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RESUMO 

A eletroforese em microssistemas tem se tornado uma importante ferramenta 
em química analíticas e bioanalítica. A miniaturização dos sistemas analíticos trouxe 
diversas vantagens para a ciência e, portanto, o desenvolvimento de novos sistemas 
e métodos estão no foco de pesquisas. Esta tese apresenta alguns avanços 
instrumentais em microssistemas eletroforéticos (MSE), que incluem a separação de 
carboidratos que foi possível pela minimização do efeito da eletrólise, a fabricação de 
MSE em vidro usando uma resina fotossensível, e um procedimento para análise 
integrada de s-nitrosotióis. A separação de frutose, galactose, glicose lactose e 
sacarose em MSE comerciais utilizando uma aparato, construído com o objetivo de 
minimizar a eletrólise, é apresentada. O aparato consiste em reservatórios adicionais, 
que são conectados aos reservatórios dos MSE através de uma ponte salina. As 
separações foram realizadas utilizando um eletrólito composto por NaOH (75 mmol/L) 
e Na3PO4 (15 mmol/L) e monitoradas por detecção condutométrica sem contato. O 
controle da eletrólise, permitiu a separação dos cinco açúcares em cerca de 180 s, 
com reprodutibilidade (DPR<1%). Eficiências variando de 45000 a 70000 pratos/m, 
foram alcançadas. O sistema ofereceu boa linearidade numa faixa de concentração 
de 1 a 10 mmol/L e limites de detecção entre 150 e 740 µmol/L. A fabricação de 
microssistemas utilizando vidro e NOA (Norland Optical Adhesive), uma resina 
fotossensível, para aplicação em eletroforese foi proposta. A simplicidade no processo 
de fabricação permite que centros de pesquisas ainda em desenvolvimento possam 
produzir seus microssistemas em vidro de maneira simples e rápida. Estudos no 
sentido de avaliar a morfologia, a magnitude e estabilidade do fluxo eletrosmótico e 
compatibilidade com solventes foram conduzidos Os s-nitrosotióis são biomoléculas 
que desempenham um importante papel em diversos processos fisiológicos e 
fisiopatológicos, atuando como doadores de NO. Com a possibilidade de combinação 
de diferentes s-nitrosotióis para o desenvolvimento de fármacos, por exemplo, a 
quantificação de cada um é requerida para um controle de qualidade. Assim, esta tese 
apresenta um procedimento para separação, decomposição e detecção de s-
nitrosotióis de baixa massa molecular. A análise foi realizada em uma única corrida, 
que integra as etapas de separação, decomposição com cátion metálico e a detecção 
do produto de decomposição por amperometria. O eletrólito e os parâmetros de 
detecção foram otimizados para alcançar a melhor resposta, o que gerou um limite de 
detecção de 20 µmol/L e a separação de s-nitrosoglutationa e s-nitrosocisteína em um 
tempo inferior a 75 s. 
 
Palavras-chave: microchips, eletrólise, carboidratos, NOA, RSNO 
 



ABSTRACT 

GERSON F. DUARTE JR x 

ABSTRACT 

Microchip electrophoresis (ME) has become an important tool in analytical and 
bioanalytical chemistry applications. Miniaturization of analytical devices include 
several advantages and the development of new systems and methods are needed. 
This thesis presents some instrumental advances in ME, including separation of 
carbohydrates that was possible minimizing the electrolysis phenomena, the 
manufacture of ME in glass using a photo-curable resin, and a procedure for integrated 
analysis of s-nitrosotióis. The separation of fructose, galactose, lactose, glucose and 
sucrose in commercial microchips using an apparatus, built to minimize electrolysis, is 
presented. The apparatus consists of additional reservoirs, which are connected to the 
reservoirs of the microchip through a saline bridge. The separations were performed 
using an electrolyte composed by NaOH (75 mmol/L) and Na3PO4 (15 mmol/L) and 
monitored by capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D). 
Efficiencies ranging from 45000 to 70000 plates/m were achieved. The system offered 
good linearity from 1 to 10 mmol/L and LOD between 150 and 740 μmol/L. The 
manufacture of microchips using glass and NOA (Norland Optical Adhesive), a photo-
curable resin, for application in electrophoresis was proposed. Simplicity in the 
manufacturing process allows research centers still under development to produce 
their glass microsystems simply and quickly. Studies to evaluate morphology, 
magnitude and stability of electroosmotic flow and solvent compatibility were 
performed. S-nitrosothiols (RSNO) are very important biomolecules that play crucial 
roles in many physiological and physiopathological processes, acting as NO donors. 
One, two or more RSNO can then be combined to design a drug and therefore, the 
quantification of each is important to establish an acceptable quality control process. 
This study reports on an original and integrated microdevice allowing for the 
successive electrokinetic separation of low molecular weight RSNOs, their 
decomposition under metal catalysis, and their quantitation by amperometric detection 
of the produced nitrite in the end-channel arrangement, leading to their quantitation in 
a single run. Different operating and running parameters were optimized to achieve the 
best analytical data, allowing for an LOD equal to 20 μM. The simultaneous separation 
of S-nitrosoglutathione and S-nitrosocysteine was successfully obtained within 75 s. 
The proposed methodology using SU-8/Pyrex microfluidic devices opens new 
possibilities to investigate future drug candidates for NO-donors. 

