA de 1 mm de espessura, sob o fluido. Consideraram-se, para a 

simulação, as propriedades do PMMA presentes nas bibliotecas do COMSOL Multiphysics: 

densidade de 1190 kg/m
3
 e módulo de elasticidade de 3 GPa, assim como uma impedância 

acústica de 3,1×10
6
 Kg/m

2
s. A Figura 5.18 apresenta a velocidade global de escoamento e as 

linhas de corrente, nestas condições, após simulação de acoustic streaming. 
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Figura 5.18 Velocidade global de escoamento (m/s) e linhas de corrente numa cuvete de 

dimensões 8 mm × 7 mm com transdutor de β-PVDF de largura 4 mm, posicionado sob a cuvete, 

atuado a 10 MHz e 24 Vpp, e considerando uma camada de PMMA de 1 mm de espessura entre o 

transdutor e o fluido, após simulação do acoustic streaming. 

 

Os resultados permitem concluir que a presença de uma camada de PMMA não impede a 

propagação acústica e a formação de vórtices de recirculação de fluidos. Contudo, a velocidade 

de 8,25×10
-5

 m/s atingida é mais baixa que a resultante quando o transdutor e o fluido se 

encontram em contacto direto, devido aos contributos da reflexão (decorrente da interface 

adicional) e atenuação acústicas, e à consequente diminuição da pressão que atinge o fluido. 

 

5.7 Transporte de massa  

 

Uma vez conhecido o comportamento dos fluidos quando atuados por ondas acústicas, é 

necessário adicionar ao modelo as equações de transporte de massa, de modo a avaliar o papel da 

microagitação acústica no processo de mistura. 
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Após determinação das velocidades globais de escoamento e feita a expansão das 

velocidades em primeira e segunda ordem (sem expansão da concentração), o modelo de 

transporte de um soluto é dado pela equação de transporte de massa [144]: 

  

  
  ( )

  

  
  ( )

  

  
  (

   

   
 
   

   
) (5.20) 

 

em que c é a concentração de soluto, u
(2)

 é a velocidade de segunda ordem na direção x, v
(2)

 a 

velocidade de segunda ordem na velocidade y e D o coeficiente de difusão. Os termos de 

velocidade de primeira ordem, apesar de não entrarem na equação (5.20), afetam o valor da 

difusividade, como será visto de seguida. No domínio da cuvete, todas as fronteiras são 

impermeáveis ao soluto. 

No caso de fluidos com coeficientes de difusão muito reduzidos, o efeito das oscilações 

de velocidade de primeira ordem poderá ter um efeito significativo no transporte de massa. 

Assim, além das velocidades globais de escoamento (resultantes da segunda ordem de 

Navier-Stokes), é relevante ter em conta as velocidades de primeira ordem. Um coeficiente da 

difusão promovida pela velocidade de primeira ordem com componentes x e y é aproximado a 

partir do comportamento de primeira ordem. Deste modo, as bandas oscilatórias de velocidade 

que movimentam as moléculas para cima e para baixo na cuvete são tidas em conta. Cada 

componente do coeficiente de difusão é proporcional ao caminho médio percorrido por uma 

molécula e à sua velocidade média. Para líquidos, esta expressão tem a forma [155]: 

    
( )                

( )   (5.21) 

 

em que Dx e Dy são as aproximações da difusividade nas direções x e y. O coeficiente de difusão 

do líquido é dado pelo produto da velocidade média de primeira ordem, ao longo de um quarto 

de ciclo da onda, obtida por integração, e do comprimento de onda (λ). O coeficiente 

determinado é adicionado ao coeficiente de difusão global na equação de transporte de massa, 
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correspondente à equação (5.20). Pela teoria da difusão, com base na velocidade de primeira 

ordem, faz-se uma aproximação [155]: 

 ( )
  

  
   

   

   
            ( )

  

  
   

   

   
 (5.22) 

 

Ao considerar a aproximação efetuada, obtém-se a equação de transporte de massa, 

incluindo os efeitos de primeira e segunda ordem: 

 

  

  
   

  

  
   

  

  
  (    )

   

   
 (    )

   

   
 (5.23) 

 

A mistura entre dois fluidos foi avaliada num domínio de cuvete (o mesmo que na Figura 

5.16) preenchida com água, com um soluto depositado no fundo da cuvete com uma 

concentração de 2 mol/m
3
, enquanto no resto do domínio a concentração é zero (Figura 5.19). 

 

Figura 5.19 Distribuição da concentração inicial do soluto (mol/m3) na cuvete de dimensões 

2,4 mm × 2 mm. 
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Para o domínio apresentado na Figura 5.19, a Figura 5.20 apresenta, a título de exemplo, 

a distribuição das componentes Dx e Dy da difusividade na cuvete, para o caso do β-PVDF 

atuado a 10,77 MHz.  

 

Figura 5.20 Distribuição das componentes Dx e Dy da difusividade na cuvete de dimensões 

2,4 mm × 2 mm. 

 

Estas componentes serão somadas, como indicado pela equação (5.23), ao valor do 

coeficiente de difusão do soluto, que é constante em todo o domínio. No caso apresentado na 

Figura 5.20, a difusividade de primeira ordem tem um efeito significativo na mistura, uma vez 

que tem um valor na mesma ordem de grandeza dos coeficientes de difusão dos solutos 

considerados: 1,4×10
-9

 m
2
/s e 5×10

-10
 m

2
/s, como se verá adiante. Uma vez que a difusividade de 

primeira ordem depende do comprimento de onda de propagação e das velocidades de primeira 

ordem, quanto maiores forem esses valores, mais significativo o efeito desta componente de 

difusividade na mistura. Além disso, quanto menor o coeficiente de difusão do soluto, mais 

significativa a difusividade que tem em conta a propagação acústica de primeira ordem. A 

utilização destes coeficientes permite, assim, resultados mais precisos.  

A Figura 5.21 apresenta a distribuição da concentração de soluto no domínio, num ponto 

intermédio, após 30 segundos de simulação. Os diferentes perfis da distribuição do soluto 

resultam das diferentes linhas de corrente da velocidade (Figura 5.16). A Tabela 5.6 apresenta os 

tempos necessários para completar a mistura entre soluto e água, e obter uma solução 
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homogénea, tanto por difusão como por acoustic streaming, para cada um dos transdutores 

considerados. Os tempos de mistura foram determinados numericamente pela diferença entre a 

concentração máxima e mínima no domínio, tendo sido considerado como critério de paragem da 

simulação uma diferença inferior a 1×10
-3

 mol/m
3 

(0,05% da concentração). Como seria 

expectável da análise de frequências (ver secção 4.4.3), o maior ganho em tempo de mistura foi 

obtido quando o transdutor de PZT foi atuado a 377 kHz. O transdutor de β-PVDF permite 

também aceleração da mistura de fluidos, garantindo uma redução do tempo de mistura acima de 

60%. Além do campo global de velocidade (gerado pelos transdutores piezoelétricos), a mistura 

é também afetada pelo coeficiente de difusão do soluto. No presente trabalho, foram efetuadas 

simulações considerando como coeficientes de difusão ureia em água – 1,4×10
-9

 m
2
/s e glicose 

em água – 5×10
-10

 m
2
/s [156]. A escolha destas biomoléculas deve-se ao facto de os seus 

coeficientes de difusão serem conhecidos e pertencerem a um conjunto de biomoléculas 

consideradas frequentemente em testes clínicos. 

 

 

Figura 5.21 Distribuição da concentração de soluto (mol/m
3
) na cuvete de dimensões 

2,4 mm × 2 mm, após 30 s, por difusão e acoustic streaming. 
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Tabela 5.6 Tempo necessário para completar a mistura entre os solutos (ureia e glicose) e o 

solvente, e atingir uma concentração constante de 0,181 mol/m
3
, para ambos os solutos, por 

difusão e acoustic streaming. 

 

Ureia 

D = 1.4×10
-9

 m
2
/s 

Glicose 

D = 5×10
-10

 m
2
/s 

Tempo (s) 
Ganho em 

Tempo 
Tempo (s) 

Ganho em 

Tempo 

Difusão 1550 - 2650 - 

PZT 377 kHz 180 88 % 250 91 % 

PZT 2 MHz 310 80 % 400 85 % 

β-PVDF 10 MHz 510 67 % 570 78 % 

 

 

Quanto menor o coeficiente de difusão, mais lenta é a mistura entre soluto e solvente e, 

como consequência, a velocidade acústica torna-se ainda mais relevante para o processo de 

mistura (como apresentado na Tabela 5.6). Deste modo, o acoustic streaming é vantajoso para a 

mistura de fluidos biológicos com os reagentes de análise respetivos, principalmente quando os 

seus coeficientes de difusão são baixos (habitualmente, variam entre 10
-9 

e 10
-13

 m
2
/s). 

