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RESUMO 

  

Este trabalho descreve o desenvolvimento de microssistemas eletroforéticos 

(MSE) integrados com detecção condutométrica sem contato 

capacitivamente acoplada (C4D). Os MSE foram produzidos em 

poli(dimetilsiloxano) (PDMS) através da técnica de litografia suave. Para esta 

finalidade, os moldes para prototipagem dos MSE foram obtidos por (i) 

gravação fotolitográfica em silício, (ii) impressão direta em filmes de poliéster 

e (iii) corrosão química em placas de cobre. Os dispositivos fabricados 

fotolitograficamente foram empregados no estudo da orientação e 

comprimento dos eletrodos, bem como na otimização dos parâmetros 

operacionais e geométricos do detector. Os resultados mostraram que a 

intensidade do sinal analítico é maior quando se emprega eletrodos com 

largura de 2 mm, separados por um gap mínimo (1 mm) e orientados na 

configuração antiparalela. Além disso, a avaliação dos parâmetros 

operacionais demonstrou que a frequência ótima de trabalho foi de 400 kHz, 

e o sinal varia linearmente com amplitudes até 5 Vpp. Após a obtenção das 

melhores condições de detecção, os dispositivos de PDMS replicados com 

os moldes de toner e cobre foram empregados em separações 

eletroforéticas de cátions inorgânicos. Além disso, os moldes e a estrutura 

dos microcanais fabricados pelo método alternativo foram caracterizados 

quanto à largura, altura, rugosidade da superfície e fidelidade de replicação. 

No molde de toner, verificou-se que quanto maior a largura das linhas 

impressas mais espessa é a camada de toner. Para larguras compreendidas 

entre 50 e 300 µm, a espessura variou de 5 a 10 µm. No molde de cobre, a 

corrosão se procedeu a uma taxa de 7,6 ± 1,7 µm/min, o que permitiu a 

obtenção de linhas com altura entre 72 e 82 µm. Em relação a rugosidade, o 

molde de cobre apresentou a superfície mais uniforme que o molde de toner, 

devido o aquecimento adicional na etapa de transferência da máscara. 

Ambos os moldes apresentaram boa fidelidade de replicação, podendo ser 

reusado várias vezes para a prototipagem dos microcanais. A principal 

desvantagem da técnica é que as dimensões dos canais são limitadas pela 

resolução da impressora a laser. Entretanto, a facilidade de fabricação e o 

baixo custo instrumental são vantagens que tornam o processo atrativo e 

viável para ser implementado em locais com recursos limitados e acesso 

restrito à instrumentação especializada. 
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ABSTRACT 

 

This work describes the development ofelectrophoresis microchips integrated 

with capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D). MSE were 

produced in poly(dimethylsiloxane) (PDMS) by soft lithography. For this 

purpose, high-relief masters were produced on (i) silicon substrates by 

photolithography, (ii) polyester films by laser printing and (iii) copper plates by 

wet chemical etching. The devices fabricated by photolithography were used 

to investigate the effects of the electrode orientation and length, the 

optimization of the operating and geometric parameters on the analytical 

performance of the detector. The results have shown that the analytical 

signal intensity is greater when employing electrodes with width of 2 mm, 

spaced by a minimal gap (1mm) and arranged in an antiparallel 

configuration. The optimal frequency found was 400 kHz. Furthermore, it was 

observed that the signal intensity increases linearly for amplitude values up 

to 5 Vpp. PDMS devices obtained with toner and copper masters were 

employed to perform eletrophoretic separations of inorganic cations using the 

previously optimized conditions. The alternative masters and the resulting 

PDMS channels were characterized according to their dimensions, surface 

roughness and replication fidelity. On toner masters, it was verified that the 

wider the line, the ticker the toner layer. For widths between 50 and 300 µm, 

the toner thickness ranged from 5 to 10 µm. On the other hand, the line 

height on copper masters was determined by the etching time. For lines with 

widths between 50 and 300 µm, the height ranged from 72 to 82 µm, under 

an etching rate of 7.6 ± 1.7 µm/min. Regarding the roughness, copper 

masters presented more uniform surfaces in comparison to toner masters. 

This difference is due to the additional heating step used to transfer the toner 

mask. The proposed masters have shown good replication fidelity and also 

excellent capability of producing multiple replicas with a single master. The 

main drawback found with the fabrication technology is associated with the 

laser printer resolution. However, the easiness of fabrication and low 

instrumental costare suitable to be implemented in locations with limited 

resources or restricted access to conventional microfabrication techniques. 
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1. Introdução 

1.1. Microssistemas Eletroforéticos (MSE) 

Os microssistemas eletroforéticos surgiram em decorrência da união 

entre a análise química e as técnicas de microfabricação provenientes do 

mundo do circuito integrado (HENRY, 2006). O objetivo inicial da 

miniaturização era o aumento do desempenho analítico. Entretanto, a 

tecnologia resultante permitiu a obtenção de muitas outras vantagens, como 

por exemplo, a manipulação de amostras e reagentes da ordem de nL ou pL, 

separações em tempo reduzido e possibilidade de integrar funções 

analíticas, como introdução da amostra, pré-tratamento, separação e 

detecção em um único dispositivo (COLTRO, 2007). 

O primeiro sistema eletroforético baseado em chip foi desenvolvido no 

início dos anos 90 por Manz e colaboradores. Nesse projeto inicial, 

microcanais com 10 µm de profundidade e 30 µm de largura foram 

construídos em substrato de vidro através de técnicas fotolitográficas. O 

dispositivo foi acoplado a um detector de fluorescência induzida por laser e 

aplicado com sucesso na separação de dois corantes fluorescentes, 

calceína e fluoresceína (MANZ et al., 1992). Esse trabalho pioneiro foi de 

fundamental importância para despertar o interesse da comunidade científica 

por essa linha de pesquisa, a qual tem expandido e se consolidado no 

campo da instrumentação analítica moderna (COLTRO, 2007). 

Atualmente, a eletroforese é a principal técnica explorada em micro 

escala devido principalmente a sua simplicidade instrumental e facilidade no 

transporte dos fluidos (COLTRO, 2004).  Nesta técnica, os dispositivos são 

formados por canais com dimensões micrométricas, fabricados em 
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substratos planares. O vidro é o substrato mais popular utilizado na 

fabricação dos microchips, devido a sua similaridade com os capilares de 

sílica fundida e por apresentar importantes propriedades como: 

transparência óptica, baixa reatividade química, eficiência em dissipar calor 

e bom isolamento elétrico (SEILER, HARRISON e MANZ, 1993). 

Atualmente, os dispositivos microfluídicos utilizados em eletroforese 

são comercializados por empresas especializadas, como a Micronit 

(http://www.micronit.com), a Microfluidic ChipShop (http://www.microfluidic-

chipshop.com) e a Micralyne (http://www.micralyne.com). Uma cotação 

recentemente realizada junto à empresa Micronit, mostrou que um kit 

contendo quatro dispositivos de vidro custa cerca de 700 euros, o que 

equivale dizer que um dispositivo na moeda brasileira custa em torno de 530 

reais† . O custo elevado desses microchips comerciais tem estimulado a 

pesquisa por materiais alternativos e economicamente viáveis.  

Nos últimos anos, os materiais poliméricos têm se mostrado uma 

excelente alternativa para a construção de microssistemas analíticos, pois 

apresentam importantes características: biocompatibilidade, flexibilidade, 

inércia química, transparência óptica, alta fidelidade de replicação, não é 

tóxico e pode ser selado de forma reversível ou irreversível contra si próprio 

ou contra outros tipos de materiais (MCDONALD et al., 2000; BECKER e 

LOCASCIO, 2002; BECKER e GARTNER, 2008). Além disso, o custo 

desses dispositivos é mais acessível. Baseando-se em uma cotação 

realizada junto a empresa Microfluidic ChipShop, o preço por unidade do 

dispositivo, dependendo da configuração, pode variar de 60 a 450 reais. 

                                                           
†
Valor baseado na cotação do euro (R$ 3,03) obtida no dia 03 de agosto de 2013. 

http://www.microfluidic-chipshop.com/
http://www.microfluidic-chipshop.com/
http://www.micralyne.com/
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1.2. Introdução da amostra  

A amostra pode ser introduzida nos microssistemas eletroforéticos por 

meio de métodos hidrodinâmicos ou eletrocinéticos. No método 

hidrodinâmico, o transporte é realizado por diferença de pressão, a qual é 

aplicada através de bombas seringas ou bombas peristálticas (SOLIGNAC e 

GIJS, 2003 e SAITO, COLTRO e de JESUS, 2012). Esse tipo de injeção 

introduz ao canal uma alíquota representativa da composição do soluto na 

amostra. Em contrapartida, no modo eletrocinético, aplica-se um campo 

elétrico para direcionar a amostra dentro dos microcanais (FU et al., 2002 e 

MA, CHEN e GUAN, 2007). Esse método é bastante simples, no entanto, 

apresenta como desvantagem o fato da amostragem não ser representativa, 

o que resulta na discriminação entre os componentes da amostra com 

diferentes mobilidades (TAVARES, 1996). 

No transporte eletrocinético, o fluido move-se pela ação fluxo 

eletrosmótico (FEO) gerado no interior dos microcanais (Fig.1.1). Esse 

fenômeno ocorre devido a desprotonação dos grupos silanóis presentes na 

parede interna dos dispositivos. Isso favorece o surgimento de uma 

densidade de cargas negativas, as quais são balanceadas através de 

interações eletrostáticas com os cátions presentes na solução eletrolítica, 

formando uma dupla camada elétrica. Com a aplicação do campo elétrico, 

os cátions solvatados predominantes na parte difusa da dupla camada 

produzem um fluxo eletrosmótico, que carrega a solução na direção do 

cátodo (TAVARES, 1996). 
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Figura 1.1. Representação do FEO gerado no interior dos microcanais. 

Neste fenômeno, também chamado de eletrosmose, o fluxo é 

uniforme, apresentando um perfil radial de velocidade. Isso contribui para a 

alta resolução da técnica de eletroforese, já que os picos não sofrem 

alargamento. Este comportamento contrasta com o de um fluxo 

hidrodinâmico, em que o perfil da velocidade é parabólico, sendo mais 

rápido no centro e praticamente nulo nas paredes (BAKER, 1995). 

A velocidade do FEO pode ser estimada através da injeção de um 

marcador neutro, obtendo-se o tempo de migração desse composto (  ). 

Dividindo o comprimento efetivo (le) pelo tempo de migração, tem-se a 

velocidade do FEO, como mostrado pela equação 1. 

      
  
  

 (Equação 1) 

Para calcular a magnitude do FEO ( 
   

), a qual varia de acordo com 

o tipo de material empregado na confecção dos microcanais, basta calcular 

a razão entre a velocidade elestrosmótica (    ) dado em cm s-1pelo campo 

elétrico (E), dado em V cm-1. 

Quando de se emprega a injeção eletrocinética, a introdução da 

amostra pode ser realizada através dos modos unpinched, pinched e gated. 
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No modo de injeção unpinched, o volume de amostra é definido pela 

geometria do canal de injeção (Fig. 1.2). A configuração mais simples que 

pode ser adotada é o formato cruz, na qual o canal posicionado 

horizontalmente é utilizado para realizar a injeção da amostra e o canal 

disposto na posição vertical é utilizado para a separação dos analitos. Outro 

tipo de geometria que pode ser empregada é a duplo-T, que difere do 

formato cruz por permitir um maior volume de injeção. 

 O volume de amostra introduzido no canal de separação pode ser 

estimado através das dimensões da intersecção dos microcanais, 

multiplicando-se o comprimento da zona de amostra, a largura e a altura do 

canal de injeção (lplug×wcanal×hcanal). 

 

Figura 1.2. Representação dos tipos de geometria do canal de injeção. 

 

 

Cruz

Duplo-T
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1.3. Métodos de detecção para MSE 

Existem diversos métodos de detecção que podem ser acoplados aos 

MSE, como por exemplo, a espectrometria de massas, a fluorescência 

induzida a laser e os modos de detecção eletroquímica (COLTRO, 2008).  

As técnicas eletroquímicas vêm ganhando cada vez mais 

popularidade dentre os grupos de pesquisa, uma vez que apresentam 

simplicidade, baixo custo e alta compatibilidade com as técnicas de 

microfabricação. Além disso, os eletrodos podem ser miniaturizados sem 

perda de sensibilidade e podem ser fabricados diretamente no microchip, 

produzindo um MSE totalmente integrado (VANDAVEER IV et al., 2004). 

Dentre as modalidades eletroquímicas que podem ser adaptadas aos MSE 

destacam-se a amperometria, a condutometria e a potenciometria.  

A realização de um levantamento bibliográfico no banco de dados da 

ISI Web of Knowledge abordando detecção eletroquímica em MSE (Fig. 1.3), 

mostrou que 56% das publicações empregam a amperometria, 42% a 

condutometria, 1% a potenciometria e 1% outros tipos de detecção 

eletroquímica. Além disso, dentre os artigos que empregam a condutometria, 

81% utilizam o modo sem contato e 19% o modo com contato. A pesquisa 

abrangeu os periódicos mais relevantes na área de miniaturização em 

Químia Analítica, sendo eles: Analyst or Analytica Chimica Acta or Analytical 

and Bioanalytical Chemistry or Analytical Chemistry or Analytical Letters or 

Analytical Methods or Analytical Sciences or Electrophoresis or Journal of 

Chromatography A or Journal of Chromatography B or Journal of the 

American Chemical Society or Journal of the Separation Science or Lab on 

Chip or Microchemical Journal or Microchimica Acta or Microfluidics and 
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Nanofluidics or Sensors and Actuators B or Talanta. As palavras-chave 

empregadas na pesquisa pelo título foram: amperomet* or conductivity or 

capacitively or contactless or electrochemical or electrochemistry detection or 

microchip or chip or microchannels or channel or microfluidic or microsystem 

or lab-on-a-chip. Como tópico empregou-se a palavra electrophoresis. 

 

Figura 1.3. (A) Representação das modalidades eletroquímicas mais 
utilizadas em MSE. (B) Esquema mostrando que dentre a detecção 
condutométrica o modo sem contato é mais amplamente empregado. 
 

1.3.1. Detecção condutométrica 

A condutometria tem despertado o interesse de grupos de pesquisa 

ao longo dos últimos anos, pois é um método de detecção universal, no qual 

o analito pode ser detectado na ausência de um cromóforo, fluoróforo ou 

grupo funcional eletroativo (VANDAVEER IV et al., 2004). Nesse modo de 

detecção, a diferença de condutividade entre o eletrólito de corrida e analito 

leva a um desvio positivo ou negativo da linha de base, que é registrado na 

forma de picos. A concentração do analito pode ser diretamente 

correlacionada com a mudança na condutividade, de acordo com a Equação 

2: 
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        (Equação 2) 

onde  (L) é a condutância da solução, (A) é a área do eletrodo, (l) é a 

distância entre os eletrodos, (ci) são as concentrações de todas as espécies 

carregadas e (λi) a condutividade molar (VANDAVEER IVet al., 2004). 