 
Keywords: electrophoresis microchips, electrolysis, carbohydrates, NOA, Low-
molecular-weight S-nitrosothiols 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: Introdução Geral e Objetivos 
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1.1 Miniaturização 

De um modo geral, a miniaturização dos dispositivos eletrônicos que se iniciou 

na segunda metade do século XX foi o início de uma revolução tecnológica, o que 

permitiu a construção de aparelhos cada vez menores e ao mesmo tempo mais 

potentes e eficientes. A química analítica foi uma área influenciada pela 

miniaturização, onde a  principal motivação para miniaturizar estava na busca por 

melhorar a performance analítica ao invés de apenas reduzir o tamanho1.  

A redução dos sistemas de análises, permite a realização de diferentes etapas 

analíticas em um único sistema, ou a realização de um elevado número de análises 

simultâneas, o que pode levar a uma redução no tempo de análise e ao aumento na 

frequência analítica, além de possibilitar a construção de sistemas portáteis. Outra 

grande vantagem da miniaturização está na redução do volume de solventes, 

reagentes e amostras utilizados, o que leva a uma redução nos custos e no volume 

de resíduos gerados nas análises, fator que contribui para o conceito de Química 

Verde2-9.  

O desenvolvimento dos sistemas miniaturizados possibilitou a criação de um 

novo campo multidisciplinar da ciência e tecnologia conhecido como microfluídica, que 

é definida como processo de manipulação de pequenas quantidade de fluidos, da 

ordem de 10-9 a 10-18 litros, em canais com dimensões de décimos à centenas de 

micrometros10.  

A miniaturização dos sistemas analíticos veio ganhar popularidade no início dos 

anos 90’s, com a publicação de Manz e coautores que apresentaram o conceito de 

µTAS, sigla para microssistemas de análises totais7. Estes sistemas ficaram também 

conhecidos pelo termo Lab-on-a-chip, o qual se refere à possibilidade de se integrar 

múltiplas etapas desenvolvidas em laboratórios para uma plataforma miniaturizada 

denominada “chip” (laboratório em um chip). Outra impulsão para popularidade foi a 

proposta do primeiro dispositivo Lab-on-a-chip como produto comercial pela parceria 

entre a Agilent e a Caliper Technologies11 (Figura 1.1). Porém, muito antes da 

proposta de Manz, algumas tentativas de produção de sistemas miniaturizados foram 

apresentadas. O primeiro registro de sistemas microfluídicos data dos anos 1950’s, 

onde estudos foram conduzidos no intuito de dispensar volumes da ordem de 

nanolitros a picolitros, o que acabou gerando o que hoje conhecemos como a 

tecnologia de jato de tinta11. 
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Figura 1.1 - Sistema Lab-on-a-chip comercializado pela Agilent Technologies para análise de DNA. Em 
(A) um fotografia da parte externa e (B) a estrutura dos microcanais. Figura Adaptada de Nachamkin 
et al.12.  