 

5.8 Transporte de calor  

 

Além do aquecimento gerado pelo transdutor piezoelétrico (descrito na secção 4.6), que é 

transferido para o fluido, também o próprio escoamento do fluido provoca um aumento de 

temperatura do sistema, dependente da viscosidade do fluido e da sua velocidade. 
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 Modelo de transporte de calor  5.8.1

 

A temperatura no fluido é dada pela equação de transferência de calor, incluindo termos 

condutivos e convectivos, em que    ̅̅ ̅̅  é a média temporal do termo de dissipação, T a 

temperatura, Cp a capacidade térmica específica do fluido, k a condutividade térmica do fluido, 

u
(2)

 a velocidade de segunda ordem na direção x e v
(2)

 a velocidade de segunda ordem na 

velocidade y, sendo desprezado o efeito da convecção devido à velocidade de primeira ordem: 

 

    (
  

  
  ( )

  

  
  ( )

  

  
)   (

   

   
 
   

   
)      ̅̅ ̅̅  (5.24) 

 

O termo de dissipação pode ser determinado com base nos valores de velocidade de 

primeira ordem, em que φV é o termo de dissipação instantâneo, u
(1)

 a velocidade de primeira 

ordem na direção x e v
(1)

 a velocidade de primeira ordem na velocidade y: 

 

    [(
  ( )

  
)

 

 (
  ( )

  
)

 

]  [
  ( )

  
 
  ( )

  
]

 

 
 

 
[
  ( )

  
 
  ( )

  
]

 

 (5.25) 

 

O termo de dissipação instantâneo é integrado no tempo, levando à determinação de um 

valor médio. Este valor, quando multiplicado pela viscosidade, pode ser aplicado na equação de 

transferência de calor (5.24), de modo a calcular as temperaturas no domínio [144, 157]. 

A fronteira transdutor-fluido é descrita pela expressão (5.26), em que o índice p é 

referente ao transdutor piezoelétrico e f ao fluido, e em que np e nf representam os vetores 

normais do lado superior e inferior da fronteira: 
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     [        ]      [        ]    (5.26) 

 

Nas restantes fronteiras considera-se que o calor é transportado por convecção natural, 

com um coeficiente de transferência de calor de 10 W(m
2
.K). Como condição inicial do 

problema, considerou-se uma temperatura de 22ºC. 

Apesar do aumento de temperatura do sistema ser dado pela soma das contribuições do 

transdutor e do fluido, a contribuição do transdutor é a mais significativa. 

 

 Resultados do transporte de calor no fluido 5.8.2

 

A Figura 5.22 apresenta a distribuição da temperatura no fluido ao fim de 20 minutos, 

considerando um fluido de 998,2 kg/m
3
 de densidade e de 1,002×10

-3 
Pa.s de viscosidade, atuado 

por um transdutor de β-PVDF sob a cuvete. A simulação não teve em conta a temperatura 

resultante do aquecimento do transdutor (descrita pela equação (5.26)), pelo que considera 

apenas o aquecimento resultante da dissipação viscosa no fluido. 

 

Figura 5.22 Temperatura (ºC) numa cuvete de dimensões 2,4 mm × 2 mm, após 20 minutos de 

simulação de acoustic streaming, considerando um fluido de densidade 998,2 kg/m
3
 e de 

viscosidade 1,002×10
-3 

Pa.s, desprezando a temperatura resultante do aquecimento do transdutor. 
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Da figura é visível que o aumento de temperatura no final dos 20 minutos é pouco 

significativa (0,3ºC), e a variação da temperatura ao longo do domínio é mínima (0,011ºC). A 

Figura 5.23 apresenta a temperatura máxima atingida no fluido, ao fim de 20 minutos, para 

várias viscosidades.  

 

 

Figura 5.23 Temperatura (ºC) máxima atingida, numa cuvete de dimensões 2,4 mm × 2 mm, 

atuada por um transdutor de β-PVDF, ao fim de 20 minutos de simulação, para várias 

viscosidades de fluido. 

 

A viscosidade afeta de duas formas o aquecimento atingido pelo fluido. Por um lado, 

quanto maior a viscosidade, maior a temperatura atingida pelo fluido, uma vez que o termo de 

dissipação viscosa (   ̅̅ ̅̅ ) na equação de transferência de calor é também mais significativo. Por 

outro lado, considerando o efeito da velocidade no aquecimento, quanto maior a viscosidade, 

menor a velocidade atingida, como verificado anteriormente na Figura 5.14. A partir da 

viscosidade de 1×10
-1 

Pa.s, a temperatura máxima diminui, o que é indicativo de que, a partir 

desta viscosidade, o efeito da viscosidade na velocidade do escoamento sobrepõe-se ao efeito do 

termo de dissipação viscosa. 

Comparando os resultados com os obtidos para o transdutor (Figura 4.20), é visível que o 

aquecimento gerado pelos transdutores é muito superior ao aquecimento por dissipação viscosa 

no fluido. Considerando um fluido de densidade 998,2 kg/m
3
 e viscosidade 1,002×10

-3 
Pa.s, 
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atuado por transdutores de β-PVDF a 10,77 MHz e de PZT a 377 kHz e a 2 MHz, a temperatura 

máxima no fluido, resultante do aquecimento total do transdutor e da dissipação no fluido, ao 

longo de 20 minutos, apresenta-se na Figura 5.24. 

 

 

Figura 5.24 Temperatura máxima no fluido, ao longo de 20 minutos, atuada por transdutores de 

β-PVDF a 10,77 MHz, PZT a 377 kHz e PZT a 2 MHz, a uma amplitude de 24 Vpp, 

considerando o aquecimento simultâneo dos transdutores e da dissipação no fluido. 

 

O gráfico apresentado demonstra que a temperatura aumenta mais rapidamente no início, 

acabando por tender para um valor constante. Os valores atingidos são próximos dos valores 

atingidos pelos transdutores (Figura 4.20), quando atuados de forma isolada, pelo que se conclui 

que a dissipação no fluido praticamente não afeta o aquecimento global. Contudo, a temperatura 

máxima no fluido, quando este é simulado em simultâneo com o transdutor, é ligeiramente 

inferior à do transdutor, devido à dissipação do calor para o fluido. 
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5.9 Estudo experimental da mistura acústica em cuvetes 

 

De modo a determinar experimentalmente os padrões de mistura nas cuvetes, foram 

utilizadas cuvetes em PMMA com largura de 8 mm, altura de 7 mm e espessura de 2,5 mm. A 

Figura 5.25 apresenta, em fotografia, uma cuvete construída e utilizada nos ensaios 

experimentais. 

  

Figura 5.25 Fotografia de uma cuvete em PMMA, de largura de 8 mm, altura de 7 mm e 

espessura de 2,5 mm, utilizada nos testes experimentais de agitação acústica. 

 

 Técnicas experimentais 5.9.1

 

Os transdutores piezoelétricos foram atuados por uma tensão sinusoidal de 24 Vpp, 

utilizando a montagem apresentada na Figura 4.19, composta pelo gerador RF, fonte de tensão e 

amplificador de potência. Uma vez atuados os transdutores, os padrões de mistura foram 

analisados por espetrofotometria medindo o valor de absorção ótica do fluido ao longo do tempo 

e por velocimetria por imagem de partículas, usando fluorescência. 
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Espetrofotometria por absorção ótica 

A espetrofotometria por absorção ótica consiste num método de medição analítica, que se 

baseia na absorção de luz por parte de uma substância, num comprimento de onda específico, 

proporcional à sua concentração [18, 19]. Através desta técnica é possível identificar a 

concentração ou estrutura de uma biomolécula específica, assim como medir a atividade cinética 

de enzimas. Uma vez que, comummente, as moléculas biológicas não possuem cromóforos que 

absorvem luz na gama visível, são utilizadas reações colorimétricas específicas para transformar 

essas biomoléculas em produtos coloridos, cuja absorvência se encontre dentro da gama do 

espetro de luz visível. A análise espetrofotométrica baseia-se, por isso, na variação da cor da 

amostra, consequência da variação da concentração de uma determinada molécula. Para cada 

produto colorido, existe um comprimento de onda próprio, na região da luz visível, que garante a 

máxima absorvência [158, 159]. Para que as reações colorimétricas sejam adequadas para 

medições espectrofotométricas, devem ser específicas, seletivas, rápidas, reprodutíveis e terem 

um valor de absorvência estável, durante um intervalo de tempo determinado. 