Como já mencionado, esse tipo de detecção pode ser realizado de 

dois modos: (i) modo com contato e; (ii) modo sem contato. No primeiro 

modo, os eletrodos são colocados em contato com a solução, gerando 

alguns problemas relacionados a formação de bolhas, interferência elétrica e 

degradação da superfície do eletrodo. No segundo modo, os eletrodos são 

posicionados do lado externo do microcanal, impedindo os inconvenientes 

encontrados no modo com contato. Por esse motivo, a detecção 

condutométrica sem contato tem recebido atenção como alternativa à 

detecção condutométrica convencional (TANYANYIWA, LEUTHARDT e 

HAUSER, 2002). 

 

1.3.1.1. Detecção condutométrica sem contato capacitivamente 

acoplada (C4D) 

 A detecção condutométrica sem contato foi acoplada de forma 

independente a eletroforese capilar no ano de 1998 (ZEMANN et al., 1998 e 

da SILVA e do LAGO, 1998). Com o aperfeiçoamento das técnicas de 

microfabricação, este método também foi rapidamente implementado no 

formato miniaturizado, no início de 2001 (GUIJT et al., 2001). Desde então, 

passou a ser amplamente utilizada na detecção de íons inorgânicos, além de 
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espécies orgânicas e bioquímicas. O baixo custo, a simplicidade 

instrumental, a compatibilidade de miniaturização e a facilidade de 

integração tanto com os capilares quanto aos microssistemas, foram fatores 

fundamentais que contribuíram para o sucesso desta técnica em 

microfluídica.  

Através de um levantamento feito no banco de dados da ISI Web of 

Knowledge, foi possível observar uma evolução no número total de 

publicações envolvendo C4D, nos anos compreendidos entre 1998 e 2013 

(Fig.1.4). O gráfico mostra o total de publicações a cada dois anos e prevê 

uma estimativa para o total de artigos até o final do ano de 2013. Essa 

estimativa foi realizada em função do número de publicações atualizadas no 

banco de dados da ISI Web of Knowledge até o dia 27/05/2013. 

 

Figura 1.4. Representação do número de publicações com detecção 
condutométrica a cada dois anos. Os dados foram obtidos da ISI Web of 
Knowledge usando as seguintes palavras-chave: contactless conductivity 
detection or contactless conductivity detector or oscillometric detector em 
27/05/2013. 
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Aspectos teóricos 

Na detecção condutométrica sem contato, o sistema 

eletrodo/dielétrico/solução apresenta comportamento similar ao de um 

capacitor de placas paralelas. Os capacitores formados são caracterizados 

pela impedância (Xc), também chamada de reatância capacitiva, a qual é 

inversamente proporcional ao valor da capacitância (C), como mostrado pela 

Equação 3: 

 

    
 

  
 (Equação 3) 

onde  ω é dado por (2π frequência). 

 A capacitância (C) é dependente da distância (d), entre duas placas 

paralelas de um capacitor, sendo d equivalente à espessura da camada 

isolante, da constante de permissividade no vácuo (ε0), que tem como valor 

8,854 10-12 Fm-1, da constante dielétrica média entre as duas placas (εr) e 

da área da superfície da placa (Ap), de acordo com a Equação 4: 

   
      

 
 (Equação 4) 

 Substituindo (C) definida na Equação 4 na Equação 3 tem-se: 

    
 

       
 (Equação 5) 

A Equação 5 mostra que Xc é dependente da frequência do sinal de 

excitação, da área dos eletrodos e da espessura da camada dielétrica. 

Assim, utilizando-se sinais de alta frequência e camadas dielétricas pouco 
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espessas, a impedância imposta ao fluxo de carga será reduzida o suficiente 

para permitir que as variações de condutividade da solução sejam 

mensuráveis, mesmo com os eletrodos posicionados do lado externo do 

microcanal (LICHTENBERG, ROOIJ e VERPOORTE, 2002). 

 O circuito elétrico equivalente para o sistema de C4D pode ser 

simplificado conforme a Figura 1.5, sendo constituído pela resistência da 

solução (Rs), pela capacitância relativa a cada eletrodo (C1 e C2) e pela 

capacitância resultante do acoplamento capacitivo direto entre os eletrodos, 

chamada capacitância de fuga (CF). Essa capacitância é indesejável, pois 

atrai uma parcela do fluxo de carga proveniente do eletrodo de excitação, 

diminuindo a corrente que chega ao detector e em consequência afetando 

negativamente o desempenho analítico (COLTRO, 2008). 

 

Figura 1.5. Representação do circuito elétrico equivalente referente ao 
sistema de detecção C4D. 

Em termos gerais, a C4D consiste na aplicação de um sinal senoidal 

de alta frequência (da ordem de centenas de kHz), através de um gerador de 

funções, ao eletrodo de excitação, provocando a polarização dos centros de 

carga do dielétrico. Este fenômeno induz o movimento de íons na solução 

eletrolítica devido à formação de uma diferença de potencial interfacial. Na 

região do segundo eletrodo (eletrodo receptor), ocorre um processo análogo, 

resultando em uma corrente alternada entre os eletrodos (COLTRO et al., 
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2012; SEGATO, 2011). A corrente medida reflete a admitância total do 

sistema, |Y|, que é o inverso da impedância, como apresentado na Equação 

6. 

    
 

  
 

 
   

 

       
 

 
(Equação 6) 

em que (K) é a constante da cela, (k) é a condutividade, (f) é a frequência de 

operação e (Cp) é a capacitância da parede do canal, que é calculada pela 

relação C1C2/(C1+C2). Como mostrado pela Equação 6, se a frequência do 

sinal de excitação e a geometria da cela de detecção forem mantidos 

constantes, as variações da admitância ocorrerão em função da 

condutividade da solução (BRITO-NETO et al., 2005). 

As vantagens da C4D estão relacionadas à prevenção de problemas 

encontrados no modo com contato e o fato do circuito eletrônico ser 

dissociado da alta tensão impede que a resposta sofra interferência do 

campo elétrico aplicado (VANDAVEER IV et al., 2004). Além disso, esse 

sistema pode ser acoplado a outros detectores eletroquímicos para 

monitoramento simultâneo (WANG e PUMERA, 2002; VÁZQUEZ et al., 

2010). Dentre as desvantagens estão inclusas a sua alta susceptibilidade a 

ruído elétrico externo e a sua menor detectabilidade quando comparado a 

outros modos de detecção. 

A fim de minimizar esse problema, grupos de pesquisa têm estudado 

alternativas para melhorar o nível de detectabilidade da C4D. Dentre essas 

alternativas destacam-se a utilização de eletrodos com maior área de 

detecção, plano de terra com o intuito de minimizar o acoplamento capacitivo 
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entre os eletrodos e camadas dielétricas pouco espessas. Além disso, o 

emprego de eletrodos “hídridos” onde o eletrodo receptor é isolado enquanto 

o eletrodo emissor é colocado em contato com a solução na porção final do 

canal de separação e a utilização de dois pares de eletrodos, sendo um par 

atuando como eletrodo de excitação e o outro par como eletrodos de 

captação são estratégias que permitem alcançar limites de detecção cada 

vez menores (COLTRO et al., 2012). 

 

1.3.1.2. Tipos de acoplamento dos eletrodos aos MSE 

 Os eletrodos empregados na C4D podem ser fabricados por 

tecnologias convencionais, como a fotolitografia, sputtering ou evaporação, 

bem como métodos alternativos e de baixo custo, que utilizam tinta de prata, 

fitas adesivas metálicas e placas de circuito impresso. Estes podem ser 

posicionados no mesmo plano do microchip, fora do plano e ou estar em 

plataformas externas aos dispositivos, conforme mostra a Figura 1.6 

(COLTRO et al., 2012).  

 

Figura 1.6. Representação do posicionamento dos eletrodos, sendo em (A) no 
mesmo plano dos microcanais, (B) fora do plano dos microcanais e em (C) os 
eletrodos estão em plataformas externas aos dispositivos. 
 

 

(A) (B) (C)
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1.3.1.2.1. Eletrodos no mesmo plano dos microcanais 

Neste tipo de configuração os eletrodos estão separados dos 

microcanais por uma camada isolante. O isolamento deve ser eficaz para 

evitar danos ao circuito eletrônico do detector, devido a alta tensão que é 

aplicada ao canal de separação.  

A primeira abordagem envolvendo eletrodos fabricados no mesmo 

plano dos microcanais foi proposta Guitj e colaboradores no ano de 2001. 

Neste trabalho, um microdispositivo foi acoplado com quatro eletrodos, os 

quais foram fabricados por sputtering, através da deposição de um filme de 

Ti/Al. O isolamento foi realizado através da deposição química em fase de 

vapor à pressão baixa de uma camada de nitreto de silício (Si3N4) (GUIJT et 

al., 2001).  

No ano seguinte, Lichtenberg e colaboradores demonstraram a 

fabricação de eletrodos de platina, os quais foram isolados do contato dos 

microcanais por uma lâmina de vidro, com espessura de aproximadamente 

10-15 μm (LICHTENBERG, ROOIJ e VERPOORTE, 2002). Em 2006, uma 

novidade foi prosposta por Lee et al. com o desenvolvimento de eletrodos 

semicirculares acoplados a microdispositivos de vidro. O eletrodos 

constituídos de Cr/Au, foram depositados por sputtering no mesmo plano 

que os microcanais, porém isolados por uma distância de 40 μm. Devido ao 

aumento da área de detecção, essa configuração permitiu melhora 

significativa no nível de detectabilidade do sistema C4D, sendo que os limites 

de detecção para íons de alta mobilidade foram da ordem de dezenas de 

ppb (LEE et al., 2006). Em outra abordagem proposta por Shang et al., 

eletrodos de cromo foram fabricados pelo processo de evaporação por feixe 
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de elétrons e isolados por uma camada de 100 nm de SiO2 (SHANG et al., 

2010). 

Outros trabalhos reportados por Segato et al. e Liu et al. 

demonstraram o uso de uma fina membrana de PDMS para isolar eletrodos 

fabricados em substratos de vidro (SEGATO et al., 2010; LIU et al., 2011a). 

Uma estratégia semelhante foi adotada para produzir um MSE com três 

camadas de PMMA, sendo que uma delas de aproximadamente 50 m 

forneceu o isolamento para os eletrodos de platina (LIU et al., 2011b). Em 

2011, Coltro et al. (COLTRO, da SILVA e CARRILHO, 2011) e Guijt et al. 

(GUIJT et al., 2011) relataram o uso de placa de circuito impresso (PCI), 

como uma fonte metálica de baixo custo, para produzir eletrodos planares de 

cobre para C4D. Neste mesmo ano, ZHAO e colaboradores usaram o 

processo de serigrafia para fabricar eletrodos sobre uma placa de vidro 

revestida com óxido de estanho e índio. Os canais construídos em um 

substrato de vidro foram selados termicamente com a placa contendo os 

eletrodos e aplicados na detecção de cafeína e aminopirina em fármacos 

(ZHAO et al., 2011). 

Em 2012, LIU et al., demonstrou a fabricação de eletrodos de platina 

com 80 nm de espessura através do processo de lift-off. Para isolar os 

eletrodos, utilizou-se uma fina camada de PDMS, a qual foi diluida com 

tolueno e depositada sobre o substrato por spin-coating. A mistura do 

material polimérico com o solvente orgânico em diferentes proporções 

permitiu a obtenção de filmes com uma ampla gama de espessura, variando 

de 60 µm a 0,6 µm. Utilizando a camada isolante de 0,6 µm, o limite de 

detecção para o cátion Na+ foi de 0,07 µM (LIU et al., 2012a). 
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1.3.1.2.2. Eletrodos fora do plano dos microcanais 

Os eletrodos posicionados no mesmo plano dos microcanais são 

geralmente fabricados por fotolitografia ou deposição metálica, que são 

técnicas que exigem alto custo e instrumentação sofisticada. Em virtude 

dessas desvantagens, grupos de pesquisa têm focado na utilização de 

eletrodos fora do plano, os quais são confeccionados por métodos simples e 

economicamente viáveis, através da utilização de fitas adesivas metálicas. 

Em 2002, Pumera e colaboradores descreveram a fabricação de 

eletrodos utilizando fitas de alumínio, os quais foram fixados sobre a 

superfície de um dispositivo de PMMA (PUMERA et al., 2002). No mesmo 

ano, foi demonstrada a confecção de eletrodos usando tinta condutiva de 

prata em microdispositivos de vidro (TANYANYIWA e HAUSER, 2002).  

Em 2003, um sistema móvel de C4D foi adaptado para MSE. Nesse 

sistema, os eletrodos foram fabricados com fitas de alumínio sobre uma 

placa de (PMMA). Esse suporte contendo os eletrodos foi fixado ao 

microdispositivo com o auxilio de uma presilha e poderia ser deslocado em 

diferentes posições sobre o microcanal (WANG, CHEN e MUCK, 2003). 

Nesse mesmo ano, do Lago et al. reportou o acoplamento de eletrodos 

formados com fita adesiva de cobre com MSE fabricados em PT (do LAGO 

et al., 2003).  

No ano de 2008, Wang e colaboradores demonstraram a geração de 

eletrodos com tinta de prata através do processo de serigrafia (WANG et al., 

2008). Outra abordagem relatada por Coltro et al. mostra a deposição por 

sputtering de eletrodos de alumínio em filmes de poliéster e a integração 

destes com dispositivos de PT (COLTRO, da SILVA e CARRILHO, 2008). 
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Em 2010, Fercher et al. propôs a utilização da geometria denominada end-

to-end. Nessa configuração, os eletrodos são colocados em duas posições: 

uma no inicio do canal de separação e outra no final desse mesmo canal. 

Ambos os sinais de saída são subtraídos uns dos outros e o sinal diferencial 

resultante é amplificado e mensurado (FERCHER et al., 2010).  

Recentemente, Henderson e colaboradores proporam uma 

abordagem alternativa, caracterizada pelo emprego de eletrodos poliméricos 

condutores a base de polianilina para monitorar separações eletroforéticas 

via C4D (HENDERSON et al., 2012). 

 

1.3.1.2.3. Eletrodos fabricados em plataformas externas  

A fabricação de eletrodos com fitas adesivas metálicas apresenta 

como principal desvantagem a falta de reprodutibilidade, uma vez que nem 

sempre as fitas são cortadas nas mesmas dimensões e fixadas nas mesmas 

posições. Diante deste ponto desfavorável, pesquisadores têm demonstrado 

a fabricação de eletrodos em suportes externos aos microdispositivos, os 

quais são preservados quando o microchip é descartado e podem ser 

reusados em diversas análises. 