Em se tratando de dispositivos analíticos, a primeira tentativa de miniaturização 

foi apresentada por Terry13,14, com a construção de um cromatógrafo gasoso 

miniaturizado construído em uma placa de silício com 5 cm de diâmetro, e contendo 

uma coluna capilar de 1,5 m. Embora a proposta deste sistema foi uma ideia inovadora 

à sua época, apresentando uma separação rápida em tamanho reduzido, a 

comunidade científica da época não apresentou resposta alguma, talvez pela falta de 

experiência neste tipo de tecnologia. Nos anos seguintes os estudos em 

miniaturização foram então direcionados ao desenvolvimento de microbombas, 

microválvulas e sistemas de detecção15,16,11. 

No decorrer do tempo, diferentes técnicas instrumentais analíticas foram 

desenvolvidas em microescala. Dentre elas a cromatografia gasosa (GC), a 

cromatografia líquida (LC), a análise por injeção em fluxo (FIA) e a eletroforese capilar 

(CE). Esta última foi de longe a técnica mais empregada em microescala. Em uma 

pesquisa realizada na base de dados da Web of Science, considerando os trabalhos 

publicados até a primeira metade do ano de 2019 (Figura 1.2), pode se verificar que 

54% dos trabalhos científicos relacionados a sistemas miniaturizados é empregada 

esta técnica. Enquanto as outras técnicas correspondem a 5, 18 e 23%, 

respectivamente para GC, LC/HPLC e FIA. 
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Figura 1.2 - Publicações relacionadas à diferentes técnicas analíticas em sistemas 
miniaturizados obtidas da base de dados da Web of Science. Para pesquisa foram utilizadas 
as técnicas eletroforese capilar (CE), Cromatografia gasosa (GC), cromatografia líquida (LC) 
e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e Análise por injeção em fluxo (FIA) 
combinadas com Miniaturization, Lab-on-a-chip e microfluidics como palavras-chave. 

1.2 Eletroforese 

Historicamente, a eletroforese surgiu em 1937 com o trabalho de Arne Tiselius. 

Embora o termo “eletroforese” tenha sido criado em 1909 por Michaelis, foi Tisselius 

quem conseguiu mostrar a primeira separação de proteínas do sangue em um sistema 

tubular17 . Os estudos de Tiselius sobre a eletroforese que lhe permitiu descobrir a 

complexa natureza de proteínas do soro sanguíneo lhe rendeu o Prêmio Nobel de 

Química de 194818. O trabalho de Tiselius apresentava algumas limitações e 

problemas, principalmente devido ao aquecimento causado pelo efeito Joule. Neste 

sentido, nas décadas posteriores os esforços foram direcionados nas resoluções 

destes problemas. Em um destes trabalhos, Hjertén, um pesquisador que concluiu seu 

doutorado sob orientação de Tiselius, propôs a redução do tubo utilizado para 

separação, utilizando então um tubo capilar de quartzo19. Assim surgiu o primeiro 

trabalho sobre eletroforese capilar. Mas a técnica veio ganhar popularidade nos anos 

80s com a utilização dos capilares de sílica fundida. 

Como mostrado anteriormente, a eletroforese foi a principal técnica aplicada 

em sistemas miniaturizados. O fator contribuinte para isso é a simplicidade 

instrumental desta técnica. Na eletroforese o transporte do fluido ocorre 

54%

18%

23% 5%

 CG      LC/HPLC      FIA/SIA      CE

 

Algumas técnicas analíticas miniaturizadas
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principalmente pela  aplicação de potenciais elétricos, o que elimina o uso de bombas 

e válvulas de controle, tornando mais fácil a confecção dos dispositivos analíticos20.  

Assim, a eletroforese em microssistemas analíticos, os quais são também 

denominados de microchips de eletroforese ou microssistemas eletroforéticos (MSE), 

é aplicada em análises de compostos com diversos interesses nas ciência da vida,  

tais como em estudos da proteômica e pepitdômica21-23, metabolômica24-28, forense29-

33, ambiental34-36, diagnóstico clínico37-40, controle de qualidade e adulteração de 

alimentos41-44 e fármacos45. Outra grande possibilidade desta técnica está na 

implementação de sistemas para exploração em ambientes extraterrestres46-48. 