A montagem experimental utilizada para as medições espetrofotométricas apresenta-se na 

Figura 5.26, e é constituída por uma fonte de luz de quartzo/tungsténio/halogéneo da Oriel, um 

monocromador (modelo Cornerstone 130TM da Oriel), uma fibra ótica com 1 mm de diâmetro, 

um fotodíodo de silício e um picoamperímetro modelo 487 da Keythley. O monocromador e o 

picoamperímetro foram ligados a um computador para recolha de dados. Para as medições 

espetrofotométricas, foi ainda utilizado o sistema de atuação dos transdutores apresentado na 

Figura 4.19. 
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Figura 5.26 Montagem experimental do espetrofotómetro. 

 

Velocimetria por imagem de partículas 

A velocimetria por imagem de partículas (Particle Image Velocimetry – PIV) é um 

método velocimétrico de determinação da velocidade de partículas, através do seu rastreamento. 

Neste método, o campo de escoamento é medido num corte bidimensional, e a presença de 

partículas permite o seu rastreamento ao longo de várias frames, permitindo o cálculo da sua 

velocidade [160, 161]. 

Foram considerados dois tipos de partículas de rastreamento para usar nesta técnica. Por 

um lado, foram utilizadas fluorosferas de poliestireno, com diâmetro nominal de 1 µm, numa 

suspensão de 1×10
10

 microsferas por mililitro de água destilada [162]. Estas partículas 

apresentam máximo de absorção aos 427 nm e emitem a 468 nm, pelo que a montagem 

experimental inclui um filtro passa alto, com corte aos 450 nm, de modo a eliminar a luz de 

excitação. A montagem experimental, para observação destas partículas, é composta por fonte de 

luz, monocromador, fibra ótica de emissão, sistema de atuação dos transdutores, filtro passa alto 

e câmara de vídeo. Foram utilizadas também partículas de poliestireno, não fluorescentes, de 

50 µm de diâmetro, para melhor visualização individual das partículas. No caso destas partículas, 
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uma vez que não há um comprimento de onda específico a que devam ser iluminadas, a 

montagem experimental consiste apenas numa fonte de luz branca, sistema de atuação dos 

transdutores e câmara de vídeo. 

A câmara de vídeo utilizada, modelo HDR-UX7E da Sony, tem uma resolução espacial de 

6,1 megapixéis e uma taxa de amostragem de 60 frames por segundo (fps), parâmetros 

importantes para a determinação da velocidade das partículas. Uma vez obtidas as imagens, estas 

foram analisadas, recorrendo a técnicas de processamento de resultados de PIV, através do 

ImageJ [163] e PIVlab [164], de modo a determinar a velocidade de deslocamento das partículas.  

 

 Resultados experimentais da mistura acústica em cuvetes 5.9.2

 

O fenómeno de acoustic streaming foi observado, inicialmente, de forma qualitativa, 

numa cuvete de 2,5 mm de espessura (Figura 5.25), usando uma mistura de água e corante de 

permanganato de potássio. O corante foi injetado de forma manual na cuvete e foi utilizado um 

microscópio (Discovery USB Microscope, da Veho, com 400x de magnificação) para captar as 

imagens dos escoamentos. A Figura 5.27 apresenta as frames dos vídeos de mistura gerada pelos 

transdutores de PZT e β-PVDF. O meio de acoplamento ideal a utilizar, de modo a eliminar a 

interface do ar e acoplar as impedâncias acústicas entre os transdutores e o material da cuvete 

(PMMA), seria uma camada de epoxy de 300 µm de espessura e impedância acústica de 

3,6 MRayl. Contudo, por indisponibilidade de material, este acoplamento foi efetuado 

recorrendo a um gel comercial de ultrassons. O meio de acoplamento foi posicionado numa 

região limitada ao centro da cuvete, de modo a restringir a propagação acústica para essa área e 

representar uma fonte acústica semelhante à simulada na secção 5.6. Observa-se que, sob as três 

condições de atuação piezoelétrica (PZT a 377 kHz, PZT a 2 MHz e β-PVDF a 10,77 MHz), a 

mistura de fluidos é potenciada e regista-se a formação de vórtices, diminuindo o tempo 

necessário para homogeneizar a solução, ao contrário da ausência de atuação acústica, em que a 

mistura ocorre apenas por difusão. Os resultados obtidos assemelham-se visualmente aos 

resultados numéricos previstos, apresentados na Figura 5.17. 
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Figura 5.27 Frames da determinação qualitativa da mistura entre água e um corante, com e sem 

atuação acústica. As dimensões da cuvete são 8 mm × 7 mm × 2,5 mm, e esta foi atuada por 

transdutores de PZT e de β-PVDF posicionados na sua base, atuados por uma tensão sinusoidal 

de 24 Vpp. 

 

De modo a validar experimentalmente e de forma quantitativa os escoamentos gerados 

pela agitação acústica, foi utilizado o método de PIV, tendo sido determinadas as suas 

velocidades. Esta técnica foi utilizada para validar os escoamentos gerados pelos transdutores 

piezoelétricos, com várias potências de atuação. Inicialmente foram injetadas partículas 

fluorescentes de 1 μm em grande quantidade na cuvete, atuada por cada um dos transdutores, de 

modo a observar o formato da circulação dos fluidos, estando os resultados apresentados na 

Figura 5.28. Em qualquer das condições de atuação, ocorre a formação de dois vórtices 

simétricos na cuvete, tal como seria esperado, uma vez que as relações entre dimensão da cuvete 

e comprimento de onda correspondem a fluxos teóricos de Eckart [58]. Apresenta-se também, na 

figura, a distribuição média das partículas de 50 µm quando misturadas com água e atuadas pelos 

transdutores. 
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Figura 5.28 Distribuição de partículas fluorescentes de 1 µm de poliestireno na cuvete após 

estabilização do movimento do fluido, quando atuado por transdutores de PZT e β-PVDF com 

24 Vpp de amplitude. a) Partículas fluorescente de 1 µm; b) Linhas de corrente, obtidas pela 

média das frames a preto e branco, com partículas de 50 µm. 

 

As partículas fluorescentes permitem uma melhor visualização dos escoamentos gerados, 

enquanto as partículas maiores, de 50 µm, apesar de não permitirem visualizar instantaneamente 

os vórtices formados, permitem seguir individualmente as partículas e acompanhar, após 

processamento, o movimento médio dos fluidos quando atuados. 

Assim, de modo a determinar as velocidades de escoamento, efetuaram-se ensaios em 

que algumas partículas (numa concentração estimada de 700 partículas/ml) foram misturadas 
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com a água no interior da cuvete, de modo a serem rastreadas. Uma vez obtidos os vídeos dos 

escoamentos em estado estacionário, foram extraídas frames, igualmente espaçadas no tempo, 

com intervalo de 0,1 segundos. As frames obtidas foram importadas para o software ImageJ. De 

modo a obter nas figuras apenas as partículas, foi efetuada a média de todas as frames e, 

posteriormente, a subtração de cada imagem pela média obtida (representativa do fundo comum). 

De seguida, foi aplicado um threshold, para converter cada frame numa imagem a preto e 

branco, para processamento mais simples. Uma vez obtidas estas imagens, foram importadas 

para o software PIVlab, onde foram determinados os vetores de velocidade, correspondentes à 

velocidade global em estado estacionário. As velocidades foram calculadas pela variação da 

distância percorrida pelas partículas entre as frames do vídeo, e apresentam-se sob a forma de 

histogramas (Anexo III). A Figura 5.29 apresenta as imagens obtidas após cada passo do 

processamento, para o caso do β-PVDF atuado a 10,77 MHz e 24 Vpp, com potência RF de 

9 dB. Apesar de os vetores de velocidade instantânea (entre duas frames consecutivas) 

apresentarem um comportamento pouco definido, quando é efetuada a média da velocidade, no 

passo d), observa-se a formação de dois vórtices simétricos de velocidade, tal como previsto pelo 

modelo numérico (Figura 5.17). 

 

Figura 5.29 Imagens obtidas no processamento de um vídeo obtido pela atuação da cuvete, com 

água e partículas de poliestireno de 50 µm, por um transdutor de β-PVDF atuado a 10,77 MHz e 

24 Vpp, com potência RF de 9 dB. a) Frame do vídeo; b) Imagem resultante do processamento da 

frame no ImageJ; c) Vetores de velocidade instantânea obtidos no PIVlab; d) Vetores de 

velocidade média obtidos no PIVlab. 
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A Figura 5.30 apresenta a moda das velocidades estacionárias obtidas para várias 

condições de atuação, estando os histogramas da velocidade apresentados no Anexo III. Além do 

valor da moda, a análise dos histogramas dos escoamentos nas cuvetes deve ter ainda em conta a 

largura, uma vez que histogramas muito largos representam domínios em que a velocidade varia 

muito, enquanto histogramas mais estreitos representam domínios de velocidade mais constante. 