 Tanyanyiwa e colaboradores foram os primeiros a reportar a utilização 

de eletrodos externos, os quais foram fabricados com fitas adesivas de 

cobre e fixados em um suporte de PMMA (TANYANYIWA et al., 2003). Chen 

et al., demonstraram a utilização de uma placa de cobre para produzir os 

eletrodos, através de corrosão química via úmida. Nesse trabalho os autores 
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não deixam claro como foi feita a deposição de cobre sobre a superfície da 

placa (CHEN et al., 2007). 

Em 2009, Wang et al. descreveu uma configuração em que o eletrodo 

receptor foi isolado por uma fina camada de policloreto de vinila e colocado 

no reservatório de detecção do chip. O segundo eletrodo (emissor) foi 

colocado em contato com a solução no final do canal de separação. 

Segundo os autores, esse novo projeto de detector, que ficou conhecido 

como “wall-jet”, proporcionou estabilidade da linha base e baixos limites de 

detecção (WANG, CHEN e MUCK, 2009). Recentemente Mahabadi et al. 

propôs o desenvolvimento da configuração “dual top–bottom”, que consiste 

em dois pares de fitas de cobre posicionados na parte superior do chip, 

atuando como eletrodos de excitação e outros dois pares posicionados na 

parte inferior, funcionando como eletrodos de captação (MAHABADI et al., 

2010). 

 

1.4. Aplicações envolvendo MSE-C4D  

 Os MSE acoplados com C4D vêm sendo empregados na 

determinação de uma série de compostos. As principais aplicações estão 

resumidas na tabela 1.1. 
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Tabela 1.1. Aplicações da C4D em MSE. 

Analito Tampão Substrato Condições LD Referência 

Cátions 

20 mM MES/His, 
pH 6,0 

Poliéster 
toner 

10 Vpp 

400 kHz 

4,2-23 

µM 

GABRIEL et al., 

2012 

10mM MES/His, 

 pH6,0 
Cerâmica 

3-10 Vpp 

2,5 MHz 

1,5-1,9 

µM 

FERCHER, 
2010 

10,5 mM His, 50 
mM Ác. acético, 2 

mM 18-crown-6, pH 
4,1 

PMMA 
20 Vpp 

600 kHz 

90 a 250 

µg/L 

KUBAN e 
HAUSER, 

2005a 

20 mM MES/His, 
pH 6,1 

PDMS/ 
vidro 

2Vpp 

120 kHz 

25-50 

µM 

SEGATO et al., 
2010 

Ânions 

15 mM L-
argenina,10,75  mM 

Ác. maleico e 1,5 
mM 18-crown-6, pH 

5,9 

PMMA 
20 Vpp 

530 kHz 

1-7,5 

µM 

KUBAN e 
HAUSER, 2008 

20 mM MES/His, 
pH 6,1 

PDMS/ 
vidro 

10-15 Vpp 

450-500 kHz 

67 e 308 

µM 

VÁSQUEZ et 
al., 2010 

Aminoácidos 

10 mM MES/His, 
pH 5,4 

PDMS/ 
vidro 

30-35 Vpp 

50-65 kHz 

10-20 

µM 
LI et al., 2008 

10 mM Bórax,  
pH 10 

PDMS 
20 Vpp 

450 kHz 
1 µM XU et al., 2010 

2,3 M Ác. acético 
pH 2,1 e 0,05% de 

Tween 20 
PMMA 

20 Vpp 

600 kHz 

12-50 

µM 

ABAD–VILLAR, 
KUBAN e 

HAUSER, 2005 

Peptídeos 
2,3 M Ác.acético, 

0,05% de Tween 20 
PMMA 

20 Vpp 

600 kHz 

5-42 

µM 

ABAD-VILLAR 
KUBAN, 

HAUSER, 2005 

Metais pesados 

20 mM MES/His, 
pH 6,0 

PMMA 
20 Vpp 

50 kHz 

5,5-15,4 

µM 

LIU et al., 

2011c 

6 mM MES/His, 
pH 6,0 

PMMA 
20 Vpp 

38 kHz 

0,7-5,4 

µM 

LIU et al., 
2012b 

Proteínas 

10 mM Bórax,pH 10 
PDMS/ 

Vidro 

10 Vpp 

450 kHz 

0,4-0,8 

g/L 
MA et al., 2011 

2,3 M Ác. acético, 
0,05% Tween 20 

PMMA 
20 Vpp 

600 kHz 

0,6-6 

µM 

ABAD-VILLAR 
KUBAN, 

HAUSER, 2005 
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Tabela 1.1. Continuação. 

Analito Tampão Substrato Condições LD Referência 

Enantiômeros 

0,5 M Ác. acético, 5 
mM de DM –β-CD, 

5 mM de (+) 18 
C6H4, pH 2,45 

PMMA 
20 Vpp 

600 kHz 
1 µM 

GONG, 
HAUSER, 2006 

20 mM MES, 5 mM 
LiOH, 1% m/v 
Dextran pH 5,5 

Si 
4 Vpp 

400 kHz 

18,3 -
26,4 

µM 

TUMA et al., 
2007 

Lactato 

10 mM Tris, 1 mM 
HCL, 0,1 mM 

hexatecil 
trimetilamonio 

brometo, pH 9,1 

PMMA 
90 Vpp 

60kHZ 
6,5 µM 

SONG et al., 
2013 

Aminas 
Alifáticas 

80 mM His, 20 mM 
MES, pH 6,6 

PMMA 
5,6 Vpp 

3,6 MHz 

41-396 

ng/mL 

MARK et al., 
2011 

Fármacos 

10 mM Tris, 5 mM 
H3BO3, pH 8,8 

Vidro 
50 Vpp 

120 kHz 

3-8 

mg/mL 

ZHAO et al., 

2011 

100 mM Ác. 
acético, 1mM His 

PMMA 
300 Vpp 

100 kHz 

0,06-5 

µM 

TANYANYIWA, 
HAUSER, 2004 

Neuro- 

transmissores 

10 mM MES, 0,2% 
HEC 

PMMA 
400 Vpp 

100 kHz 
4,6 µM 

TANYANYIWA 
ABAD-VILLAR 
HAUSER, 2004 

Hidrazinas 
50 mM MES, 25 
mM His, pH 5,87 

PMMA 
5,5 Vpp 

3,6 MHz 

6,5-11,4 

ng/mL 

KUMAR et al., 

2011 

Organofosfona
tos 

5 mM MES/His, 
pH 6,0 

PDMS 
80 Vpp 

300 kHz 

1,3-4,5 

Ppm 

DING, GARCIA 
E ROGERS, 

2008 

Etanolaminas 2,1 M Ác. Acético PDMS 
80 Vpp 

300 kHz 

3-4,1 

Ppm 

DING e 
ROGERS, 2008 

Ácidos 

Haloacéticos 

10 mM Na2CO3, 
pH 10 

PDMS 
80 Vpp 

300 kHz 

38-62 

mg/L 

DING e 
ROGERS, 2010 

LD – limite de detecção, HEC – hidroxietilcelulose. 
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1.5. Tecnologias de microfabricação 

1.5.1. Processo fotolitográfico 

O processo consiste basicamente na transferência de imagens 

micrométricas preparadas em uma máscara, para um substrato sólido com o 

auxílio de radiação ultravioleta (UV). As principais etapas envolvidas na 

fabricação dos microcanais são demonstradas na Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Fabricação de microcanais através de técnicas fotolitográficas. I) 
Escolha do substrato; II) Recobrimento do substrato com fotorresiste; III) 
Posicionamento da máscara e exposição a radiação; IV) Revelação da 
imagem gravada; V) Etapa de corrosão química e VI) Remoção do 
fotorresiste e obtenção do canal corroído. 

 

A primeira etapa do processo é a limpeza da plataforma microfluídica, 

geralmente com solução piranha H2SO4/H2O2 (1:10). Em seguida, deposita-

se o fotorresiste sobre o substrato e posiciona-se a máscara para ser 

exposta a radiação. Dependendo do tipo de fotorresiste, dois resultados 

diferentes podem ser obtidos. Os fotorresistes positivos inicialmente são 

insolúveis na solução reveladora, porém a sua exposição à radiação 

favorece a quebra de ligações, fazendo com que a região irradiada seja 

dissolvida no solvente, o qual não remove as áreas não irradiadas. Em 

contrapartida, os fotorresistes negativos são de início solúveis na solução 
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utilizada como revelador e após a exposição tornam-se insolúveis, devido a 

formação de ligações cruzadas, originando uma estrutura tridimensional 

complexa (COLTRO, 2004).  

Após a revelação da imagem fotogravada no resiste (etapa IV), 

realiza-se a corrosão do substrato (etapa V), a qual pode ocorrer via úmida 

ou via seca. 

 

1.5.2. Técnica de microfabricação por moldagem 

A técnica de microfabricação por moldagem caracteriza-se pela 

fabricação de um molde, contendo a configuração dos microcanais em alto 

relevo. Durante a replicação dos dispositivos, a estrutura microfluídica é 

transferida do molde para o substrato, por meio da técnica de moldagem 

(COLTRO et al., 2007). Nessa técnica, os substratos empregados são 

materiais poliméricos. 

 

Fabricação do molde 

O molde pode ser fabricado por diferentes tecnologias e o tipo de 

material empregado para definir as microestruturas depende do processo de 

replicação adotado (COLTRO, 2007). Um dos primeiros métodos 

desenvolvidos foi proposto por Martynova et al (MARTYNOVA et al., 1997). 

Neste trabalho foi relatado o uso de um fio metálico com cerca de 20 µm de 

diâmetro para gerar simples microcanais lineares em substratos poliméricos. 

Outro método bastante difundido demonstra a fabricação de moldes em 

silício ou quartzo, através de técnicas fotolitográficas seguidas de corrosão 

via úmida ou seca. Esse processo apresenta melhor reprodutibilidade em 
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relação ao método que se emprega fios e é ideal para estruturas poucos 

profundas (FONSECA, 2008). 

Quando se deseja obter estruturas com elevada razão de aspecto, 

utilizam-se moldes metálicos, construídos a partir do processo LIGA, cujas 

iniciais significam Litografia, Eletroformação e Moldagem (do alemão, 

"Lithography, Galvo and Abformung"). Nesse processo, recobre-se o 

substrato com fotorresiste e em seguida realiza-se a fotogravação da 

máscara. No início do desenvolvimento do método, a etapa fotolitográfica 

era realizada com raios-X, mas devido o elevado custo passou a ser 

realizada com luz ultravioleta (UV). Após a revelação da imagem gravada, 

deposita-se estruturas metálicas, geralmente níquel ou ligas de níquel (NiCo 

e NiFe) na região delimitada pelos microcanais, através da técnica de 

eletrodeposição. A última etapa do processo consiste na remoção do 

fotorresiste e a consequente obtenção do molde metálico em alto relevo 

(KUPKA et al., 2000). 

A tecnologia LIGA permite a obtenção de moldes com elevada 

durabilidade e baixo índice de rugosidade (BECKER e GÄRTNER, 2008). No 

entanto o processo é caro e complexo. Além disso, a taxa de crescimento do 

níquel é relativamente lenta (varia entre 10 a 100 µm/h) e os elevados níveis 

de tensão na camada de níquel pode provocar diferença de altura ao longo 

de sua superfície (BECKER e GÄRTNER, 2000). 

A fabricação de moldes também tem sido demonstrada somente com 

o uso de fotorresiste. Para este fim, emprega-se normalmente o fotorresiste 

negativo SU-8, por apresentar melhor resistência mecânica (COLTRO et al., 

2007). 
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Outra abordagem tem demonstrado a fabricação de moldes utilizando 

materiais poliméricos termofixos. Geralmente emprega-se a resina epóxi, a 

qual pode ser moldada a partir de um molde positivo ou negativo e é 

compatível com vários tipos de materiais como o PDMS, vidro e silício. Este 

processo permite a reprodução com boa precisão de estruturas 

micrométricas é relativamente barato e rápido. Além disso, o molde é 

durável e resistente, podendo ser reusado varias vezes no processo de 

estampagem (KOERNER, BROWN e OLESCHUK, 2005). 

 

Fabricação de moldes baseados no uso do toner 

As técnicas fotolitográficas empregadas na produção dos moldes 

caracterizam-se pelo alto custo e estão restritas a poucos grupos de 

pesquisa. Em virtude dessas desvantagens, métodos alternativos e 

economicamente viáveis têm sido desenvolvidos. Nos últimos anos, as 

tecnologias baseadas no uso do toner têm se mostrado bastante 

promissoras para ser utilizadas em laboratórios com acesso limitado a 

instrumentação sofisticada. 

O primeiro trabalho a utilizar o toner nos processos de 

microfabricação, foi proposto por Tan e colaboradores. Nesse estudo, 

empregou-se de uma máquina de fotocópias para produzir moldes sobre o 

substrato de poliéster (TAN et al., 2001).   

No ano de 2003, do Lago et al., propôs o método da impressão direta 

para produzir dispositivos microfluídicos. Nesse processo, os padrões de 

imagens são impressos sobre uma folha de transparência usando uma 

impressora laser. Durante a impressão, uma camada de toner é depositada 
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sobre o filme de poliéster, sendo que a região microfluídica é definida por 

linhas brancas (região sem toner). Após serem impressos, os dispositivos 

são laminados contra uma folha de transparência ou contra uma imagem 

especular do padrão, formando canais com simples ou dupla camada de 

toner, respectivamente. Dentre as vantagens do processo está a 

possibilidade de se fabricar dezenas de dispositivos em uma única folha de 

transparência em questão de minutos, utilizando uma instrumentação 

acessível e de baixo custo (do LAGO et al., 2003).  

Baseando-se no método da impressão direta, Bao e colaboradores 

(BAO et al., 2005) demonstraram que a camada de toner depositada sobre o 

filme de poliéster através de uma impressora a laser, pode ser usada como 

molde para a rápida prototipagem de microcanais em PDMS. Os microchips 

fabricados por essa técnica foram aplicados em determinações 

eletroforéticas de íons inorgânicos utilizando detecção amperométrica. Esta 

mesma técnica foi empregada por outros grupos de pesquisa para fabricar 

dispositivos de PDMS para análise em fluxo (VULLEV et al., 2006), 

microeletrodos sobre substratos planares (HONG et al., 2008) e 

micromisturadores (THOMAS et al., 2010). 

Em outra abordagem proposta por Abdelgawad e colaboradores, o 

toner foi impresso diretamente sobre a superfície de uma placa de circuito 

impresso (PCI) e após a etapa de corrosão via úmida obteve-se o molde de 

cobre em alto relevo. A vantagem do processo é a fabricação de canais cuja 

profundidade pode variar de 9 a 70 µm (ABDELGAWAD et al., 2008). 
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Técnicas de replicação 

As técnicas envolvidas na replicação dos dispositivos poliméricos são 

a estampagem a frio, estampagem a quente, moldagem por injeção e 

litografia suave. No processo de estampagem a frio, a configuração dos 

microcanais é transferida do molde para o polímero através de prensagem à 

temperatura ambiente (XU et al., 2000). Na estampagem a quente, o 

polímero é aquecido a uma temperatura próxima à de transição vítrea, que 

varia de 100 a 180 ºC e em seguida colocado em contato com o molde. 