A eletroforese capilar, em seu conceito atual, pode ser definida como uma técnica 

analítica de separação baseada na migração diferenciada de espécies iônicas, 

ionizáveis e em alguns casos espécies neutras sob a ação de um campo elétrico, 

sendo realizada em tubos capilares ou microcanais. Em eletroforese a migração das 

espécies carregadas, dita de mobilidade eletroforética (µe), se dá pela natureza e 

magnitude da carga e pelo tamanho das espécies de modo que as carregadas 

positivamente migrem em direção ao polo negativo, o cátodo, e de modo contrário, as 

carregadas negativamente migram em direção ao polo positivo, o ânodo. Assim a 

mobilidade eletroforética de uma espécie é dada pela equação 

𝜇 =
𝑞

6𝜋𝜂𝑟
 (1.1)

onde q é a carga, η a viscosidade da solução de eletrólito de hidratação e r o raio da 

espécie. A separação das espécies se dá pela diferença de velocidades de migração 

(𝒱e), a qual depende da mobilidade eletroforética e do campo elétrico (E) aplicado, 

como mostra a equação 1.2. 

𝒱 = µ 𝐸 (1.2)

Assim, espécies menores migram mais rapidamente que as maiores de mesma carga. 

A influência do campo elétrico na eletroforese causa também o movimento do próprio 

tampão e de espécies neutras pelo tubo capilar ou microcanal. Esse movimento, 

causado pela eletrosmose, é denominado de fluxo eletrosmótico (EOF – do inglês 

Electroosmotic flow), sendo fator de grande influência em uma análise por 

eletroforese49.  

O EOF é formado pela ionização ou adsorção de espécies carregadas na 

parede do microcanal, quando preenchido com o eletrólito. Tomando por exemplo, os 
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capilares de sílica e os microchips de vidro, que possuem grupos silanóis facilmente 

ionizáveis quando preenchidos com eletrólito com pH maior que o pKa desses grupos, 

a parede se torna carregada negativamente. À essa parede, uma camada de espécies 

positivas do eletrólito, dita camada fixa, se liga fortemente. Esta camada fixa não é 

suficiente para neutralizar toda a carga negativa da superfície interna da parede, 

aglomerando assim camadas de íons solvatados de forma que elas não ficam 

fortemente ligada como a primeiras devido a repulsão entre elas. A aplicação de um 

campo elétrico gera então um plano de cisalhamento entre as camadas formando 

assim o EOF (ver Figura 1.3)49-51. 

 
Figura 1.3 – Esquema da formação do fluxo eletrosmótico em microcanais. Adaptado da referência49 

A velocidade de migração do EOF (𝒱eof) depende de fatores como o potencial 

zeta, o campo elétrico aplicado, pH, força iônica, temperatura e viscosidade do 

eletrólito, como mostra a equação 

𝒱 =
𝜀𝜉𝐸

4𝜋𝜂
 (1.3)

onde ε é a constante dielétrica do eletrólito, 𝜉 o potencial zeta, 𝐸 o campo elétrico 

aplicado e 𝜂 a viscosidade do eletrólito, inversamente proporcional à temperatura. 

Dessa forma a mobilidade eletrosmótica, definida pela divisão da velocidade 

eletrosmótica pelo campo elétrico é representado por 

µ =
𝜀𝜉

4𝜋𝜂
 (1.4)

Ademais, o EOF pode ser invertido pela adição de um surfactante catiônico, de 

modo a ter direção anódica, favorecendo a análise de ânions rápidos. Outra 

característica do EOF é permitir a migração dos ânions lentos em direção ao cátodo. 

Isso ocorre quando a mobilidade do ânion é menor que a do EOF, de forma que ele é 

Parede do microcanal negativamente carregada
- - - - - - - - - - - - -

+ ++++ + ++ ++ + +

+ ++++ + ++ ++ + +

Camada fixa

Camada móvel
+

+ ++++ + ++ ++ + + +
Fluxo eletrosmótico

Plano de cisalhamento+ -
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arrastado pelo EOF. Por outro lado, se o ânion tem mobilidade maior que a do EOF, 

sua migração será possível em polaridade negativa, mesmo com o EOF em direção 

catódica. Resumindo, ânions lentos são analisados em polaridade positiva quando 

sua mobilidade é menor que o EOF e polaridade negativa sob fluxo invertido quando 

sua mobilidade é maior que o EOF. A relação entre as mobilidade eletroforéticas e 

eletrosmótica que gera a mobilidade aparente (µ ) é dada por uma soma vetorial das 

duas mobilidades anteriores. 