 

 

Figura 5.30 Moda de velocidades de escoamento (m/s), na cuvete, determinadas 

experimentalmente para várias potências de atuação dos transdutores de β-PVDF e PZT, 

considerando uma amplitude de 24 Vpp e frequências de 10,77 MHz para o β-PVDF e de 2 MHz 

e 377 kHz para o PZT. As velocidades foram determinadas a partir dos histogramas da velocidade 

média (Anexo III). 

 

De um modo geral, com base na presente figura de comparação entre os transdutores, 

quanto maior a potência de atuação, maior a velocidade de escoamento na cuvete. Comparando o 

β-PVDF e o PZT, as cuvetes atuadas pelo β-PVDF apresentam velocidades inferiores, o que está 

de acordo com o previsto numericamente (Figura 5.17). Para uma atuação a 5 dB, o PZT atuado 

a 377 kHz origina uma velocidade mais elevada do que a 2 MHz (tal como simulado), embora 

para uma atuação a 9 dB a moda da velocidade seja superior para a atuação a 2 MHz. Pode 

concluir-se que os valores de velocidade obtidos situam-se na mesma gama dos simulados nas 
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cuvetes (velocidades na ordem de 10
-4

 m/s na maior parte do domínio fluídico). A Figura 5.31 

apresenta, para o transdutor de β-PVDF, atuado por uma frequência de 10,77 MHz e uma 

amplitude de 24 Vpp, a variação da velocidade máxima e da moda da velocidade em função da 

potência de atuação. 

 

 

Figura 5.31 Velocidade máxima e moda de velocidade de escoamento, na cuvete, determinadas 

experimentalmente para várias potências de atuação do transdutor de β-PVDF, considerando uma 

frequência de 10,77 MHz e uma amplitude de 24 Vpp. As velocidades foram determinadas a 

partir dos histogramas da velocidade média (Anexo III). 

 

Da análise da Figura 5.31, observa-se que o comportamento da velocidade máxima em 

função da potência de atuação é semelhante ao da moda da velocidade, à exceção da velocidade 

média com potência de atuação de 5 dB, que apresenta um valor superior ao esperado. 

Além da velocimetria, foi ainda utilizada espetrofotometria para validar os resultados 

obtidos numericamente, na cuvete. Recorrendo a técnicas espetrofotométricas por absorção ótica, 

com reações colorimétricas, foi determinado, para a análise de creatinina na urina, o tempo 
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necessário para a recção entre a biomolécula e o respetivo reagente estar completa [165]. A 

escolha desta biomolécula deve-se ao facto de ser uma molécula relevante em análises de fluidos 

biológicos, além de a sua deteção ser pouco afetada pelo aumento de temperatura resultante da 

atuação piezoelétrica, permitindo o estudo individual da contribuição da agitação acústica no 

tempo de mistura. 

O tempo de referência para conclusão da reação foi determinado sem agitação acústica, 

através da medida do tempo necessário para obter uma concentração constante, utilizando o valor 

de absorvência final que indica a conclusão do processo de mistura. Pela Figura 5.32, pode 

concluir-se que, na presença de agitação acústica, a reação completa-se mais rapidamente que na 

sua ausência. Estes resultados estão em concordância com os apresentados na Tabela 5.6, que 

indicam uma aceleração da mistura entre solutos e solventes como resultado da atuação acústica. 

 

 

Figura 5.32 Percentagem de reação concluída em função do tempo, para a reação endpoint de 

deteção de creatinina na urina, na presença de atuação acústica (PZT atuado a 377 kHz e a 2 MHz 

e β-PVDF atuado a 10,77 MHz), assim como na ausência de atuação externa (difusão). 
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5.10 Conclusão 

 

No presente capítulo apresentou-se o desenvolvimento de um modelo de propagação 

acústica e mistura à microescala, aplicável a um domínio de uma cuvete fechada. 

De modo a ultrapassar os problemas associados às várias escalas temporais, foi utilizada 

uma metodologia baseada em médias temporais para a resolução das equações de Navier-Stokes 

de primeira e segunda ordem. O modelo utilizado permite a caracterização dos escoamentos 

instantâneos e globais, gerados por transdutores piezoelétricos, numa cuvete. Através da 

resolução das equações de primeira ordem, obteve-se informação relativa à propagação acústica 

instantânea no fluido. Quando uma onda de pressão é aplicada na fronteira superior de uma 

cuvete fechada, rodeada por paredes, esta propaga-se ao longo do domínio, do topo até à base, 

alternando regiões de elevada e de baixa pressão e velocidade com amplitudes que diminuem 

com a distância à entrada. Verificou-se ainda que a atenuação acústica com a distância é mais 

significativa à medida que a viscosidade do fluido aumenta. Através da resolução das equações 

de segunda ordem de Navier-Stokes, obtém-se um escoamento global com recirculação no centro 

do domínio da cuvete. Assim, os dados de primeira e segunda ordem são essenciais para 

descrever o escoamento de fluidos e a mistura. Ao caracterizar o modelo desenvolvido para uma 

vasta gama de parâmetros adimensionais, este pode ser utilizado para prever o fluxo e a mistura 

em dispositivos fluídicos. 

No presente capítulo foram ainda apresentados modelos de transporte de massa e 

aquecimento do fluido, e os resultados numéricos foram verificados experimentalmente em 

cuvetes, por espetrofotometria e velocimetria. Os resultados mostram que tanto os transdutores 

de PZT como de β-PVDF promovem o movimento dos fluidos, levando à diminuição do tempo 

de mistura (redução de tempo acima de 80% para o PZT e 60% para o β-PVDF). Estes resultados 

foram verificados experimentalmente recorrendo a medidas quantitativas de uma análise 

endpoint de creatinina na urina. 

Os testes experimentais efetuados por velocimetria de partículas permitiram concluir que, 

à semelhança do numericamente previsto, tanto o PZT como o β-PVDF geram escoamentos em 
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forma de vórtices no interior das cuvetes, levando o PZT a velocidades de recirculação 

superiores às do β-PVDF. 

Os resultados apresentam uma boa concordância entre as simulações e os testes 

experimentais, o que poderá ser útil para prever o comportamento de novos materiais para 

mistura em microdispositivos.  
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6  Microagitação 

Acústica em 

Microcanais 

 

Este capítulo descreve a aplicação dos modelos de propagação acústica e de mistura, 

descritos no capítulo 5, em microcanais de geometria T, assim como uma comparação com testes 

experimentais dos escoamentos em microcanais dessa geometria fabricados em PDMS. 

 

6.1 Simulação do modelo de mistura acústica 

 

Os modelos de piezoeletricidade e acoustic streaming, apresentados nos capítulos 4 e 5, 

foram implementados e simulados em domínios 3D, correspondentes a canais microfluídicos T. 

A Figura 6.1 apresenta as geometrias tridimensionais dos canais, criadas no COMSOL 
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Multiphysics. Os canais apresentam largura de 200 µm e altura de 500 µm. O transdutor de 

β-PVDF, de largura 100 µm e comprimento 2 mm, encontra-se localizado sob o canal, a 2,5 mm 

da interseção entre as duas entradas. O transdutor está posicionado a meia largura do canal, 

centrado sob o domínio microfluídico, de modo a permitir comparar os resultados com os 

obtidos nas microcuvetes 2D (capítulo 5). 

 

Figura 6.1 Geometria 3D de um microcanal em T, com transdutor de β-PVDF, desenhada no 

COMSOL Multiphysics, com indicação das regiões de entrada e saída de fluido. O microcanal 

tem uma altura de 500 µm, largura de 200 µm e comprimento de 15 mm. A dimensão x 

corresponde à largura do canal, y à altura e z ao comprimento. 

 

Uma vez que os microcanais apresentam uma altura de 500 µm, foi simulado um 

transdutor de β-PVDF de espessura 28 µm. Para esta espessura, a frequência de atuação ideal 

corresponde a 40 MHz, com um comprimento de onda no líquido de 37 µm. Assim, a altura de 

500 µm do microcanal garante a presença de cerca de treze comprimentos de onda acústica, pelo 

que a esta frequência será expectável escoamento de Eckart na região do transdutor. No caso da 

utilização de transdutores de β-PVDF de 110 µm de espessura, atuados a 10 MHz, seriam 

geradas ondas de comprimento 148 µm, pelo que a altura de 500 µm apenas garantiria a presença 

de três comprimentos de onda acústica, e a ocorrência de escoamento de Eckart seria improvável, 

de acordo com a teoria (ver secção 2.4.1). 
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Os modelos de piezoeletricidade, escoamento de fluidos à microescala e transporte de 

massa foram resolvidos para os domínios apresentados, considerando condições fronteira 

adicionais representativas dos escoamentos nos microcanais. Assim, as entradas de fluido foram 

consideradas na resolução das equações de Navier-Stokes de segunda ordem, relativas ao 

escoamento global, sendo definidas como escoamentos laminares de 0,5 µl/min na situação base, 

e as saídas foram definidas como pressão nula. Em relação à resolução das equações de 

transporte de massa, foi considerada, na fronteira de saída de escoamento do canal, uma 

condição de fronteira de escoamento convectivo, descrita por   (    )   . Nas fronteiras de 

entrada do canal foram consideradas concentrações de soluto de 2 mol/m
3
 num dos lados do 

microcanal e 0 no outro, e as restantes fronteiras foram definidas como impermeáveis ao soluto. 