Mediante a aplicação de pressão, a estrutura dos microcanais é transferida 

do molde para o substrato polimérico. Os polímeros empregados nesse 

processo são do tipo termoplástico, nos quais estão inclusos o 

poli(metilmetacrilato) (PMMA), poliestireno (PE), poli(cloreto de vinila) (PVC), 

poli(etilenotereftalato) (PET) e policarbonato (PC) (BECKER E GARTNER, 

2000). 

Na técnica de moldagem por injeção, grânulos de polímeros são 

fundidos e injetados sob alta pressão no molde, presente em uma câmara 

previamente evacuada. Após a polimerização assistida por calor, o 

dispositivo é desmoldado e obtêm-se os canais gravados sobre o polímero 

sólido (BECKER e GARTNER, 2000). Na litografia suave, o polímero é 

misturado a um agente reticulador e em seguida colocado em contato com 

um molde. Após a polimerização, a estrutura microfluídica do molde é 

transferida para o polímero reticulado. Os materiais que podem ser 

empregados nesta técnica são o poli(dimetilsiloxano) (PDMS), a poliuretana 

elastomérica e resinas epóxi. No entanto, o PDMS é o substrato mais usado 

nesse processo, pois apresenta vantagens como: tempo de vida prolongado, 
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condutividade reduzida, alta temperatura de distorção, baixa capacidade de 

absorver água e boa resistência química (DUFFY et al., 1998; MCDONALD 

et al., 2000; MCDONALD e WHITESIDES, 2002). 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi a construção de microssistemas 

eletroforéticos e a integração destes a C4D. Na primeira parte do trabalho, 

dispositivos de PDMS replicados a partir de moldes confeccionados por 

métodos fotolitográficos, foram empregados na otimização das condições de 

detecção. Para isso, estudou-se a geometria do canal de injeção, os efeitos 

dos parâmetros operacionais (frequência e amplitude), os tipos de 

orientação e comprimento dos eletrodos e a influência das dimensões da 

cela de detecção (largura e gap) na resposta do detector. 

Na segunda parte do trabalho, foram obtidos microchips de PDMS a 

partir dos moldes de toner e cobre, com o objetivo de demonstrar o emprego 

de uma tecnologia acessível e de baixo custo para a construção de 

dispositivos microfluídicos. Para tanto, caracterizou-se os microssistemas 

através de medidas de MEV e perfilometria e avaliou-se o desempenho 

eletroforético dos mesmos empregando as condições ideais de detecção. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

3. Procedimento Experimental 

3.1. Reagentes e preparo das soluções  

Os reagentes ácido 2-(N-morfolino) etanosulfônico (MES), L-Histidina 

(His), cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de lítio foram adquiridos 

da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA). O fotorresiste positivo (AZ 4210) e a 

solução reveladora (AZ 400K) foram comprados da Clariant Corporation 

(Sommerville, MA, EUA), o fotorresiste negativo (SU-8) e a solução 

reveladora (SU-8 developer) foram fornecidos pela Microchem Corporation 

(Newton, MA, EUA) e o kit polimérico Sylgard 184 foi obtido da Dow Corning 

Corporation (Midland, MI, USA) – representado no Brasil pela Silmoldes 

Indútria e Comércio de Produtos Químicos Ltda (São Paulo, SP).  

As soluções utilizadas nas análises foram preparadas semanalmente 

com água ultrapura (resistividade 18MΩ cm). Para os cátions foram 

preparadas soluções estoque na concentração de 10 mmol.L-1. 

 

3.2. Materiais 

Os substratos de silício (diâmetro de 10 cm) foram obtidos da Silicon 

Inc (Boise, ID, EUA), as lamínulas de vidro para microscópio (24 x 60 mm x 

0,1 mm) da Protec (Goiânia, GO, Brasil), os filmes de poliéster (tamanho A4, 

modelo FP 02.604) da Filipaper (Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e as folhas de 

papel de cera tamanho A4 foram adquiridas da Pimaco (Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil). As placas de circuito impresso (PCI) (50 mm x 100 mm x 1,5 mm), as 

placas de cobre (50 mm x 100 mm x 2 mm) e as fitas adesivas de cobre 

foram obtidas da Eletrônica Santos Dumont (Goiânia, GO, Brasil). Um 
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laminador térmico (modelo AC 00.12.30) e uma impressora a laser (modelo 

P1005) equipado com cartucho de toner (C4096A) foram adquiridos da 

Gazela (Divinópolis, MG, Brasil) e Hewlett Packard (Palo Alto, CA, EUA), 

respectivamente. 

 

3.3. Configuração das máscaras 

Os desenhos dos microcanais foram realizados no software gráfico 

Corel Draw versão 13.0 (Corel Corporation). A máscara utilizada na 

fabricação dos moldes através da tecnologia convencional foi confeccionada 

pelo processo de impressão em fotolito. O serviço de impressão foi realizado 

pela empresa DGM Design Eletrônicos (http://www.dgmdesign.com.br/), 

localizado na cidade de Curitiba – PR. A fabricação dos microcanais pelo 

método convencional foi realizados no Laboratório de Microfabricação (LMF) 

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), localizado em Campinas, 

SP. Na fabricação dos moldes através de tecnologias alternativas, os 

desenhos foram impressos utilizando uma impressora a laser comum com 

1200 ppp de resolução. Nas duas configurações dos microcanais, o canal de 

injeção apresentou 10 mm de comprimento e geometria em duplo-T com gap 

de 200 µm e o canal de separação apresentou comprimento total de 55 mm 

(Fig. 3.1). 
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Figura 3.1. (A) Configuração dos microcanais utilizados na confecção dos 
moldes convencionais. (B) Máscara utilizada na confecção dos moldes de 
toner e cobre. 
 
 

3.4. Fabricação convencional de moldes em substrato de silício 

As etapas de fabricação do molde e a prototipagem dos microcanais 

são mostradas na Figura 3.2. Inicialmente, o substrato de silício foi limpo 

com álcool isopropílico e recoberto com uma camada de fotorresiste 

negativo (SU-8) usando a técnica de spin-coating, a uma velocidade de 400 

rpm por 3 s e 900 rpm por 27 s. Em seguida, realizou-se a etapa de pré-

bake, processo no qual o filme de fotorresiste foi submetido a um 

aquecimento para evaporar o solvente. Para que a evaporação fosse 

homogênea, esse processo foi realizado em duas etapas: na primeira 

colocou-se o substrato em uma chapa aquecedora a 65 ºC durante 5 min e 

na segunda o substrato foi mantido sob aquecimento a 95 ºC durante 15 

min.  

Finalizado esse procedimento, posicionou-se a máscara sobre o 

substrato e expôs a radiação UV por 70 s. O substrato com a imagem 

gravada foi então submetido ao pós-bake, sendo uma etapa de aquecimento 

em que as regiões expostas do filme de SU-8 são polimerizadas durante 
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este processo. Para reduzir o “stress” no filme, o pós-bake foi conduzido em 

duas etapas: a primeira a 65 °C durante 5 min e a segunda a 90 °C durante 

15 min. A próxima etapa consistiu na revelação da imagem gravada durante 

1 minuto com solução reveladora (SU-8 developer) e obtenção do molde em 

alto relevo. 

 

Figura 3.2. Processo convencional de fabricação de moldes em substrato de 
silício. I) Substrato de silício; II) Deposição de uma camada de fotorresiste 
(SU-8); III) Etapa de fotogravação; IV) Revelação da imagem gravada e 
obtenção do molde em alto relevo. 

 

3.5. Processo de fabricação alternativo dos moldes de toner e cobre 

 A fabricação dos moldes de toner e cobre foi baseada no método da 

impressão direta, como mostrado pela Figura 3.3 (do LAGO et al., 2003). Na 

fabricação dos moldes de toner, a configuração dos microcanais foi impressa 

sobre um filme de poliéster utilizando uma impressora a laser com 1200-dpi 

de resolução. 
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Já a fabricação dos moldes de cobre consistiu inicialmente na limpeza 

da superfície da placa de cobre com uma solução de ácido acético a 5% 

(m/v). Em seguida, imprimiu-se o layout dos microcanais sobre uma folha de 

papel de cera. O desenho impresso foi fixado sobre a placa e transferido a 

para a superfície metálica por meio de aquecimento utilizando um laminador 

térmico. Na etapa posterior realizou-se a corrosão do cobre durante 10 

minutos, utilizando solução de percloreto de ferro (30%), que foi mantida sob 

agitação e aquecimento (60 °C). Após o término desse processo, a máscara 

de toner foi removida da superfície de cobre com acetona, permitindo a 

obtenção do molde em alto relevo. 

 

Figura 3.3.(A) Processo de fabricação do molde de toner. I) Filme de 
poliéster; II) Impressão da configuração dos microcanais em uma impressora 
a laser e III) Obtenção do molde após a deposição da camada de toner. (B) 
Esquema representando a fabricação do molde em substrato de cobre.  I) 
Desenho dos microcanais impresso em papel de cera; II) Transferência 
térmica do layout dos microcanais para a placa metálica e III) Obtenção do 
molde em alto relevo após a etapa de corrosão. 
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3.6. Prototipagem de microcanais em PDMS 

 A replicação dos microdispositivos a partir do molde ocorreu através 

do método de litografia suave (Fig. 3.4) (DUFFY et al., 1998). Nesse 

processo, o elastômero (Sylgard 184) foi misturado com o catalisador na 

proporção de 10:1 (m:m), adicionado sobre o molde e em seguida colocado 

na estufa a 70 °C durante 1h. Após a cura (polimerização), a geometria dos 

microcanais foi transferida para o polímero reticulado. 

 

Figura 3.4. Prototipagem dos microcanais em PDMS. I) Recobrimento do 
substrato com PDMS; II) Moldagem da estrutura microfluídica e III) 
Desmoldagem e obtenção dos microcanais poliméricos. 

 

 Após a etapa de desmoldagem, as regiões delimitadas aos 

reservatórios foram perfuradas utilizando um perfurador comum de papel, 

permitindo o acesso da solução ao canal microfluídico. 

Os dispositivos fabricados através do processo convencional foram 

selados reversivelmente contra uma lamínula de vidro com espessura de 

aproximadamente 100 µm, a qual permitiu um isolamento elétrico efetivo 

entre o canal microfluídico e os eletrodos para detecção. Em contrapartida, a 

selagem dos dispositivos provenientes dos moldes de toner e cobre foi 

irreversível e o processo realizado foi similar ao descrito por Abdelgawad e 

colaboradores (ABDELGAWAD et al., 2008). Nesse processo, a lamínula de 

PDMS
I II III
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vidro foi recoberta com uma camada de PDMS usando um spinner 

construído em laboratório e em seguida colocada na estufa a 70 ºC durante 

10 minutos. Após a cura parcial da camada polimérica, os canais 

microfluídicos foram colocados em contato com a lamínula e deixados na 

estufa a 70 ºC durante 1 hora.  

 

3.7. Fabricação dos eletrodos  

3.7.1. Eletrodos fabricados com fita adesiva de cobre 

 Os eletrodos fabricados com fita adesiva de cobre foram cortados 

manualmente com largura de aproximadamente 1 mm. Estes foram usados 

na parte inicial do projeto, para estudar os diferentes tipos de orientação dos 

eletrodos. A dificuldade de cortar as fitas metálicas sempre nas mesmas 

dimensões motivou a sua substituição por eletrodos fabricados em PCI. 

 

3.7.2. Eletrodos fabricados em PCI 

A PCI apresenta em sua superfície uma camada de cobre com cerca 

de 30 µm de espessura. Para a confecção dos eletrodos nesse substrato, 

utilizaram-se as técnicas fotolitográficas seguida de corrosão química via 

úmida. O processo consistiu em primeiramente limpar as PCI’s com acetona 

e solução de ácido sulfúrico 10%, com o intuito de remover a camada de 

óxido formada na superfície do cobre e permitir melhor aderência do resiste. 

Em seguida, o fotorresiste AZ 4210 foi depositado por spin-coating a uma 

velocidade de 3600 rpm por 30 s. A próxima etapa foi a exposição a 

radiação UV por 55 s, seguida pela revelação da imagem gravada com 
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solução reveladora AZ 400K. Em seguida, realizou-se a corrosão química da 

camada de cobre da PCI a qual se procedeu a uma taxa de 12 µm/min, 

utilizando-se uma solução constituída por 150 g de FeCl3, 30 mL de HCl e 

300 mL de H2O. A etapa final foi a remoção da camada de fotorresiste 

remanescente com acetona e a consequente obtenção dos eletrodos de 

cobre. 

 

Figura 3.5. Etapas de fabricação dos eletrodos em PCI. I) Substrato 
contendo uma fina camada de cobre; II) Deposição do fotorresiste; III) 
Fotogravação da imagem dos eletrodos; IV) Revelação da imagem gravada; 
V) Corrosão úmida e VI) Obtenção dos eletrodos de cobre. 
 

3.8. Orientação dos eletrodos 

 Foram estudas quatro diferentes orientações dos eletrodos (Fig. 3.6) 

os quais foram confeccionados com fitas metálicas de cobre, com 

aproximadamente 1 mm de largura. 
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Figura 3.6. Representação da orientação dos eletrodos. A) Duplo L, B) 
Antiparalela, C) Frontal e D) Paralela. 

 

3.9. Otimização 

Para estudar os efeitos da cela de detecção (largura e espaçamento 

dos eletrodos) na resposta do sistema C4D, utilizou-se um planejamento 

fatorial 32 (Tabela 3.1). Os experimentos foram realizados em triplicata e a 

ordem dos ensaios foi aleatória. As respostas avaliadas foram intensidade 

do sinal (altura do pico), resolução e eficiência. Os valores obtidos foram 

analisados no software livre Octave 3.2.2 e para análise de variância 

(ANOVA), empregou-se o programa Excel. 

Tabela 3.1. Variáveis e níveis utilizados no planejamento 32. 

Variáveis (-1) (0) (1) 

Largura 1 2 3 

Espaçamento (gap) 1 2 3 

 

(A) (B)

(C) (D)
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3.10. Medidas Perfilométricas 

 As medidas perfilométricas foram realizadas no Laboratório de 

Microfabricação localizado no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, 

utilizando um perfilômetro da Veeco (Plainview, New York), modelo Dektak 

150. Para a realização das medidas, a força aplicada na ponteira da agulha 

foi de 10 mg e a distância percorrida foi de 600 µm. 