µ =  µ +  µ  (1.5)

A CE se caracteriza como um conjunto de métodos de eletromigração, os quais 

se diferem entre si pelo meio utilizado ou o princípio de separação, os quais são 

também conhecidos como modos da eletroforese capilar. Cita-se aqui a eletroforese 

capilar em zona livre (CZE, do inglês Capillary Zone Electrophoresis), a isotacoforese 

capilar (cITP, Capillary isotachophoresis), a cromatografia eletrocinética micelar 

(MEKC, Micellar Electrokinetic Chromatography), a eletrocromatografia capilar (CEC, 

Capillary Electrochromatography), focalização isoelétrica capilar (CIEF, Capillary 

Isoelectric Focusing), e eletroforese capilar em gel (CGE, Capillary Gel 

Electrophoresis)50,51. 

Na CZE, o modo mais comum, a separação de espécies íons em solução ou 

compostos ionizáveis é realizada através de uma solução aquosa, geralmente de um 

eletrólito, ou mais comumente em uma solução tampão, e a separação se dá pela 

diferença nas velocidades de migração. Em MEKC, a separação ocorre por 

pseudo-partição do analito entre uma fase móvel e uma fase pseudo-estacionária, 

formada por micelas, onde o “bombeamento” da fase móvel ocorre pelo fenômeno da 

eletrosmose. Na CEC, a separação também é realizada pela partição do analito entre 

as fases móvel e estacionária, e ocorre também o “bombeamento” pela eletrosmose. 

Na CIEF, no entanto, utiliza-se de uma características de aminoácidos e proteínas que 

é o ponto isoelétrico (PI). O PI é definido como o valor pH onde o composto anfotérico, 

apresenta carga líquida igual a zero. Assim, na CIEF o capilar ou o canal são 

preenchidos com soluções com um diferencial de pH que vai do ácido ao básico, de 

modo que a espécie migre através do canal até o ponto em que ela se torna neutra e 

não tenha mais mobilidade pelo campo elétrico aplicado. Já para a CGE, a separação, 

principalmente de proteínas, é realizada pela diferença de tamanho das espécies. O 
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canal é preenchido com um gel poroso, onde com a aplicação do potencial elétrico, 

as espécies migram tendo maior velocidade as espécies menores.49,52,51 

Para discutir os conceitos envolvido em eletroforese de maneira bem didática, 

um grupo brasileiro, desenvolveu e publicou um software, baseado em flash, contendo 

uma abordagem por animações para apresentar os conceitos das modalidades de 

eletroforese capilar e da mobilidade eletrosmótica51. Dessa forma é possível visualizar 

bem o princípio de geração do EOF bem como o princípio de separação nas diferentes 

modalidade de eletroforese capilar. O material está disponível gratuitamente para 

download (http://www.ufjf.br/gqaq/animacao/)  

1.3 Eletroforese em microssistemas 

Em sua configuração mais comum (Figura 1.4), um microssistema eletroforético 

consiste em dois canais cruzados onde um é denominado canal de injeção e outro de 

separação. Nas extremidades dos canais, reservatórios são usualmente fixados com 

a função de armazenar soluções e onde são conectados os eletrodos para aplicação 

da alta tensão. Com o objetivo de registrar o que está sendo analisado um detector, 

que terá uma resposta em função de uma característica física ou química do analito, 

é acoplado ao sistema podendo ser posicionado ao longo ou ao final do canal de 

separação. 

 
Figura 1.4 - Instrumentação para eletroforese em microssistema.  

1.3.1 Materiais para fabricação dos microssistemas eletroforéticos 

Os primeiros materiais utilizados para a fabricação dos microssistemas 

eletroforéticos foram o silício e vidro, principalmente porque inicialmente os processos 



CAPÍTULO 1 

GERSON F. DUARTE JR 9 

de fabricação eram baseados em fotolitografia e foram herdados da área de 

microeletrônica53,10. Apesar das vantagens do uso desses materiais para separações 

eletroforéticas, em virtude da similaridade com os capilares de sílica fundida, os 

processos de fabricação são laboriosos e caros. Dessa forma, vários grupos de 

pesquisa se dedicaram ao desenvolvimento de MSE em materiais poliméricos, como 

alternativas mais simples e de baixo custo para fabricação dos microchips54,53. Esses 

materiais podem apresentar vantagens, como transparência ótica, facilitando a 

detecção por métodos óticos, além da simplicidade na fabricação de MSE.  