Foi ainda considerada como condição inicial para todas as simulações uma concentração de 

soluto de 2 mol/m
3
 num dos lados do microcanal (considerando um corte longitudinal) e 0 no 

outro. 

No domínio foi definida uma malha, composta por duas regiões distintas, que se 

apresenta na Figura 6.2. Na região de entrada do fluido, a malha apresenta elementos tetraédricos 

de dimensão lateral 2×10
-5

 m, enquanto no microcanal, após a convergência das duas entradas, a 

malha é mais refinada, apresentando elementos hexaédricos de dimensão 6,25×10
-6

 m. 

 

 

Figura 6.2 Malha implementada no COMSOL Multiphysics e vista da malha hexaédrica no canal 

principal em corte xy. 
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A Figura 6.3 apresenta a velocidade global no canal, em estado estacionário, 

considerando um caudal de fluido nos microcanais de 0,5 µl/min e o transdutor de β-PVDF 

atuado a uma frequência de 40 MHz e amplitude de 24 Vpp. 

 

 

Figura 6.3 Pormenor de corte xz, em y = 50 µm, da velocidade absoluta em estado estacionário no 

microcanal, quando atuado por um transdutor de β-PVDF de 28 µm de espessura a uma 

frequência de 40 MHz e amplitude de 24 Vpp.  

 

A Figura 6.4 apresenta a distribuição da velocidade global em estado estacionário no 

microcanal, para um corte transversal em z = 3×10
-3

 m, quando este é atuado pelo transdutor 

piezoelétrico, assim como na ausência de atuação. 
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Figura 6.4 Corte transversal da velocidade absoluta no microcanal, em estado estacionário, para 

z = 3×10
-3

 m. À esquerda, quando o fluido que circula no microcanal é atuado por um transdutor 

de β-PVDF de 28 µm de espessura a uma frequência de 40 MHz e amplitude de 24 Vpp. À 

direita, quando o fluido circula no canal sem atuação.  

 

A distribuição da velocidade global permite verificar que, no caso do canal atuado pelo 

transdutor piezoelétrico, é gerada uma região de velocidade mais elevada na base do canal, sobre 

o transdutor, que potencia a recirculação de fluidos na direção x (largura do microcanal). Na 

ausência de atuação, em que o movimento dos fluidos ocorre apenas por difusão, a velocidade 
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apresenta o comportamento típico de regime laminar, sendo nula nas paredes e mais elevada no 

centro do canal. Na Figura 6.4, as imagens da velocidade absoluta e da velocidade absoluta sem 

componente em z sugerem que o transdutor induz uma velocidade na direção z do canal. Assim, 

a Figura 6.5 apresenta a distribuição da componente z da velocidade num corte xy no microcanal, 

na presença de acoustic streaming (à esquerda), assim como a distribuição da componente z de 

velocidade, resultante apenas da agitação acústica, que foi obtida subtraindo à componente z de 

velocidade (na presença de acoustic streaming) a velocidade absoluta na ausência de acoustic 

streaming (à direita). 

 

Figura 6.5 Corte transversal da velocidade em z no microcanal, em estado estacionário, para 

z = 3×10
-3

 m. À esquerda, a componente z da velocidade quando o transdutor é atuado. À direita, 

a velocidade em z, sob atuação do transdutor, mas eliminando os efeitos da velocidade de 

circulação no canal. A imagem da direita é obtida a partir da velocidade em z com acoustic 

streaming (imagem da esquerda), à qual é subtraída a velocidade global sem acoustic streaming 

(imagem do canto superior direito da Figura 6.4)  
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Da Figura 6.5, é visível que a componente z da velocidade é afetada pela presença de 

acoustic streaming, gerando em z = 3×10
-3

 m um campo de velocidade negativa na base da 

cuvete, junto ao transdutor. A Figura 6.6 apresenta, em corte yz, a velocidade em z, sem a 

velocidade de circulação no canal, ao longo do comprimento do canal. 

 

Figura 6.6 Pormenor de corte yz, a meia largura do canal, da componente z da velocidade em 

estado estacionário, eliminando os efeitos da velocidade de circulação no canal, quando este é 

atuado por um transdutor de β-PVDF de 28 µm de espessura a uma frequência de 40 MHz e 

amplitude de 24 Vpp.  

 

Verifica-se, assim, que a presença de acoustic streaming gera perfis de velocidade 

distintos no microcanal. As diferentes distribuições de velocidade afetam os mecanismos de 

transporte de massa, e este efeito será observado através da análise da concentração de um fluido 

ao longo do canal. 

A Figura 6.7 apresenta, para o microcanal, considerando um caudal de 0,5 µl/min, a 

distribuição da concentração de fluido no microcanal, após uma simulação de 60 segundos. 
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Figura 6.7 Pormenor de corte xz, em y = 50 µm, da concentração (mol/m
3
), após 60 segundos de 

simulação no microcanal, quando atuado por um transdutor de β-PVDF de 28 µm de espessura a 

uma frequência de 40 MHz e amplitude de 24 Vpp. 

 

A Figura 6.8 apresenta, para o microcanal, com um caudal de fluido de 0,5 µl/min, a 

variação da concentração de fluido em função da distância à entrada do canal (direção z), após 

uma simulação de 60 segundos. A variação da concentração foi analisada num corte a y = 50 µm, 

correspondente a um décimo da altura do canal, e a um quarto da largura do canal, do lado em 

que a concentração inicial de soluto era 0 mol/m
3
. 
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Figura 6.8 Variação da concentração (mol/m
3
) de um soluto em função da distância em relação à 

entrada do canal, por difusão e mistura acústica, ao fim de 60 segundos. A análise é efetuada a 

y = 50 µm, a um quarto da sua largura, no lado do canal em que a concentração inicial de soluto é 

0 mol/m
3
. O sombreado representa a região do transdutor. 

 

Da figura, observa-se que é atingida a concentração de 1 mol/m
3
, o que indica uma 

mistura completa entre os fluidos dos dois lados do canal, nos dois casos considerados (presença 

e ausência de atuação por parte do transdutor piezoelétrico). Na presença de mistura acústica, 

esta concentração é atingida mais próxima da entrada do canal. Para um caudal de 0,5 µl/min, ao 

utilizar mistura acústica, o ganho conseguido na distância necessária para que a concentração 

estabilize é pouco superior a 25% em relação ao transporte de massa na ausência de mistura 

acústica.  

A distância em relação à entrada do canal, para a qual é atingida uma concentração 

constante, será considerada como uma referência de mistura no microcanal e, deste ponto em 

diante, será designada por distância de mistura. 

A Figura 6.9 apresenta a concentração no microcanal, em função da distância em relação 

à entrada do canal, para vários caudais de entrada de fluido, com mistura acústica. 



Modelação, simulação e implementação de agitação acústica para aplicações em microfluídica 

 

168 

 

 

 

Figura 6.9 Variação da concentração (mol/m
3
) de um soluto em função da distância em relação à 

entrada do canal, por difusão e mistura acústica, ao fim de 60 segundos. A análise é efetuada a 

y = 50 µm, a um quarto da sua largura, no lado do canal em que a concentração inicial de soluto é 

0 mol/m
3
. O sombreado representa a região do transdutor. 

 

Para um caudal de 5μl/min o comprimento do canal não é suficiente para que seja 

atingida a concentração de 1 mol/m
3
. A Figura 6.10 apresenta, para os vários caudais de fluido, a 

comparação entre as distâncias de mistura por mistura acústica e na sua ausência. Considerou-se, 

como critério de mistura, uma diferença de menos de 2% em relação à concentração de 

1 mol/m
3
. 
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Figura 6.10 Distância necessária (cm) para que seja atingida uma concentração constante de 

1 mol/m
3
, no canal, com largura de 200 µm e altura de 500 µm, em função do caudal de 

fluido (µl/min), para difusão e mistura acústica. A análise é efetuada em y = 50 µm, i.e., a um 

décimo da altura do canal, a um quarto da sua largura, no lado do canal em que a concentração 

inicial de soluto é 0 mol/m3. 