 

3.11. Microscopia eletrônica de varredura 

 As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 

realizadas por um microscópio da marca Joel (modelo JSM-6610, Waltham, 

MA, EUA). Antes das análises, uma pequena parte do dispositivo de PDMS 

foi recortada com estilete e metalizada com uma camada de ouro de 25 nm 

de espessura. O equipamento utilizado pertence ao Laboratório Multiusuário 

de Microscopia de Alta Resolução (LABMIC) do Instituto de Física da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

3.12. Procedimentos Eletroforéticos 

3.12.1. Condicionamento dos microcanais 

 Os canais em PDMS foram inicialmente preenchidos com álcool 

isopropílico, com o intuito de evitar a formação de bolhas. Em seguida, a 

solução tampão constituída de MES/His 20 mM, pH 6,1, foi adicionada a 

todos os reservatórios e os canais foram pré-condicionados 

eletrocineticamente durante 5 minutos, até a estabilização da corrente 

eletroforética. Foi escolhido um tampão de corrida que apresentasse baixo 
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valor de condutividade, para garantir maior detectabilidade do sistema de 

detecção. 

Após o pré-condicionamento dos microcanais, o tampão que estava 

no reservatório da amostra foi substituído pela solução da amostra. Todos os 

reservatórios foram preenchidos com um volume de 15 μL e os 

experimentos foram conduzidos a uma temperatura de 24ºC. 

   

3.12.2. Transporte eletrocinético 

 O transporte eletrocinético foi realizado através de uma fonte de alta 

tensão miniaturizada (modelo C40, EMCO, Sutter Creek. CA, USA), sendo 

controlado por um microcomputador Pentium®Dual Core E 5500, 

interfaceado com uma placa de controle e aquisição de dados da National 

Instruments (Austin, Texas, EUA) modelo NI-USB-6009. Eletrodos de platina 

foram colocados nos reservatórios dos MSE e conectados à fonte de alta 

tensão. As injeções foram conduzidas eletrocineticamente após a 

estabilização da linha de base, usando o procedimento denominado 

unpiched, também conhecido como floating. Para a injeção, aplicou-se o 

potencial de 1 kV por 10 s ao reservatório 1 que contém a amostra, com o 

aterramento no reservatório 2 referente ao descarte da amostra. Para as 

separações, chaveou-se a aplicação do potencial para o reservatório 3, com 

o aterramento no reservatório de descarte 4, posicionado logo abaixo do 

ponto de detecção, conforme mostrado pela Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Representação do controle eletrocinético utilizando o modo 
unpiched. (A) Injeção da amostra aplicando-se o potencial de 1 kV por 10 s 
nos reservatórios 1 e 2. (B) Inversão do potencial para os reservatórios 3 e 4 
e formação do plug de amostra na direção do detector. Os termos e0 e e1 
representam os eletrodos de excitação e captação, respectivamente. 

 

3.13. Detecção Condutométrica Sem Contato 

 Um sistema para a detecção condutométrica sem contato foi montado 

no laboratório, usando-se a eletrônica desenvolvida por Fracassi da Silva e 

colaboradores (da SILVA e do LAGO, 1998; da SILVA, GUZMAN e do 

LAGO, 2002), resultando em um equipamento similar ao de alguns trabalhos 

já reportados na literatura (COLTRO, da SILVA e CARRILHO, 2008; 

COLTRO, da SILVA e CARRILHO, 2011). Basicamente, um sinal senoidal 

de alta frequência foi aplicado ao eletrodo de excitação através de um 

gerador de funções (ICEL modelo GV-2002). O sinal da corrente gerada foi 
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capturado pelo eletrodo receptor, transformado em tensão, retificado, 

filtrado, amplificado e enviado para uma interface analógica/digital. Para a 

aquisição de dados, utilizou-se um software escrito em LabVIEW®. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES - PARTE I 

4.1. Processo convencional de fabricação dos moldes 

As técnicas fotolitográficas propiciam a formação de microestruturas 

com excelente definição e resolução, cujas dimensões variam entre 10 e 100 

μm. No entanto, o processo é laborioso, complexo e o custo de 

implementação de um laboratório é extremamente alto, uma vez que requer 

acesso a ambientes limpos, bem como a utilização de uma instrumentação 

sofisticada. 

Cada etapa envolvida na técnica fotolitográfica deve ser realizada 

adequadamente, pois influencia diretamente na qualidade da microestrutura 

que será obtida no final do processo. O primeiro procedimento que consiste 

na limpeza deve ser realizado de modo apropriado para garantir uma boa 

aderência do fotorresiste ao substrato. Na segunda etapa, o material 

fotossensível é espalhado sobre o substrato utilizando a técnica de spin-

coating. A velocidade e o tempo de rotação do dispositivo mecânico 

empregado tem influência significativa sobre a espessura e a uniformidade 

do filme depositado. Após a aplicação do fotorresiste, realiza-se a etapa de 

pré-bake, na qual o filme é aquecido em uma chapa aquecedora, com o 

objetivo de controlar o volume de solvente presente no fotorresiste e aliviar a 

tensão mecânica produzida pelo spinner. Esse procedimento melhora a 

adesão, estabilidade e a uniformidade do material fotossensível 

(FIORAVANTE JUNIOR, 2006). 

Na etapa de fotogravação, a máscara contendo a configuração dos 

microcanais é colocada sobre o substrato e exposta a radiação UV. Esse 
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procedimento está diretamente relacionado com a resolução e com a 

qualidade dos padrões fotogravados. Após a exposição, realiza-se um 

processo de pós-aquecimento (pós-bake), para que as regiões expostas do 

filme de SU-8 sejam polimerizadas. No processo de revelação por imersão, 

o substrato é mergulhado na solução reveladora, a qual dissolve as regiões 

do fotorresiste que não foram polimerizadas durante o pós-bake. As 

variáveis relevantes para o controle desta etapa são: concentração de 

revelador, temperatura e tempo de revelação. Ao final da revelação, um 

aquecimento adicional pode ser realizado, para melhorar as propriedades 

mecânicas da resina (FIORAVANTE JUNIOR, 2006 e RIVERA, 2009). 

 

4.2. Fotorresiste negativo (SU-8) 

Para a confecção de moldes, utiliza-se normalmente o fotorresiste 

negativo SU-8, o qual possui em sua estrutura oito grupos epóxi (átomos de 

oxigênio ligados geralmente entre dois átomos de carbono) para cada 

monômero. O SU-8 é constituído por três componentes principais: a resina 

base (EPON SU-8), o solvente (gama-butirolactona-GBL) e o composto 

fotossensível (sal triarysulfônio hexafluorantimônio) (LORENZet al., 1997). 

O processo de polimerização do SU-8 pode ser resumido por três 

reações químicas. Na primeira, a radiação UV ativa o triarysulfônio 

hexafluorantimônio (fotoiniciador catiônico), produzindo uma transferência de 

prótons (protólise) e gerando o foto-ácido, também chamado de ácido de 

Lewis. A segunda reação química é ativada termicamente durante a etapa 

de pós-bake, onde o cátion H+ do ácido de Lewis inicia a polimerização 

catiônica abrindo um anel de um grupo epóxi. Este monômero com o grupo 
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epóxi aberto gera outro cátion H+, e assim sucessivamente até que todos os 

oito anéis epóxi fiquem abertos. A terceira reação também acontece durante 

o pós-bake, sendo caracterizada pela reticulação ou formação de ligações 

cruzadas (RIVERA, 2009). A formação de uma ligação densa entre os 

monômeros proporciona ao SU-8 grande resistência térmica e química. Além 

dessa característica, essa resina apresenta alta fotossensibilidade, boa 

aderência em diferentes materiais e proporciona a formação de 

microestruturas com excelente razão de aspecto. Todas essas vantagens 

têm contribuído para a vasta aplicação desse composto fotossensível na 

fabricação de dispositivos microfluídicos e micro-e-nanoeletromecânicos 

(LIN et al., 2002; ZHANG, TAN e GONG, 2001). 

 

4.3. Caracterização dos microdispositivos e eletrodos 

A caracterização dos dispositivos foi feita através de medidas 

perfilométricas e de microscopia óptica. O valor da profundidade dos 

microcanais, que é determinada pela altura do molde, foi de 62 µm. A 

largura foi definida pela resolução da máscara utilizada (Fig. 4.1 A) e 

apresentou valor de aproximadamente 49 µm (Fig. 4.1 B). 

 
 
Figura 4.1. (A) Imagem da máscara impressa em fotolito obtidas por um 
microscópio óptico com aumento de 200 vezes. (B) Intersecção dos canais 
no formato duplo-T. 

100 200 300 400 500 600

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 

 

A
lt

u
ra

 (


m
)

Distância (m)

(A) (B)(A) (B)



 

45 
 

Para a fabricação dos eletrodos utilizou-se PCI, que são fontes 

metálicas de baixo custo e de fácil obtenção. Os eletrodos apresentaram 

após a corrosão uma camada de cobre de 30 µm de espessura, como 

mostra a Fig. 4.2. 

 

Figura 4.2. Perfil dos eletrodos e micrografia óptica dos protótipos 
fabricados em PCI. 

 

4.4. Geometria do canal de injeção 

 Quando se utiliza o modo de injeção unpinched, o volume de amostra 

injetado é determinado pela geometria do canal de injeção, que pode ser 

definida basicamente em três formatos: em cruz, duplo-T ou simples-T (Fig. 

4.3). Na configuração em cruz e duplo-T, o volume é definido pela área 

geométrica representada pela intersecção dos canais.  Por outro lado, no 

formato simples-T, o volume de injeção é definido pelo tempo em que o 

potencial é aplicado ao reservatório 1. 
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Figura 4.3. Representação dos diferentes tipos de injeção da amostra nos 
microcanais. As indicações e0 e e1 representam os eletrodos de excitação 
e captação respectivamente. Os números 1, 2, 3 e 4 representam os 
reservatórios da amostra, descarte da amostra, tampão e descarte do 
tampão, respectivamente. 

 

Os três tipos de injeção foram avaliados, utilizando uma mistura 

equimolar de K+, Na+ e Li+ (500 µmol.L-1). O procedimento para as 

configurações cruz e duplo-T consistiu em aplicar o potencial de 1 kV no 

reservatórios 1 durante 10 s de modo a preencher o canal de injeção. Nesse 

caso, o reservatório 2 foi mantido aterrado. Em seguida, inverteu-se o 

potencial para o reservatório 3, mantendo o reservatório 4 aterrado. Ao 

reservatório 3, aplicou-se um potencial de 2 kV de modo a promover a 

separação eletroforética. Para a configuração simples-T, primeiramente 

aplicou-se o potencial de 1 kV no reservatório 1 por 10 s mantendo o 

reservatório 4 aterrado. Após esse processo de introdução da amostra, 

aplicou-se um potencial de 2 kV ao reservatórios 3, mantendo novamente o 

reservatório 4 aterrado. Os eletroferogramas obtidos são apresentados na 

Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Efeito da geometria do canal de injeção sobre o desempenho 
eletroforético dos microdispositivos, utilizando uma mistura equimolar de K+, 
Na+ e Li+ (500 µmol.L-1). Tampão de corrida: MES/His 20 mmol.L-1, pH 6,1, 
potencial de injeção: 1 kV/10 s, potencial de separação: 2 kV (400 V/cm).  

 

Os resultados encontrados para os dispositivos de PDMS foram 

semelhante aos resultados obtidos com microchips fabricados com poliéster-

toner (GABRIEL et al., 2012). O eletroferograma referente ao modo de 

injeção em cruz mostrou picos pouco intensos, portanto o volume de 

amostra injetado, cerca de 150 pL (49 µm 49 µm   62 µm), não foi 

suficiente para que o detector registrasse os sinais provenientes da mistura 

catiônica. Por outro lado, na geometria em duplo-T, o volume de amostra 

introduzido no canal de separação, aproximadamente 600 pL foi adequado, 

o que possibilitou uma separação eletroforética, com resolução e 
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intensidades satisfatórias. Para a injeção em simples-T, o volume teórico de 

amostra não pode ser calculado utilizando os parâmetros geométricos dos 

microcanais, portanto utilizou-se imagens ópticas para estimar o volume de 

injeção, que foi da ordem de 1.200 pL. Os dados experimentais mostram que 

essa quantidade de amostra injetada é excessiva, impossibilitando a 

separação completa dos íons no interior do microcanal. 

 O tempo de injeção foi outro parâmetro estudado para as geometrias 

simples T e duplo- T (Fig. 4.5). 

 

Figura 4.5. Eletroferogramas mostrando a influência do tempo de injeção no 
desempenho eletroforético dos dispositivos. (A) Injeção em simples-T e (B) 
injeção em duplo-T. Condições experimentais: ver Figura 4.4. 
  

Os eletroferogramas obtidos para a injeção em simples-T mostram 

que para se obter uma separação completa dos cátions devem ser usados 

tempos menores que 4 s. Acima desse valor, um maior volume excessivo de 

amostra é injetado resultando em picos alargados e mal resolvidos. Na 

configuração duplo-T, observou-se que 6 s é o tempo necessário para 

ocorrer um completo preenchimento da intersecção entre os canais de 

injeção e separação. Tempos menores que 4 s não devem ser utilizados, 

pois esse volume de amostra não é suficiente para que o detector registre os 
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sinais provenientes dos cátions sódio e lítio, uma vez que são injetados em 

menor quantidade que o íon potássio. 

 

4.5. Otimização dos parâmetros operacionais 

A amplitude e a frequência do sinal de excitação são variáveis que 

afetam diretamente a resposta do detector e são dependentes da 

característica do amplificador operacional (AOP). Dessa forma, as condições 

de detecção variam de acordo com o circuito eletrônico adotado. O 

amplificador utilizado no circuito eletrônico do equipamento montado foi o 

AOP 2604 (Texas Instruments). 

Para a otimização dos parâmetros operacionais variou-se a 

frequência de 100 a 1000 kHz e a amplitude de 1 a 9 Vpp. A resposta foi 

avaliada em termos do sinal absoluto de linha de base (VDC), que é o sinal 

obtido antes do estágio de amplificação e ajuste da linha de base. 

A Figura 4.6A apresenta os valores do sinal da linha de base em 

função da frequência para diferentes valores de amplitude (Vpp). Já a Figura 

4.6B mostra os valores da linha de base em função da amplitude para várias 

frequências de trabalho. 
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Figura 4.6. (A) Otimização do sinal absoluto de linha de base (VDC) em 
função da frequência para valores variados de amplitude. (B) Valor absoluto 
de linha de base (VDC) em função da amplitude do sinal aplicado para 
diferentes valores de frequência. 

 

Quando se trabalha com frequências baixas, a reatância capacitiva 

(oposição ao fluxo de corrente) torna-se elevada, o que acarreta aumento da 

impedância da cela. Por outro lado, em frequências altas, as reatâncias 

capacitivas assumem valores tão reduzidos, que as variações em torno da 

resistência da solução tornam insignificantes. Em virtude dos fatos 

mencionados, verifica-se que existe uma frequência ótima de trabalho, na 

qual as variações de resistência da solução são mensuráveis (da SILVA, 

2001). De acordo com os resultados mostrados na Fig.4.6A, a região ótima 

de operação, para valores de amplitude compreendidos entre 1 e 9 Vpp, está 

entre 300 e 400 kHz. Este tipo de comportamento também foi relatado por 

outros grupos de pesquisa (KUBAN e HAUSER, 2005b). 

