
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Seminário do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

V-Oktober Fórum − PPGEQ 

17,18 e 19 de outubro de 2006 

 

 

 

MODELAGEM DA FORMAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLÍMERICAS 

Luciane S. Ferreira, Marco A. Müller, Jorge O. Trierweiler 

Grupo de Instrumentação, Modelagem, Simulação, Controle e Otimização de Processos (GIMSCOP) 
Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
R. Eng. Luis Englert, s/n. Campus Central. CEP: 90040-040 - Porto Alegre - RS - BRASIL,  

E-MAIL: {luciane,mamuller,jorge}@enq.ufrgs.br  
 

 
 

Palavras Chaves: simulação, modelagem, nanopartículas. 
Resumo: Atualmente, a área da nanotecnologia está em pleno desenvolvimento. Suas aplicações em liberação 
controlada de fármacos, terapia alvo específica, imagem molecular, biomarcadores, diagnósticos e vários outros 
campos da biomedicina estão crescendo rapidamente. O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um 
modelo fenomenológico para o processo de formação de nanopartículas, como descrito a seguir. Inicialmente, 
dois modelos independentes serão desenvolvidos. No primeiro planeja-se modelar o crescimento de apenas uma 
partícula considerando diferentes condições de contorno, de tal forma que será possível descrever todas as 
possíveis partículas crescendo no reator. A seguir, a distribuição de fases (orgânica e aquosa) dentro do reator 
será modelada por meio de fluido dinâmica computacional. Isto permitirá definir quais são as melhores 
condições para obter uma distribuição homogênea no reator de tal forma que seja possível alcançar uma faixa 
estreita distribuição de tamanho de partículas. Para tanto, as variáveis manipuladas serão: características do 
reator (geometria, tipo de impelidor, chicanas), variáveis de processo (temperatura, pH, concentração de sais) e 
tipo de processo (batelada e batelada alimentada). Posteriormente, ambos os modelos serão integrados para obter 
o modelo completo. Este modelo será testado e melhorado numa planta piloto que planejamos construir no nosso 
laboratório. Como o trabalho foi iniciado no ano de 2006, no Oktober Fórum será apresentada apenas uma visão 
geral do projeto. 
 

 
 