 

De acordo com o gráfico apresentado, quanto maior o caudal de entrada de fluido no 

microcanal, maior a distância necessária para que ocorra mistura até atingir a concentração de 

1 mol/m
3
.  

Foi ainda analisado o efeito da largura do canal na mistura total conseguida. Para um 

mesmo caudal de entrada de fluido, de 0,5 µl/min, determinou-se, para uma simulação de 

300 segundos, a distância necessária para que se complete a mistura no microcanal, e o resultado 

apresenta-se na Figura 6.11. 
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Figura 6.11 Distância necessária (cm) para que seja atingida uma concentração constante de 

1 mol/m
3
 no canal, para um caudal de entrada de fluido de 0,5 µl/min, para mistura acústica e na 

sua ausência, em função da largura do canal. A análise é efetuada em y = 50 µm, i.e., a um 

décimo da altura do canal, a um quarto da sua largura, no lado do canal em que a concentração 

inicial de soluto é 0 mol/m3. 

 

Quanto maior a largura do canal, maior a distância necessária para que ocorra mistura 

completa. Da análise da figura conclui-se que, para as condições fronteira e iniciais consideradas, 

a atuação de transdutores piezoelétricos de β-PVDF diminui a distância necessária para que a 

mistura ocorra, em relação à mistura conseguida na ausência dessa atuação. 

 

6.2 Dimensionamento e fabrico dos microcanais 

 

De modo a implementar experimentalmente o acoustic streaming em microcanais, foi 

dimensionado um microcanal de geometria T. A Figura 6.12 apresenta o desenho da máscara 

(efetuado em CorelDraw), para o fabrico do molde em SU-8 (resina fotossensível), que é 

necessário no fabrico dos microcanais no polímero PDMS (polidimetilsiloxano). A opção pelo 

PDMS enquanto material para o fabrico dos microcanais deveu-se, essencialmente, à sua 
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transparência, permitindo visualizar a zona de escoamento, assim como à facilidade de fabrico, 

que permite obter microcanais, com geometria de boa precisão, a baixo custo.  

 

Figura 6.12 Desenho da máscara com as dimensões dos microcanais T fabricados. Todas as linhas 

têm uma largura de 200 µm. 

 

Uma vez desenhada a máscara, o molde de SU-8 foi fabricado por fotolitografia UV 

sobre substrato de vidro. Após a obtenção do molde, o microcanal em PDMS foi fabricado 

através de técnicas de soft lithography. O pré-polímero de PDMS, resultante da mistura de dois 

componentes de PDMS na proporção de 10:1 (base do pré-polímero/agente de cura), foi vertido 

sobre o molde e curado no forno (a 125ºC durante 45 minutos). No final a estrutura curada foi 

destacada e selada com uma lâmina de vidro, resultando desse processo um microcanal originado 

pelo padrão do molde. A Figura 6.13 apresenta uma fotografia de um microcanal fabricado. 

 

Figura 6.13 Fotografia de um microcanal tipo T fabricado em PDMS. 
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Os microcanais fabricados apresentam 500 µm de altura, de modo a garantir altura 

suficiente para que se gerem escoamentos acústicos de Eckart, tal como numericamente previsto. 

 

6.3 Testes experimentais da mistura acústica em microcanais 

 

A eficiência da mistura acústica em microcanais de largura 200 µm foi determinada 

através da medida da distância necessária para que a mistura ocorra, tanto por acoustic streaming 

como na sua ausência. Os testes foram realizados com base na montagem experimental descrita 

na secção 6.3.1. 

 

 Montagem experimental 6.3.1

 

A montagem utilizada para avaliar experimentalmente a mistura acústica gerada por 

transdutores de β-PVDF em microcanais é constituída por um sistema microfluídico, um sistema 

de atuação do transdutor piezoelétrico, um sistema de transporte de fluidos e uma câmara de 

vídeo para captar os escoamentos. 

O sistema microfluídico é composto pelo microcanal fabricado em PDMS, por um 

suporte de fixação do canal em acrílico, utilizado para minimizar as perdas de líquido na 

interface canal - transdutor e pelo transdutor piezoelétrico de β-PVDF de espessura 28 µm, com 

elétrodos de alumínio depositados, localizado sob o microcanal, e fixo a uma placa semelhante à 

da Figura 4.10. O suporte em acrílico é necessário para pressionar o canal contra o β-PVDF, uma 

vez que o canal é aberto na parte inferior, de modo a permitir o contacto direto do fluido com o 

transdutor piezoelétrico. Se o canal fosse fechado, o PDMS iria absorver grande parte das ondas 

acústicas, limitando o seu efeito (como verificado na secção 4.7.3). A Figura 6.14 apresenta o 

sistema microfluídico utilizado. 
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Figura 6.14 Fotografia do sistema microfluídico composto por microcanal, suporte em acrílico e 

transdutor piezoelétrico. 

 

O sistema de atuação do transdutor piezoelétrico a 40 MHz é constituído por um gerador 

de sinal, modelo N9310A 9 kHz – 3.0 GHz da Agilent, um amplificador de sinal RF 2.5 k – 

500 MHz NºZHL-6ª-S+ da Mini Circuits, uma fonte de alimentação HY3005D-3 da Shenzhen 

Mastech e um circuito de adaptação de impedâncias.  

O sistema de bombeamento de fluidos é constituído por uma bomba NE1600 da 

Syringepump, por duas seringas de volume 1 ml e diâmetro 5 mm da HSW, por tubos de silicone 

da Labaflex Silicon, com diâmetros interior e exterior de 0,5 mm e 2,5 mm, respetivamente, e por 

tubos de ligação da Upchurch Scientific. 

O sistema de visualização é composto por uma câmara de vídeo com resolução espacial 

de 6,1 megapixéis e uma taxa de amostragem de 60 frames por segundo. 

A Figura 6.15 apresenta a montagem experimental utilizada para a análise da mistura 

acústica em microcanais. 
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Figura 6.15 Fotografia da montagem experimental utilizada para o estudo da mistura acústica em 

microcanais.  

 

 Resultados da mistura acústica em microcanais  6.3.2

 

A mistura no microcanal foi observada recorrendo a água e um corante de permanganato 

de potássio. Foram bombeados, em simultâneo, água e permanganato de potássio para cada uma 

das entradas do canal, com um caudal de 0,5 µl/min. Após o canal ficar totalmente preenchido 

com líquido, foram efetuados vídeos do movimento dos líquidos, e extraídas as suas frames. O 

procedimento foi repetido para os caudais de entrada de líquido de 1 µl/min, 1,5 µl/min e 

5 µl/min, com e sem atuação piezoelétrica. Uma vez obtida a sequência de frames para cada 

caso, determinou-se a sua média pela intensidade das figuras, recorrendo ao software ImageJ. A 

imagem do canal com a intensidade média, para cada caso, apresenta-se na Figura 6.16. 
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Figura 6.16 Intensidade média obtida a partir das frames dos vídeos, no microcanal, por mistura 

acústica e na sua ausência, para vários caudais de fluido.  

 

De modo a uniformizar a análise dos resultados, cada figura média foi separada nos seus 

canais: verde, vermelho e azul. A partir deste ponto foi analisado apenas o canal verde, uma vez 

que era o que apresentava melhor contraste de imagem. Assim, foi aumentado no ImageJ o 

contraste da imagem e aplicado um threshold binário para separar as figuras em preto e branco. 

Ao implementar o threshold, o corante puro fica representado a branco, e quando a cor deixa de 

ser resultado do corante isolado, a imagem passa a negro, como representado na Figura 6.17. 

Este foi o critério considerado para determinar a distância de mistura no microcanal.  
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Figura 6.17 Resultado da aplicação do threshold binário, no microcanal, por mistura acústica e na 

sua ausência, para vários caudais de fluido.  

 

A partir do método considerado, determinaram-se as distâncias necessárias para que o 

corante se misture com a água, sendo apresentadas na Figura 6.18, considerando os vários 

caudais de fluido. Quanto maior o caudal de fluido no microcanal, maior a distância necessária 

para que ocorra mistura entre a água e o corante, o que corrobora os resultados obtidos 

numericamente. Os resultados experimentais sugerem que, com o aumento do caudal de fluido, o 

efeito da mistura acústica torna-se mais significativo. 
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Figura 6.18 Distância necessária (cm) para que ocorra mistura no canal, com largura de 200 µm e 

altura de 500 µm, em função do caudal do fluido (µl/min), com e sem mistura acústica. 

 

A Tabela 6.1 apresenta, para os resultados numéricos e experimentais, os ganhos obtidos, 

em percentagem, com a mistura acústica em relação à mistura sem atuação piezoelétrica. 