A Figura 4.6B mostra que a resposta da linha de base é mais linear 

quando se emprega baixas frequências. Quando se trabalha com 

frequências entre 100 e 400 kHz, é possível perceber que o sinal apresenta 

um aumento proporcional até uma amplitude de aproximadamente 5 Vpp. Por 

outro lado, quando se utiliza frequências acima de 500 kHz, a variação do 
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sinal é proporcional apenas até a amplitude de 3 Vpp. Acima desse valor de 

amplitude observa-se uma estabilização no sinal do detector em relação às 

variações de amplitude do sinal de excitação. Isso está relacionado com a 

máxima tensão de saída que o AOP consegue alternar. O ideal seria que 

esse componente demonstrasse o mesmo comportamente em todas as 

frequências adotadas, no entanto as limitações desse dispositivo em 

responder de forma rápida as variações de tensão resultam em respostas 

não lineares (da SILVA, GUZMAN, do LAGO, 2001). 

A fim de demonstrar a influência da frequência do sinal de excitação 

na intensidade dos picos decorrentes do processo eletroforético (Fig. 4.7), 

realizou-se uma sequência de separações variando esse parâmetro em 200, 

300, 400 e 500 kHz e manteve-se a amplitude fixa em 2 Vpp. 

 

 

Figura 4.7. (A) Eletroferogramas mostrando a separação de uma mistura 
equimolar de K+, Na+ e Li+ em diferentes frequências. Condições 
experimentais: ver Figura 4.4. (B) Influência da frequência do sinal de 
excitação na intensidade dos picos decorrentes do processo eletroforético. 

 

Os resultados obtidos mostram um aumento acentuado da 

intensidade dos picos, em torno de 100% para os três cátions, quando se 

aumenta a frequência de 200 kHz para 400 kHz. Por outro lado, de 300 kHz 
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para 400 kHz observa-se um pequeno incremento na intensidade do sinal 

em cerca de 8%. A intensidade dos picos atinge um valor mínimo, utilizando 

uma frequência de 500 kHz. A queda na intensidade do sinal analítico, 

comparando com a intensidade obtida utilizando-se a frequência de 400 kHz 

chega em torno de 60% para todos os cátions analisados. 

 O efeito da amplitude também foi avaliado sobre a intensidade do 

sinal analítico, como mostra a Figura 4.8. Durante as análises manteve-se a 

frequência fixa em 400 kHz. Os resultados obtidos mostram um aumento 

linear na intensidade dos picos. Além disso, a elevação da amplitude de 1,4 

para 2 Vpp, favorece um incremento na intensidade em torno de 100% para 

os três cátions analisados. 

 
 
Figura 4.8. (A) Eletroferogramas obtidos para uma mistura equimolar de 
K+, Na+ e Li+ em amplitudes variadas. Condições experimentais: ver Figura 
4.4. (B) Influência da amplitude na intensidade dos picos decorrentes do 
processo eletroforético. 
 

4.6. Orientação dos Eletrodos 

 Os eletrodos utilizados na C4D podem ser arranjados em diferentes 

configurações ao longo dos microcanais, o que provoca efeito direto sobre a 

detectabilidade do sistema (COLTRO et al., 2012). Dessa forma, estudaram-
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se quatro diferentes tipos de orientações dos eletrodos (antiparalela, 

paralela, duplo-L e frontal) e avaliou-se o efeito desse parâmetro no 

desempenho do sinal analítico. 

As análises foram conduzidas nas mesmas condições, fixando os 

valores de frequência e amplitude do sinal de excitação em 400 kHz e 2 Vpp, 

respectivamente. Os eletroferogramas obtidos para as diferentes orientações 

são mostrados na Figura 4.9.  

 

Figura 4.9. Eletroferogramas obtidos para uma mistura padrão de K+, Na+ e 
Li+ (500 µmol.L-1 cada) com os eletrodos posicionados em diferentes 
orientações. Condições: ver Figura 4.4. 

 

A orientação dos eletrodos na posição frontal não apresentou 

resposta mensurável para a detecção dos três cátions analisados. Isso 

porque nessa configuração os eletrodos não tiveram um acoplamento 
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capacitivo mínimo o suficiente para registrar variações de condutividade no 

interior do microcanal. A configuração paralela apresentou picos pouco 

intensos e ruído acentuado, o que indica que a capacitância de fuga é 

predominante neste tipo de configuração (KUBÁŇ e HAUSER, 2005b). A 

orientação duplo-L exibiu melhor estabilidade da linha de base quando 

comparada com a geometria antiparalela, no entanto, ambas as 

configurações apresentaram resultados satisfatórios para intensidade, 

eficiência e resolução entre os picos (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1. Resultados eletroforéticos obtidos para as orientações duplo L e 
antiparalela. 

Cátions 

 analisados 

Tipo de  

orientação 

Intensidade  

(V) 

Eficiência  

(pratos/m) 

Resolução  

K+ e Na+ 

Resolução  

Na+ e Li+ 

K+ 
Duplo-L 0,26 24.000 2,69 1,51 

Antiparalela 0,36 19.000 2,36 1,92 

Na+ 
Duplo-L 0,19 31.000 ---------- ---------- 

Antiparalela 0,21 32.000 ---------- ---------- 

Li+ 
Duplo-L 0,11 41.000 ---------- ---------- 

Antiparalela 0,12 42.000 ---------- ---------- 

 

 Os dados obtidos mostram que na configuração antiparalela a 

intensidade dos três cátions é maior que na configuração duplo-L. Nos 

demais parâmetros eletroforéticos os resultados obtidos para ambas as 

configurações foram similares, com a eficiência variando de 19.000 a 42.000 

pratos/m, resolução entre K+ e Na+ maior que 2 e entre Na+ e Li+ maior que 

1. 
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 No estudo da orientação dos eletrodos, o objetivo principal é adotar 

uma configuração em que o acoplamento capacitivo entre os eletrodos e 

eletrólito seja máximo, reduzindo a capacitância de fuga. O valor exato da 

capacitância depende da geometria do eletrodo, bem como da espessura do 

dielétrico. Adotando a configuração antiparalela, é possível estimar a 

eficiência de acoplamento entre os eletrodos e o canal, usando a seguinte 

equação: 

   
      

    
  

   
   

 

 

Equação (7) 

sendo    a permissividade elétrica no vácuo (8,85  10-12 Fm-1),    a 

constante dielétrica do vidro (4,6), w a largura do eletrodo, d a espessura da 

camada dielétrica, L a largura do eletrodo perpendicular ao canal e t a 

distância (LICHTENBERG, ROOIJ e VERPOORTE, 2002). Sendo w, L e t 

iguais a 1x10-3 m e d equivalente a 100x10-6 m, o valor estimado para a 

capacitância é de 0,87 pF. Em sistemas capilares, a simulação da 

capacitância deve levar em conta o raio interno e externo do capilar. Para o 

cálculo do capacitor cilíndrico formado na parede do capilar, usa-se 

normalmente a equação 8: 

   
      

    
  

  
 

 
Equação (8) 

 
sendo que   equivale a permissividade relativa da sílica, L o comprimento do 

eletrodo e re e ri os raios externo e interno do capilar, respectivamente. 

Tomando como exemplo um capilar com raio externo de 180x10-6 m, raio 
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interno de 38x10-6 m,   a uma temperatura de 20 ºC igual a 3,7 e L 2x10-3 m, 

o valor estimado da capacitância é de 2,65 fF (da SILVA, 2001). 

 

4.7. Efeito do comprimento dos eletrodos 

 A configuração antiparalela apresentou maior intensidade do sinal 

analítico, portanto essa geometria foi adotada nas análises posteriores. 

Neste tipo de configuração, o sinal analítico também é dependente do 

comprimento dos eletrodos (KUBÁŇ e HAUSER, 2005b). Para compreender 

melhor esse efeito, diferentes eletrodos foram confeccionados, variando-se o 

comprimento (d) em que o eletrodo de excitação transpassa sobre o eletrodo 

de captação em 2,0, 1,5, 1,0, 0,5 e 0,05 mm (Fig. 4.10). 

 

Figura 4.10. Representação esquemática do comprimento (d) em que o 
eletrodo de excitação transpassa sobre o eletrodo de captação. 
 

 A influência desse parâmetro foi avaliada na intensidade dos picos de 

K+, Na+ e Li+, como mostra a Figura 4.11. 
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Figura 4.11. (A) Eletroferogramas obtidos para uma mistura equimolar de 
K+, Na+ e Li+. Condições experimentais: ver Figura 4.4. (B) Influência do 
comprimento do eletrodo na intensidade do sinal analítico. 
 

Com os resultados obtidos foi possível observar que a intensidade é 

mínima para os 3 cátions, quando se utiliza eletrodos com o menor 

comprimento, isto é 0,05 mm. O aumento do comprimento dos eletrodos de 

0,05 a 1,5 mm é acompanhado por um incremento na intensidade do sinal 

analítico, o qual atinge valor máximo com os eletrodos de 1,5 mm. Com esse 

comprimento, o sinal do detector chega a ser 4 vezes maior que o valor 

obtido com os eletrodos no menor comprimento. Por outro lado, quando se 

empregou eletrodos com 2 mm de comprimento, observou-se novamente 

queda acentuada na intensidade dos picos. Dessa forma, pode-se concluir 

que para se ter um acoplamento eficiente, os eletrodos não podem estar 

restritos somente a área sob o canal, eles devem se estender um pouco 

mais. Além disso, quando se utiliza eletrodos de 2 mm de comprimento há 

aumento da capacitância de fuga, o que resulta na diminuição da 

intensidade do sinal (KUBÁŇ e HAUSER, 2005b). 

 

10 20 30 40 50

(A)
0,2 V

2,0 mm

1,5 mm

1,0 mm

0,5 mm

0,05 mm

 

 

S
in

a
l 
d

e
 d

e
te

c
to

r 
(V

)

Tempo (s)
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

(B)

 

 

S
in

a
l 

d
o

 d
e

te
c

to
r 

(V
)

Comprimento (mm)

 K

 Na

 Li



 

58 
 

4.8. Otimização das dimensões da cela de detecção 

 Para avaliar as dimensões da cela de detecção (largura e gap), 

realizou-se uma otimização multivariada com o auxilio de um planejamento 

experimental‡. Os experimentos foram realizados em triplicata, totalizando 

27 ensaios, os quais foram conduzidos em ordem aleatória para evitar que 

fatores indesejáveis pudessem interferir nos resultados. As análises foram 

realizadas com a utilização de uma mistura equimolar de K+, Na+ e Li+, 

fixando-se a frequência do sinal de excitação em 400 kHz e a amplitude em 

2 Vpp. Os eletroferogramas obtidos são mostrados na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12. Eletroferogramas obtidos durante a otimização das dimensões 
da cela de detecção, sendo em (A) a largura dos eletrodos de 1 mm; (B) 
largura de 2 mm e (C) largura de 3 mm. Condições: ver Figura 4.4. 

                                                           
‡Essa parte do trabalho teve a colaboração do Prof. Dr. Anselmo Elcana Oliveira, docente do Instituto de Química 

da Universidade Federal de Goiás. 
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 Para cada eletroferograma mediu-se a intensidade dos picos 

decorrentes do processo eletroforético, a largura da base e o tempo de 

migração, os quais foram utilizados para calcular a eficiência e a resolução 

entre os picos. A eficiência de uma separação é normalmente calculada em 

termos do número de pratos (Ne), conforme representado pela Equação 9: 

      
  
  

 
 

 (Equação 9) 

onde    é o tempo de migração do analito e   é a largura medida na base 

do pico.  

Por outro lado, a resolução entre dois picos adjacentes é calculada 

como mostra a Equação 10: 

     
          

       
 (Equação 10) 

Sendo     e     os tempos de migração dos picos e         as medidas da 

largura da base (TAVARES, 1996). 

O cálculo dos parâmetros eletroforéticos foi realizado para cada 

geometria e o valor médio dos resultados é mostrado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2. Resultados obtidos do planejamento experimental 3². 

Fatores Intensidade (V) Eficiência (pratos/m) Resolução Resolução 

Largura x Gap K+ Na+ Li+ K+ Na+ Li+ K+ e Na+ Na+e Li+ 

1x1 0,30 0,18 0,10 17.000 31.000 51.000 1,82 1,59 

1x2 0,20 0,13 0,07 14.000 21.000 40.000 1,76 1,30 

1x3 0,15 0,10 0,03 11.000 16.000 33.000 1,51 1,12 

2x1 0,46 0,33 0,11 12.000 21.000 37.000 1,61 1,13 

2x2 0,39 0,30 0,09 12.000 17.000 36.000 1,64 1,07 

2x3 0,35 0,16 0,04 8.000 15.000 32.000 1,48 1,02 

3x1 0,41 0,33 0,10 11.000 15.000 34.000 1,31 1,20 

3x2 0,22 0,16 0,07 10.000 15.000 33.000 1,57 1,20 

3x3 0,15 0,09 0,04 7.000 12.000 24.000 1,28 0,93 

  

Os resultados de intensidade e eficiência analítica apresentam a 

mesma tendência para os três cátions. Dessa forma, os valores obtidos para 

o potássio foram escolhidos para serem representados na forma de 

superfície de resposta, as quais foram construídas no software livre Octave 

3.2.2. Os parâmetros da regressão linear múltipla foram obtidos por análise 

de variância (ANOVA), utilizando a ferramenta de análise “regressão” do 

programa Excel.  
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A Figura 4.13 mostra a superfície de resposta para a intensidade em 

função dos fatores largura e gap entre os eletrodos.  

 

Figura 4.13. Superfície de reposta para intensidade do pico (K+) em função 
da largura e gap entre os eletrodos. 
 

A superfície de resposta mostra que a intensidade do sinal analítico 

atinge um valor máximo quando se usa gap de 1 mm e largura no ponto 

central, 2 mm. Para valores de largura no nível inferior e superior (1 e 3 mm) 

a intensidade do sinal é reduzida. A explicação está no fato de que a 

elevação da largura de 1 mm para 2 mm é acompanhada por um aumento 

da área do eletrodo (volume de detecção) e consequentemente da 

capacitância. Isso ocorre com base em dois fenômenos: i) intensificação do 

processo de polarização das moléculas do dielétrico, com a consequente 

redução do campo elétrico e ii) aumento na concentração de portadores de 

carga no eletrólito, o que promove uma elevação na condutância do mesmo. 
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mm é atribuído ao aumento paralelo da capacitância de fuga (SEGATO, 

2011). 

Com o intuito de obter um sinal com intensidade ainda maior, 

realizou-se um experimento com a largura do eletrodo fixa em 2 mm e com o 

gap ainda mais reduzido, com cerca de 0,5 mm. O resultado obtido mostra 

que a intensidade do sinal analítico não apresentou variação significativa em 

relação a placa com largura de 2 mm e gap de 1 mm, no entanto a largura 

do picos foram menores, resultando em uma melhor resolução. Dessa 

forma, observou-se que o gap é uma variável que afeta significativamente a 

largura dos picos provenientes das separações eletroforéticas. Esse efeito é 

mostrado na Figura 4.14. 