 

Tabela 6.1 Ganho, em percentagem, na distância de mistura, conseguido pela atuação do 

transdutor piezoelétrico, em relação à mistura por difusão. 

Caudal (µl/min) Ganho Numérico (%) Ganho Experimental (%) 

0,5 28 18,8 

1 20,6 6,3 

1,5 10 29,2 

5 - 37,8 
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As diferenças nos resultados obtidos resultam dos diferentes critérios utilizados para 

determinar as distâncias de mistura experimentais e numéricas, pelo que os resultados não são 

diretamente comparáveis. Contudo, a tendência nos resultados é semelhante, uma vez que a 

distância de mistura aumenta com o aumento do caudal de fluido. 

Além dos diferentes critérios de determinação da distância de mistura, as diferenças 

podem ainda ser explicadas pela diferente posição do transdutor piezoelétrico. Enquanto no 

modelo numérico o transdutor está localizado sob o canal, numa região limitada e a meia largura 

do canal, nos testes experimentais o transdutor localiza-se na base de todo o canal, o que resulta 

em diferenças na mistura. A utilização de técnicas de deposição de filmes finos eliminaria este 

problema e permitiria posicionar o transdutor de modo semelhante ao simulado. 

 

6.4 Conclusão 

 

No presente capítulo foi apresentado um estudo da aplicação de acoustic streaming em 

microcanais de PDMS, de modo a analisar a sua viabilidade em aplicações microfluídicas. 

Concluiu-se que, quanto maior o caudal de entrada do fluido no canal, maior a distância 

necessária para que ocorra mistura, tanto na presença como na ausência de atuação acústica. O 

transdutor piezoelétrico diminui, em cerca de 20%, a distância necessária para que a mistura 

ocorra, em relação à mistura sem atuação piezoelétrica, para caudais de fluido de 0,5 µl/min e de 

1 µl/min. Os resultados numéricos e experimentais apresentam uma tendência semelhante, o que 

poderá ser útil para prever o comportamento de transdutores piezoelétricos para mistura em 

microdispositivos. 
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7 Conclusões e 

Trabalho Futuro 

 

Este capítulo apresenta as principais conclusões resultantes do desenvolvimento do 

trabalho em curso, assim como propostas de trabalho complementar ao apresentado, que poderão 

contribuir para novos desenvolvimentos e aplicações. 

 

7.1 Conclusões  

 

O trabalho desenvolvido apresenta a mistura acústica como uma solução para a mistura 

de fluidos em microdispositivos, de modo a acelerar reações químicas e melhorar o desempenho 

dos microssistemas. O princípio da mistura acústica baseia-se na atuação de transdutores 

piezoelétricos que, ao vibrarem, geram ondas acústicas que são transmitidas ao fluido e por ele 

absorvidas, resultando numa força que promove o escoamento e a mistura do fluido. No decorrer 
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do trabalho foram considerados dois tipos de transdutores piezoelétricos diferentes para gerar as 

ondas acústicas: PZT e β-PVDF. 

Antes do estudo da mistura acústica, foi analisado, numérica e experimentalmente, o 

comportamento elétrico dos dois materiais propostos, ao nível das ressonâncias. Para as 

espessuras consideradas (1 mm para o PZT e 110 µm para o β-PVDF), concluiu-se que o PZT, 

para além da frequência de ressonância de flexão (2 MHz), apresenta ressonâncias de torsão (a 

primeira aos 377 kHz), enquanto o β-PVDF, por sua vez, caracteriza-se apenas por uma 

frequência de ressonância, próxima dos 10 MHz. Através de simulação numérica, verificou-se 

ainda que a amplitude da tensão sinusoidal aplicada aos contactos do transdutor é diretamente 

proporcional ao deslocamento e tensão mecânica obtidos. 

O estudo da mistura acústica consistiu no desenvolvimento de um modelo matemático 

multifísico, inicialmente aplicável ao domínio de uma cuvete fechada, assim como da sua 

simulação para vários parâmetros e comparação experimental. 

O modelo multifísico foi resolvido de forma sequencial e, de modo simplificado, inclui a 

resolução das equações de piezoeletricidade, Navier-Stokes, transporte de massa e de calor. A 

resolução dos escoamentos instantâneos e globais, gerados por transdutores piezoelétricos, 

implicou uma aproximação das variáveis das equações de Navier-Stokes em componentes de 

primeira e segunda ordem, e a utilização de uma metodologia baseada em médias temporais, de 

modo a ultrapassar as limitações associadas às várias escalas temporais. A resolução das 

equações de primeira ordem permitiu obter informação relativa à propagação acústica 

instantânea no fluido. A aplicação de uma onda de pressão na fronteira superior de uma cuvete 

fechada leva à sua propagação ao longo do domínio, do topo até à base, alternando regiões de 

alta e baixa pressão e velocidade, com amplitudes que diminuem com a distância à entrada. A 

resolução das equações de segunda ordem de Navier-Stokes levou à obtenção de um escoamento 

global com recirculação de fluidos na cuvete. Além disso, o modelo foi caracterizado para uma 

vasta gama de parâmetros adimensionais, pelo que este pode ser utilizado para prever o 

escoamento e a mistura em dispositivos fluídicos. 
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Além da simulação dos escoamentos, foram também modelados e simulados os 

transportes de massa e de calor. Os resultados mostram que a atuação dos transdutores 

piezoelétricos de PZT e de β-PVDF promove o movimento dos fluidos e facilita a mistura, pela 

adição de um termo convectivo às equações de transporte de massa, levando à diminuição do 

tempo de mistura (redução de tempo acima de 80% para o PZT e 60% para o β-PVDF) em 

relação ao tempo necessário quando o único mecanismo de mistura é a difusão. A simulação das 

equações de transferência de calor permitiu concluir que a atuação dos transdutores leva ao 

aumento da temperatura do sistema, devido ao contributo de dois fatores: aquecimento gerado 

pelo transdutor piezoelétrico e aquecimento gerado pelo movimento dos fluidos, dependente da 

viscosidade do fluido e da sua velocidade. Apesar do aumento de temperatura do sistema ser 

dado pela soma das contribuições do transdutor e do fluido, a contribuição do transdutor é a mais 

significativa. 

Os resultados numéricos foram comparados com resultados obtidos experimentalmente 

em cuvetes, de modo qualitativo e quantitativo. À semelhança do numericamente previsto, tanto 

o PZT como o β-PVDF geram escoamentos em forma de vórtices no interior das cuvetes, 

levando o PZT a velocidades de recirculação superiores às do β-PVDF. 

O modelo de mistura acústica foi ainda implementado em microcanais de PDMS, 

permitindo concluir que a atuação de um transdutor de β-PVDF promove mistura numa distância 

cerca de 20% mais curta que por difusão. Adicionalmente, verificou-se que o aumento da 

velocidade de circulação de fluidos no canal afeta a mistura, aumentando a distância necessária 

para que esta ocorra. 

Os resultados apresentam uma boa concordância entre as simulações e os testes 

experimentais, o que poderá ser útil para prever o comportamento de novos materiais para 

mistura em microdispositivos. Desta forma, este trabalho apresenta uma nova perspetiva em 

relação à utilização de materiais piezoelétricos (em particular de base polimérica), para serem 

utilizados como transdutores a elevadas frequências (10 MHz e 40 MHz). Os dispositivos 

lab-on-a-chip podem, por isso, beneficiar do fenómeno de acoustic streaming, garantindo a 

aceleração de várias reações de deteção de biomoléculas e, diminuindo, assim, os tempos de 

resposta dos dispositivos. 
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7.2 Trabalho futuro 

 

Apresentam-se, nesta secção, propostas de trabalho futuro, complementar ao apresentado, 

e que poderão contribuir para novos desenvolvimentos e aplicações. 

Os modelos numéricos poderiam ser melhorados, de modo a incluir no transporte de 

massa o efeito da cinética das reações químicas de deteção de biomoléculas. Adicionalmente, o 

escalonamento dos modelos de acoustic streaming deveria ser estudado ao nível da redução das 

dimensões das estruturas microfluídicas. Este estudo teria como objetivo o estudo da 

contribuição da camada limite, ou seja, dos escoamentos acústicos de Schlichting, na mistura de 

fluidos. 

Pode referir-se ainda como trabalho a desenvolver a criação de um protótipo de atuação 

do β-PVDF, totalmente integrado no microdispositivo, para o transporte e a mistura em 

microcanais. O sistema de atuação poderia ser miniaturizado e fabricado segundo um processo 

de microeletrónica CMOS (complementary metal oxide semiconductor). Deste modo, permitiria 

combinar o sistema de atuação, o circuito de adaptação elétrico e o transdutor piezoelétrico. 

Poderia ainda ser otimizado o processamento de imagem aplicado aos vídeos de 

escoamentos nos microcanais, de modo a determinar as distâncias de mistura com mais precisão. 

Seria ainda interessante o estudo da aplicabilidade de transdutores piezoelétricos de 

β-PVDF em separação de biomoléculas, termoagitação acústica em biorreatores ou biossensores 

de determinação da presença ou concentração de biomoléculas pela variação da frequência de 

ressonância. 
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A. Anexos 

 

Anexo I. Propriedades do PZT e β-PVDF 

 

Neste anexo é apresentada uma compilação das principais propriedades eletromecânicas, 

térmicas e acústicas dos dois materiais utilizados como transdutores: β-PVDF e PZT. 

 

Tabela A.1 Propriedades do PZT e do β-PVDF. 

Parâmetro β-PVDF PZT-5H 

   

Massa volúmica (kg/m
3
) 1780 7500 

Velocidade do som (m/s) 2,2×10
3
 3,98×10

3
 

Impedância acústica (Kg/m
2
s) 2,7×10

6
 31×10

6
 

Fator de qualidade Qmec 4 (a 10 MHz) 160 (a 4 MHz) 



 

II 

 

Parâmetro β-PVDF PZT-5H 

   

Parâmetro de amortecimento de massa α (1/s) 4×10
3
 ~ 0 

Módulo de Young (GPa) 2,5 5 

Fator de perda dielétrica tan δ 0,35 0,005 

Ponto de fusão (ºC) 171 - 

Temperatura de Curie (ºC) - 195 

Permissividade relativa ε/ε0 15 3200 

Capacidade térmica específica (J/kg.K) 1200 348 

Condutividade térmica (W/m.k) 0,11 0,34 

Coeficiente de expansão térmica (10
-6

/ºC) 130 9,5 

Constante piezoelétrica d31 (pC/N) 28 -274 

Constante piezoelétrica d33 (pC/N) -35 593 

Constante piezoelétrica d15 (pC/N) -36,3 741 

Coeficiente elástico s11 (Pa
-1

) 3,65 × 10
-10

 1,65 × 10
-11

 

Coeficiente elástico s12 (Pa
-1

) -1,1 × 10
-10

 -4,78 × 10
-12

 

Coeficiente elástico s13 (Pa
-1

) -2,09 × 10
-10

 -8,45 × 10
-12

 

Coeficiente elástico s33 (Pa
-1

) 4,72 × 10
-10

 2,07 × 10
-11

 

Fator de acoplamento eletromecânico kem 31 (%) 12 30 

Coeficiente piroelétrico (μC/m
2
.K) 30 90 

 

  



 

III 

 

Anexo II.  Estudos de malhas 

 

Este anexo apresenta o estudo de malhas efetuado para a simulação das equações de 

Navier-Stokes de primeira e segunda ordem, de modo a analisar a propagação acústica e o 

acoustic streaming. 

De modo a  analisar o efeito da malha nos resultados, o subdomínio fluídico foi dividido, 

considerando cinco malhas quadrilaterais estruturadas. As dimensões das malhas, desde a mais 

grosseira até à mais refinada, apresentam-se na Tabela A.2. 

 

Tabela A.2 Número de elementos e dimensões das malhas consideradas. 

Malha Número de elementos 
Área de cada elemento 

(µm
2
) 

150 × 720 108000 44,44 

300 × 720 216000 22,22 

600 × 720 432000 11,11 

1200 × 720 864000 5,56 

2400 × 720 1728000 2,78 

 

A Figura A.1 e a Figura A.2 Apresentam a pressão (Pa) e a componente y da força de 

primeira ordem (N/m
3
), respetivamente, em função da distância à fonte acústica, para cada uma 

das cindo malhas em estudo. 



 

IV 

 

 

Figura A.1 Comparação da pressão (Pa) para cinco malhas, ao longo do eixo central vertical de 

uma cuvete com 2 mm de profundidade, atuada por uma pressão oscilatória de 10 MHz, ao fim de 

5 µs de simulação, e considerando uma viscosidade de 1×10
-3

 Pa.s. No eixo xx, a posição 0 

representa a base da cuvete e 2 representa o seu topo superior, junto à fonte acústica. 

 

 

Figura A.2 Comparação da distribuição da componente y da força acústica (N/m
3
) para cinco 

malhas diferentes, ao longo do eixo central vertical de uma cuvete com 2 mm de profundidade, 

atuada por uma pressão oscilatória de 10 MHz, ao fim de 5 µs de simulação, e considerando um 

fluido com viscosidade 1×10
3
 Pa.s. 

 



 

V 

 

As figuras permitem observar que, à medida que a malha se torna mais grosseira, a 

amplitude de pressão diminui e a componente y da força acústica apresenta um menor número de 

picos junto à fronteira superior. Para malhas com um refinamento superior a 600 × 720 

elementos, os resultados da primeira ordem não variam (as curvas das malhas 600 × 720, 

1200 × 720 e 2400 × 720 encontram-se sobrepostas). 

Posteriormente, foi avaliado o efeito da malha na resolução das equações de segunda 

ordem de Navier-Stokes. A Figura A.3 apresenta, ao longo do tempo, a velocidade (m/s) num 

ponto, localizado na área de velocidade máxima da cuvete, para as cinco malhas.  

 

 

Figura A.3 Comparação da velocidade de segunda ordem (m/s) ao longo do tempo, para cinco 

malhas diferentes, nas coordenadas x = 1,2 mm e y = 1,65 mm, um ponto localizado na região de 

velocidade máxima da cuvete, no decorrer de uma simulação de 0,1 segundos das equações de 

Navier-Stokes de segunda ordem, considerando uma pressão oscilatória de 10 MHz, e um fluido 

com viscosidade 1×10
-3

 Pa.s. 

 

A Figura A.4 apresenta o efeito das dimensões da malha na velocidade de segunda 

ordem, ao longo da largura da cuvete. O corte foi aplicado ao longo do eixo xx da cuvete, em 

y = 1,5 mm.  



 

VI 

 

 

 

Figura A.4 Velocidade de segunda ordem (m/s) ao longo da largura da cuvete (dimensão x), em 

y = 1,5 mm, para as cinco malhas consideradas, após uma simulação de 0,1
 
segundos das 

equações de Navier-Stokes de segunda ordem, considerando um fluido de viscosidade 1×10
-3

 Pa.s 

e uma frequência de atuação de 10 MHz. 

 

Da análise das figuras, pode concluir-se que, para malhas mais refinadas, a velocidade 

absoluta é superior. Embora as simulações sejam mais demoradas, os resultados obtidos são mais 

precisos, devido ao maior número de elementos em que as equações são aplicadas. As curvas 

relativas às malhas de 1200 × 720 e 2400 × 720 elementos estão sobrepostas o que indica que, 

para malhas mais refinadas que 1200 × 720 elementos, os resultados não variam. Os perfis das 

curvas da velocidade são semelhantes para as cinco malhas e os escoamentos globais não variam. 

Contudo, as variações nos valores da velocidade são significativos e, desse modo, a utilização de 

malhas menos refinadas iria originar resultados erróneos. 

Com base nos resultados obtidos para as malhas analisadas, foi selecionada a malha com 

1200 × 720 elementos para nela serem implementadas as simulações no OpenFoam. 
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Anexo III.  Escoamentos globais e histogramas de velocidade 

 

O presente anexo contém os escoamentos globais, assim como os histogramas da 

velocidade, obtidos através do PIVlab, relativos aos testes experimentais efetuados na cuvete de 

PMMA, atuada pelos vários transdutores. 

 

 

Figura A.5 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de β-PVDF a 10,77 MHz e 24 Vpp, 

com potência RF de 9 dB. 
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Figura A.6 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de β-PVDF a 10,77 MHz e 24 Vpp, 

com potência RF de 8 dB. 

 

Figura A.7 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de β-PVDF a 10,77 MHz e 24 Vpp, 

com potência RF de 7 dB. 
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Figura A.8 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de β-PVDF a 10,77 MHz e 24 Vpp, 

com potência RF de 6 dB. 

 

 

Figura A.9 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de β-PVDF a 10,77 MHz e 24 Vpp, 

com potência RF de 5 dB. 
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Figura A.10 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de PZT a 2 MHz e 24 Vpp, com 

potência RF de 9 dB. 

 

 

Figura A.11 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de PZT a 2 MHz e 24 Vpp, com 

potência RF de 5 dB. 
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Figura A.12 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de PZT a 377 kHz e 24 Vpp, com 

potência RF de 9 dB. 

 

Figura A.13 Escoamento global e histograma da velocidade global na cuvete, com água e 

partículas de poliestireno de 50 µm, atuada pelo transdutor de PZT a 377 kHz e 24 Vpp, com 

potência RF de 5 dB. 

 