 
 
Figura 4.14. Superfície de reposta para a largura do pico (K+) em função da 
largura e do gap entre os eletrodos. 
 
 Através da superfície apresentada na Figura 4.14 foi possível 

observar que a resposta é máxima quando se utiliza níveis superiores de 

ambos os fatores. Dentre os fatores, o gap é o que apresenta efeito mais 
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intimamente ligada à eficiência de separação. Dessa forma, para se obter 

um eficiência de separação satisfatória deve-se empregar eletrodos com 

largura e gap de 1mm.  

A resolução entre os picos de Na+ e Li+ foi outra resposta avaliada e a 

superfície de resposta obtida é mostrada na Figura 4.15. 

 
 
Figura 4.15. Superfície de reposta para a resolução entre os picos de Na+ e 
Li+ em função da largura e do gap entre os eletrodos. 
 
  

Da mesma forma que a eficiência de separação, para se ter boa 

resolução, a largura dos picos devem ser reduzida, e isso é obtido utilizando 

os fatores no menor nível, isto é 1 mm. Visando melhorar ainda mais a 

resolução entre os picos, realizou-se um experimento empregando largura 

de 1 mm e gap de 0,5 mm. O resultado mostra uma pequena melhora na 

resolução entre os picos de K+ e Na+, cerca de 10% e para a resolução entre 

Na+ e Li+, o aumento foi em torno de 5%, quando comparada com a 

geometria de largura e gap iguais a 1 mm. 
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Todas as superfícies de resposta mostradas foram obtidas utilizando 

o modelo quadrático, o qual se mostrou estatisticamente significativo ao 

nível de 95% de confiança. Além disso, os coeficientes de correlação obtidos 

foram superiores a 0,90. 

 

4.9. Curvas analíticas 

Curvas analíticas para os cátions K+, Na+ e Li+ (Fig. 4.16) foram 

obtidas empregando-se a geometria do canal de injeção em duplo T e as 

demais condições ideiais de detecção encontradas: frequência de 400 kHz, 

amplitude de 2 Vpp, eletrodos orientados na configuração antiparalela, com 

comprimento de 1,5 mm, largura de 2 mm e gap de 1 mm. As análises foram 

realizadas em uma faixa de concentração comprendida entre 50 e 200 

μmol.L-1. 

 

Figura 4.16. Curvas analiticas obtidas para os cátions K+, Na+ e Li+ no 
intervalo de concentração entre 50 e 200 μmol.L-1.  
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Os resultados da curva de calibração obtida para cada cátion estão 

resumidos na tabela 4.3, bem como o limite de detecção (LD), que foi 

estimado como base na relação sinal/ruído igual a 3. 

Tabela 4.3. Parâmetros da curva de calibração e valores dos limites de 
detecção estimados para cada cátion. 

Cátion 
Coeficiente linear 

(CL) 
Coeficiente angular 

(CA) 
Correlação 
linear (R2) 

LD 
(µmol.L-1) 

K+ 0,1292 ± 0,0152 0,0018 ± 8,3x10-5 0,9979 6,5 

Na+ 0,0402 ± 0,0131 0,0013 ± 8,7x10-5 0,9957 12,5 

Li+ 0,0350 ± 0,0226 0,0014 ± 1,7x10-4 0,9863 30 
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5.0. RESULTADOS E DISCUSSÕES – PARTE II 

5.1. Processo alternativo de fabricação dos moldes 

A fabricação dos moldes pelo método alternativo se mostrou 

extremamente rápida e simples. Além disso, a instrumentação exigida 

(computador, impressora laser e plastificadora) é de fácil obtenção e baixo 

custo, tornando o processo acessível a grupos de pesquisa com recursos 

limitados. Os moldes obtidos podem ser reutilizados em diversas análises e 

não são frágeis como os moldes fabricados com fotorresistes. 

 Na fabricação de moldes utilizando o toner de maneira direta ou 

indireta, os processos de impressão dos microcanais e corrosão merecem 

destaque, uma vez que são etapas que influenciam diretamente na 

qualidade do molde obtido. 

 

5.1.1. Impressão das linhas definidas no molde 

 Uma das primeiras etapas envolvidas na fabricação dos moldes foi a 

impressão da configuração dos microcanais, na qual uma camada de toner é 

depositada sobre o substrato. As impressões foram realizadas nas 

orientações horizontal e vertical e para averiguar a qualidade das mesmas, 

os canais impressos foram visualizados no microscópio óptico, como 

mostrado pela figura 5.1. 
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Figura 5.1. Imagens obtidas por microscopia óptica mostrando a impressão 
do canal posicionado em (A) na vertical e em (B) na horizontal. 

 

Como pode ser visualizado pela Figura 5.1, o canal impresso na 

vertical apresenta várias falhas ao longo de sua extensão, fato esse que não 

foi observado para o canal impresso na horizontal. Essa imperfeição da 

impressão vertical também foi observada em medidas de MEV, realizadas 

após a moldagem dos microcanais em PDMS (Fig. 5.2). 
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Figura 5.2. Imagens de MEV mostrando microcanais de PDMS obtidos a 
partir do molde de toner impresso em (A) na vertical e em (B) na horizontal. 

 

Como observado na figura acima, o defeito na impressão vertical é 

transferido para o dispositivo microfluídico, o que impede o transporte de 

solução dentro do microcanal. Embora não tenha feito referência a esses 

defeitos, Bao e colaboradores demonstraram um modo de impressão 

alternativo, com o objetivo de se obter a mesma qualidade na impressão de 

linhas ortogonais (BAO et al., 2005). Nesse método, o filme de poliéster é 

cortado em um formato quadrado (21 cm x 21 cm) e logo após uma linha é 

impressa na horizontal. Em seguida a transparência é girada em 90ºC e 

outra linha é impressa sobre o mesmo substrato. Deste modo, ambas as 

linhas que formam o molde são impressas horizontalmente. Apesar de evitar 

falhas e obstruções, a realização da impressão em duas etapas compromete 

a reprodutibilidade do método, uma vez que nem sempre se consegue 

(A)

(B)
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posicionar a transparência da mesma forma dentro da impressora. Além 

disso, canais em duplo-T ou geometrias mais complexas são difíceis de 

serem formados usando essa técnica. 

Em virtude dessas desvantagens, o método de impressão adotado na 

confecção dos moldes foi realizado em apenas uma etapa, sendo que os 

canais de separação, por serem maiores foram desenhados na horizontal e 

consequentemente os canais de injeção na vertical. Este procedimento evita 

que haja falhas nos canais de separação e como o canal de injeção tem 

menor comprimento a possibilidade ter obstrução é pequena. 

 

5.1.2. Processo de corrosão do molde de cobre 

Na etapa de corrosão do molde o objetivo é corroer as regiões que 

não foram protegidas pela máscara de toner. Esse processo foi realizado de 

duas maneiras diferentes: na primeira a placa de cobre foi mantida dentro da 

solução corrosiva na posição vertical e não se utilizou agitação magnética. 

Na segunda, o substrato metálico foi colocado na posição horizontal e o 

processo foi realizado sob agitação. Para avaliar a influência de ambos os 

procedimentos no formato dos microcanais, estes foram analisados por 

MEV, após a prototipagem em PDMS (Fig. 5.3). 



 

70 
 

 

Figura 5.3. Imagens de MEV mostrando o perfil dos microcanais obtidos a 
partir do molde de cobre. Em (A) o molde foi corroído quimicamente sem 
agitação, enquanto que em (B) a corrosão foi mantida sob agitação. 

 

 Através das imagens é possível observar que os canais apresentam 

um formato trapezoidal. Isso está relacionado ao efeito de under-etching, no 

qual ocorre corrosão do material que esta abaixo da máscara, sem que a 

máscara seja corroída. Além disso, observa-se que a ausência ou a 

presença de agitação influencia diretamente na simetria do microcanal 

obtido. A convecção forçada, induzida pela mecânica agitação, afeta 

significativamente a qualidade da corrosão. Além de homogeneizar a 

solução e permitir a obtenção de canais com formato mais uniforme, evita 

que bolhas de hidrogênio se formem sobre a região corroída. Isso tem 

influencia direta na redução da rugosidade da superfície do substrato (YANG 

et al., 2005). 

 

5.2. Análise Dimensional 

 Após a produção dos moldes de toner e cobre, estes foram 

caracterizados quando a largura e altura. 

(A) (B)
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5.2.1. Largura 

Como mencionado anteriormente, a largura dos canais produzidos a 

partir dos métodos fotolitográficos é definida pela resolução da máscara 

utilizada. Já, no método da impressão direta, a largura do canal é limitada 

pela resolução da impressora a laser. 

Com o intuito de investigar esse efeito, canais com valores de largura 

entre 50 a 300 µm foram estudados, utilizando uma impressora com 1200 

ppp de resolução. A caracterização visual dos canais foi feita através de 

imagens ópticas e a análise dimensional foi realizada por meio de medidas 

perfilométricas. 

 

5.2.1.1. Molde de toner 

 Para estudar as dimensões dos canais empregados na fabricação de 

moldes de toner, estes foram impressos com diferentes larguras sobre o 

filme de transparência, nos dois tipos de orientação, horizontal e vertical. 

Como a resolução da impressora empregada foi de 1200 ppp, o 

tamanho de cada ponto é de aproximadamente 20 µm (2,54 cm/ 1200). Isso 

significa que com esta resolução, a menor largura impressa deve ser 20 µm. 

No entanto, observou-se através de imagens ópticas que os canais 

impressos com largura menor ou igual a 50 µm apresentaram várias falhas 

em toda sua extensão. Isso ocorre, pois nessas dimensões, a deposição das 

partículas de toner ocorre de maneira irregular e dispersa, não contribuindo 

para a formação de linhas contínuas (Fig. 5.4A). Nos canais com largura 

acima de 60 µm, a deposição de toner é uniforme ao longo de todo canal, 

porém há algumas irregularidades nas extremidades e bordas (Fig. 5.4B). 
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Em contrapartida, canais impressos com largura acima de 100 µm e na 

posição horizontal, apresentam definição e qualidade satisfatórias (Fig. 

5.4C). 

 
Figura 5.4. Imagens obtidas por um microscópio óptico, mostrando a 
impressão de um canal com (A) 50 µm de largura (B) 100 µm de largura e 
(C) 150 µm de largura. 

 

Para estabelecer uma correlação entre a largura nominal versus 

largura real, mediram-se as dimensões dos canais utilizando-se a 

perfilometria. Para se ter uma estimativa do erro, as medidas foram 

realizadas em três regiões distintas do canal. Os valores médios obtidos 

estão representados no gráfico da Fig. 5.5. 

O gráfico mostra que a largura dos canais impressos na vertical é 

ligeiramente maior que a largura dos canais impressos na horizontal, no 

entanto essa diferença não é estatisticamente significativa. Além disso, o 

erro dimensional para larguras até 150 µm é elevado, variando de 53 a 86%. 

Isso está relacionado às limitações da impressora, que não apresenta 

precisão na impressão de canais mais estreitos. Acima desse valor o erro 

dimensional torna-se bastante reduzido, estando abaixo de 30 %. 
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Figura 5.5. Correlação entre a largura nominal versus largura real dos 
canais impressos nas orientações horizontal e vertical. 
  

5.2.1.2. Molde de cobre 

 Como mencionado anteriormente, uma das primeiras etapas para a 

confecção do molde de cobre é a impressão dos canais sobre o papel de 

cera. Os resultados da caracterização foram similares aos canais impressos 

sobre o filme de transparência. Canais impressos com 50 µm de largura 

também exibiram várias falhas. Em contrapartida, os canais com largura 

acima de 100 µm e impressos na posição horizontal apresentam melhor 

uniformidade e definição.  

Os canais também foram caracterizados por medidas perfilométricas, 

que foram realizadas em três etapas: após a impressão no papel de cera, 

após a transferência térmica para a superfície do cobre e após a corrosão e 

obtenção do molde em alto relevo. A correlação entre a largura nominal 

versus real é mostrada na Fig. 5.6. 
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Figura 5.6. Medida da largura dos canais após serem impressos sobre o 
papel de cera, após a transferência térmica da máscara para a superfície do 
cobre e após a corrosão do molde. 
 

 Como pode ser observada no gráfico, a largura dos canais após a 

etapa de transferência térmica é maior que a largura dos canais impressos 

sobre o papel de cera. Isso ocorre devido a etapa de laminação, que é 

caracterizada por um processo de conformação, em que o material é 

submetido a tensões compressivas elevadas, decorrentes da ação de 

prensagem dos cilindros. O resultado desse processo é a redução da 

espessura do material e o aumento do seu comprimento e largura. Para 

canais com 50 e 100 µm, o aumento em média é de aproximadamente 25%. 

Para canais com largura superiores a 150 µm o aumento não é considerado, 

estando abaixo de 10%. 

Após a obtenção do molde em alto relevo, a largura dos canais 

também aumenta, uma vez que a corrosão úmida se dá de forma isotrópica. 

Para canais com 50 e 100 µm, o aumento da largura é mais pronunciado, 
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sendo de 45 e 25%, respectivamente. Isso está relacionado ao fato de que 

nessas dimensões a máscara apresenta um perfil irregular, devido a 

deposição não uniforme de toner. 

 

5.2.2. Espessura 

5.2.2.1. Molde de toner 

A espessura da camada de toner que é depositada sobre o substrato 

determina a altura dos microcanais que formam o molde. Através de 

medidas perfilométricas (Fig. 5.7) foi possível observar que a altura varia 

proporcionalmente com a largura dos canais. Dessa forma, pode-se inferir 

que a impressora a laser deposita uma camada de toner com maior 

densidade de partículas para os canais mais largos. Essa mesma tendência 

foi relatada por outros grupos de pesquisa (THOMAS et al., 2010 e VULLEV 

et al., 2006).  

 

Figura 5.7. Medidas perfilométricas realizadas no molde de toner, 
mostrando a variação entre a largura (100, 200 e 300 µm) e a altura dos 
microcanais. 
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5.2.2.2. Molde de cobre 

 Enquanto no molde de toner a altura dos microcanais é definida pela 

espessura da camada de toner, no molde de cobre a altura é definida pelo 

tempo de corrosão. Para avaliar a altura dos microcanais, linhas com as 

seguintes larguras: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 

275 e 300 µm, foram impressas e transferidas simetricamente para a 

superfície do cobre. Após a corrosão e obtenção do molde, realizaram-se as 

medidas perfilométricas. 

Os resultados obtidos mostraram que os canais localizados no centro 

da superfície metálica no momento da corrosão (canais com largura entre 60 

e 275 µm) apresentaram valores de altura similares, compreendidos entre 72 

e 74 µm. Já os canais com 50 e 300 µm de largura, que estavam 

posicionados na borda da placa de cobre, apresentaram valores de altura 

maiores, sendo de 80 e 82 µm, respectivamente (Fig. 5.8). Como se sabe, a 

corrosão via úmida é um processo de difusão-limitada, que é afetada pela 

temperatura e pela convecção induzida pela agitação magnética. Com base 

nestes dois fatores, acredita-se que a taxa de corrosão não se procedeu de 

forma uniforme sobre a superfície do cobre. Por esta razão, os canais 

localizados nas extremidades do substrato metálico apresentaram altura 

mais elevada (cerca de 10-12%) que as linhas intermediárias. Levando-se 

em conta a altura dos canais, a taxa média de corrosão foi de 

7,6 ± 1,7 µm.min-1. 
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Figura 5.8. Medidas perfilométricas realizadas no molde de cobre, 
mostrando a variação entre a largura (100, 200 e 300 µm) e a altura dos 
microcanais. 
  

5.3. Fidelidade da replicação 

No processo de litografia suave, um dos principais desafios é garantir 

uma boa fidelidade de replicação. Para se obter uma estimativa desse 

parâmetro, calculou-se a razão entre a profundidade do microcanal e a altura 

do molde. Os dados obtidos estão representados na Tabela 5.1. 

A fidelidade encontrada para os canais produzidos a partir dos moldes 

de toner e cobre foi maior que 96 e 93%, respectivamente. Esses resultados 

mostram que os moldes fabricados proporcionam excelente fidelidade de 

replicação. 
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Tabela 5.1. Valores de altura, profundidade e fidelidade da replicação para 
os moldes de toner e cobre. 
 

Largura 

(m) 

Molde de 

 toner (MT) 

Molde de  

cobre (MC) 

Fidelidade 

(%) 

Altura  

(m) 

Profundidade 

(m) 

Altura  

(m) 

Profundidade 

(m) 

MT MC 

50 4,9 ± 0,2 4,8 ± 0,2 80 ± 6 79 ± 8 98 99 

100 6,3 ± 0,1 6,3 ± 0,1 74 ± 8 69 ± 10 100 93 

150 7,6 ± 0,2 7,5 ± 0,2 73 ± 9 68 ± 7 99 93 

200 9,4 ± 0,2 9,0 ± 0,2 74 ± 7 71 ± 10 96 96 

250 9,8 ± 0,1 9,5 ± 0,1 72 ± 3 67 ± 2 97 93 

300 10,4 ±0,1 10,0 ± 0,2 82 ± 7 79 ± 5 96 96 

 

 

5.4. Vida útil 

Outro parâmetro avaliado foi a vida útil dos moldes. Para isso, um 

único molde contendo canais com larguras compreendidas entre 50 e 

300 µm, foi empregado dez vezes na prototipagem dos microcanais e em 

seguida mediu-se a profundidade dos dispositivos. Os valores obtidos para 

esse parâmetro foram similares entre as 10 réplicas, sendo que o desvio 

padrão relativo variou de 1 a 5% para o molde de toner e de 3-15% para o 
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molde de cobre. O maior desvio obtido para o molde de cobre pode ser 

atribuído à oxidação da superfície deste metal, que certamente pode ter 

ocorrido entre moldagens subsequentes. 

 

5.5. Qualidade dos moldes 

 A qualidade dos moldes de toner e cobre e dos microcanais 

replicados em PDMS, foi investigada por imagens 3-D de perfilometria e 

análises de MEV. Como pode ser observado na Figura 5.9A, o molde 

apresenta uma superfície rugosa devido à estrutura porosa do toner. 

Quando a camada de toner é transferida para a placa de cobre se torna mais 

suave, devido a etapa de aquecimento adicional utilizada para transferir o 

layout do papel de cera para a superfície do metal. Isso favorece a obtenção 

de um molde com a superfície mais regular e uniforme (Fig. 5.9B). 

 Devido a melhor qualidade do molde de cobre e a presença de 

poucas irregularidades em sua superfície, os microcanais provenientes 

desse substrato apresentaram menor rugosidade média (0,50 ± 0,06 µm) 

quando comparado aos chips obtidos do molde de toner (0,75 ± 0,17 µm). 

Os valores para a rugosidade média foram medidos na base dos canais de 

PDMS com larguras entre 100 e 300 µm (n=3). 
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Figura 5.9.  Representação do perfil em 3-D dos moldes, sendo em (A) e (b) 
de cobre e toner respectivamente e dos microcanais de PDMS resultantes, 
produzidos com (C), molde de cobre e (D) molde de toner. 
 

5.6. Desempenho eletroforéticos dos dispositivos 

 O desempenho eletroforético dos dispositivos foi avaliado com a 

separação de uma mistura equimolar de K+, Na+ e Li+ (300 µmol.L-1 cada). 

Os microcanais de PDMS foram acoplados a eletrodos fabricados em placas 

de circuito impresso na orientação antiparalela, com lagura de 2 mm, gap de 

1 mm e comprimento em que o eletrodo de excitação transpassa sobre o 

eletrodo de captação de 1,5 mm. Para a detecção empregou-se uma 

frequência de 400 kHz e amplitude de 2 Vpp. 

 

5.6.1. Dispositivos obtidos a partir do molde de toner 

 Foram fabricados três microdispositivos de PDMS, provenientes de 

três diferentes moldes. Dessa forma, avaliou-se a repetibilidade e o 

(A) (B)

(C) (D)
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desempenho eletroforético dentro de um mesmo chip (intra-chip) e também 

nos chips provenientes dos diferentes moldes (inter-chip). 

 Para verificar a repetibilidade intra chip, cinco injeções foram 

realizadas sequencialmente (Fig. 5.10A). Os resultados obtidos mostram a 

separação completa dos três cátions em menos de 40 s com resolução de 

linha de base e excelente repetibilidade. Avaliando-se as 5 injeções 

consecutivas, os tempos de migração dos íons K+, Na+ e Li+ foram 22 s, 28s 

e 33 s, respectivamente, sendo o desvio padrão relativo (DPR) de 1%. A 

magnitude do EOF foi calculada utilizando o tempo de migração do 

marcador neutro e apresentou valor de 1,38 ± 0,01 x 10-4 cm2V-1s-1. Em 

termos de intensidade, os valores médios obtidos foram 0,3 V para K+, 0,2 V 

para Na+ e 0,1 V para Li+. O DPR encontrado para esse parâmetro variou de 

3 a 4% para os três cátions. 

A eficiência de separação calculada com base na equação 9 para os 

íons  K+, Na+ e Li+ foi de 9.000, 16.000 e 26.000 pratos/m, respectivamente. 

Os baixos valores de DPR encontrados para eficiência (abaixo de 11%) 

estão relacionados com a estabilidade do EOF gerado no dispositivo 

analisado. A resolução entre os picos de K+ e Na+ e Na+ e Li+ foi maior que 1. 
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Figura 5.10. (A) Repetibilidade intra chip de 5 injeções consecutivas. (B) 
Eletroferogramas obtidos para dipostivos de PDMS fabricados com 
diferentes moldes de toner. Condições: MES/His 20 mmol.L-1, pH 6,1, 
potencial de injeção de 1 kV/10 s e potencial de separação de 2 kV (400 
V/cm). 

 

O desempenho analítico dos dispositivos fabricados com diferentes 

moldes também apresentou resultados satisfatórios. Os eletroferogramas 

obtidos (Fig. 5.10B) mostram picos bem definidos e resolvidos, além de uma 

boa repetibilidade inter-chip. Comparando o tempo de migração entre os três 

dispositivos, a média dos valores obtidos para os cátions K+, Na+ e Li+ foi 21, 

28 e 33 s, respectivamente. O desvio padrão relativo foi de 

aproximadamente 5% para todos os cátions. A magnitude do EOF manteve-

se praticamente constante nos três dispositivos, apresentando valor médio 

de 1,4 x 10-4 cm2V-1s-1 e DPR de apenas 5%.  

Em termos de intensidade do sinal analítico, o desvio padrão relativo 

variou de 11 a 21%. Esses valores elevados de DPR encontrados para a 
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altura dos picos estão associados a um controle impreciso da espessura da 

camada de PDMS que recobriu a lamínula durante a etapa de selagem. Isso 

porque o equipamento mecânico construído para funcionar como spinner foi 

desenvolvido em laboratório, utilizando materiais alternativos e de baixo 

custo. 

 A eficiência de separação calculada para os três dispositivos 

apresentou valor médio de 8.000 pratos/m para o íon K+, 15.000 pratos/m 

para o íon Na+ e 25.000 pratos/m para o íon Li+. O DPR associado a essa 

medida variou de 5 a 15%. A resolução entre os picos foi maior que 1. 

Os valores obtidos para eficiência e resolução de separação podem 

ser melhorados ainda mais utilizando um dispositivo com a largura do canal 

menor. Dessa forma, o volume de amostra injetado no canal seria menor, 

resultando em picos mais estreitos. Os dispositivos empregados nas 

análises eletroforéticas foram fabricados com largura de 250 µm, dessa 

forma o volume de injeção calculado teoricamente foi de 500 pL.  

Os resultados obtidos em termos de desempenho analítico e 

repetibilidade mostram que os dispositivos de PDMS provenientes a partir do 

molde de toner podem ser utilizadosem análises de rotina, nas quais 

repetibilidade intra e inter-chip são necessárias. 

 

5.6.2. Dispositivos obtidos a partir do molde de cobre 

 O desempenho eletroforético do dispositivo fabricado a partir do 

molde de cobre foi avaliado em diferentes tempos de injeção, conforme 

mostra a Fig. 5.11. 
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Figura 5.11. Eletroferogramas mostrando o desempenho eletroforético dos 
dispositivos fabricados a partir do molde de cobre. Em (A) e (B) a injeção foi 
realizada sob aplicação de um potencial de 0,2 kV, durante 2 s e 5 s, 
respectivamente. As demais condições de separação foram: tampão de 
corrida MES/His 20 mmol.L-1, pH 6,1 e potencial de separação de 0,7 kV 
(130 V/cm). 

 

 Assim como os dispositivos fabricados a partir do molde de toner, os 

microchips obtidos a partir do molde de cobre também apresentaram 

excelente desempenho analítico. Os eletroferogramas mostram a separação 

completa dos três cátions em torno de 65 s com picos definidos e bem 

resolvidos. 

Avaliando os eletroferogramas obtidos, o tempo de migração médio 

dos cátions K+, Na+ e Li+ foi de 44, 54 e 61 s, respectivamente. A magnitude 
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do EOF calculada através do tempo de migração do marcador neutro foi de 

1,0 x 10-4 cm2V-1s-1, sendo o DPR de 3%. 

No eletroferograma obtido com o tempo de injeção de 2 s (Fig. 5.11A), 

os valores encontrados em termos de intensidade dos picos foram 0,6 V 

para o K+, 0,5 V para Na+ e 0,4 V para o Li+. Em contrapartida, no 

eletroferograma mostrado na Fig. 5.11B os valores de intensidade obtidos 

para os picos de K+, Na+ e Li+foram 1,3, 1,1 e 0,9 V, respectivamente. O 

aumento da intensidade dos picos se deve ao aumento do tempo de injeção 

e consequentemente do volume de amostra que é injetado no canal de 

separação. 

Em termos de eficiência de separação, no eletroferograma da figura 

5.11A esse parâmetro variou de 24.000 a 38.000 pratos/m e no 

eletroferograma da figura 5.11B, variou de 10.000 a 35.000 pratos/m. Os 

melhores resultados para eficiência são alcançados quando se utiliza 

menores tempos de injeção devido a obtenção de picos com largura 

reduzida. A resolução entre os picos em ambos os tempos de injeção foi 

maior que 1. 

Nos experimentos realizados com dispositivos fabricados a partir do 

molde de cobre, a separação eletroforética dos três cátions foi completa 

aplicando-se potenciais e tempos de injeção menores. Isso se deve ao alto 

volume de amostra, que calculado teoricamente é de aproximadamente 

2800 pL. Quando se utilizou potenciais elevados ou tempos de injeção 

maiores que 5 s, o volume de amostra injetado no canal de separação foi 

excessivo e a separação dos cátions não foi efetiva. 
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6. Conclusões 

 O acoplamento dos microdispositivos fabricados através da tecnologia 

convencional com a C4D permitiu o estudo dos parâmetros operacionais e 

geométricos desse sistema de detecção. Quanto aos parâmetros 

operacionais, foi possível observar que o sinal varia linearmente com o 

aumento da amplitude e a frequência ótima de operação está em torno de 

400 kHz. Além disso, o estudo sobre a orientação dos eletrodos mostrou que 

a configuração antiparalela permite a obtenção de sinais analíticos mais 

intensos quando comprarada as outras geometrias. Na etapa de otimização 

dos parâmetros geométricos (largura e gap entre os eletrodos), que foi 

realizada com o auxílio de um planejamento experimental, foi possível definir 

ao nível de 95% de confiança, quais os níveis dos fatores que permitem a 

obtenção de máxima intensidade, eficiência e resolução.  

 Após a etapa de otimização dos parâmetros de detecção, os 

dispositivos fabricados através de métodos alternativos, baseados no uso de 

impressora a laser, foram acoplados a C4D e avaliados quanto ao 

desempenho analítico. Esses mostraram que podem ser usados com 

sucesso em separações eletroforéticas de cátions inorgânicos. Além disso, 

os dispositivos obtidos a partir do molde de toner apresentaram boa 

repetibilidade intra e inter-chip, o que viabiliza seu emprego em análises 

rotineiras. 

A caracterização dos moldes mostrou que eles não são descartáveis, 

podendo ser reusados várias vezes na replicação dos dispositivos, com boa 

fidelidade de replicação. Os moldes metálicos mostraram robustez e 
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resistência, o que viabiliza seu emprego em métodos de prototipagem que 

envolvem pressão e aquecimento, como a estampagem a quente. 

O custo final de cada molde, incluindo a transparência, o toner, papel 

encerado e a placa de cobre foi estimada em torno de quinze centavos de 

reais para o molde de toner e dois reais para o molde de cobre. Portanto, o 

método alternativo é acessível e economicamente viável para grupos de 

pesquisa com recursos limitados e sem acesso a instrumentação sofisticada 

exigida pelas tecnologias convencionais de microfabricação. A principal 

limitação da técnica é que as dimensões dos microcanais dependem da 

resolução da impressora a laser. 
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7. Perspectivas Futuras 

Dentre as principais perspectivas enquadra-se a fabricação de 

eletrodos, através das técnicas baseadas no uso do toner. Além disso, 

estudos futuros estarão direcionados no emprego dos dispositivos fabricados 

a partir dos moldes de toner e cobre na detecção de íons em amostras reais 

e posteriormente em análises quantitativas, já que estes apresentaram 

repetibilidade e desempenho eletroféticos satisfatórios. 

A análise dimensional mostrou que a principal limitação da tecnologia 

alternativa é a resolução da impressora a laser. Com isso, também poderá 

ser estudado o emprego de uma impressora com maior resolução, para que 

sejam fabricados canais com largura inferior a 100 µm. 
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