Como citado anteriormente, o vidro foi inicialmente o material mais utilizado 

para fabricação de MSE. Basicamente, os procedimentos consistem na criação de 

uma máscara de proteção seguida por corrosão com HF, HF/HNO3 ou HF/NH3, 

seguido por selagem. Para selagem utiliza-se processos de selagem anódica, que 

ocorre por atração eletrostática ou selagem térmica55, que ocorre por processo de 

fusão local e controlada56. 

Nos primeiros trabalhos, o procedimento envolvia a deposição de uma máscara 

contendo o modelo do microcanal e composta por Cr/Au. O ouro tem função de 

proteção contra a corrosão enquanto o crômio atua como camada intermediária de 

aderência do ouro ao vido. Posteriormente o conjunto é submetido à corrosão com 

solução de HF/NH4F. A selagem das duas lâminas, uma contendo o canal e a outra 

lisa é realizada através da hidrolise das superfícies com solução de NH4OH/H2O2 e 

então são unidas de forma a selar o microcanal57-60. 

Devido ao fato de se utilizar de laboriosas técnicas fotolitográficas e a 

necessidade de salas limpas para criação das máscaras, alternativas foram surgindo 

na literatura. Em 2003 Rodriguez e coautores61 reportaram a utilização de molde de 

PDMS contendo o microcanal sem a necessidade de uma máscara. Nesse caso, o 

molde de PDMS é reversivelmente selado contra uma lâmina de vidro e através do 

canal de PDMS era bombeada uma solução de HF para corrosão do vidro. Outra 

alternativa surgiu em 2004, na qual um grupo brasileiro propôs a utilização de uma 

máscara de toner62. O design do microcanal foi definido em um software CAD e 

impresso em uma folha de transferência por uma impressora a laser. Posteriormente, 

o toner foi transferido termicamente da folha para a lâmina de vidro que foi submetida 

à corrosão com solução de HF. Outras propostas ainda envolvem a utilização de 

máscara feita por um filme polimérico comercial63 e a corrosão eletroquímica da 

máscara de Cr/Au ao invés do processo fotolitográfico64. 
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Em alternativa aos procedimentos de microfabricação de MSE em vidro, a 

utilização de materiais poliméricos oferece processos mais simples, de baixo custo e 

permite a replicação em massa65, fator de grande apelo comercial. Adicionalmente, 

estes materiais podem apresentar propriedades, tais como transparência ótica, 

dissipação de calor, isolamento elétrico, cargas na parede do canal, possibilidade de 

modificação química, maleabilidade, elasticidade e não tóxico, que favorecem o uso 

destes como dispositivos analíticos65,54,66-68.  

As primeiras propostas de materiais poliméricos para produção de sistemas 

microfluídicos surgiram em meados da década de 1990 e foram patenteados69,70. 

Vendo o potencial de mercado, companhias comerciais começaram a pesquisar 

materiais e processos alternativos para produção de sistemas microfluídicos54. Dentre 

os materiais utilizados exemplifica-se o poli(metilmetacrilato) (PMMA)71-75, 

poli(dimetilsiloxano) (PDMS)76-79, poli (etileno tereftalato) (PET)80,81, poli(carbonato) 

(PC)82-84,63, copolímero de olefina cíclica (COC)85,86, poli(etilenoglicol) (PEG)87, 

poli(uretana) (PU)88, resinas de poliéster89, poliéster-toner90-92 e polímeros baseados 

em tiol-eno (OSTE)93. Os principais métodos utilizados para fabricação de MSE 

envolvem moldagem a quente94-96, moldagem por injeção, microusinagem97, ablação 

a laser, litografia suave, impressão direta. 

Muito tem se utilizado também de sistemas híbridos, que são fabricados 

utilizando-se de pelo menos dois materiais diferentes. Isso permite a utilização de 

materiais convencionais, como o vidro, utilizando processos mais simples para 

fabricação. Um exemplo são os microssistemas em PDMS/Vidro98-102. Eles são 

fabricados pela criação dos canais no PDMS por litografia suave seguido pela 

selagem deste contra uma lâmina de vidro. Evitando assim os laboriosos processos 

de corrosão e selagem do vidro, aproveitando-se da atração que existe entre o vidro 

e o PDMS, fazendo uma simples selagem reversível.  

Embora exista uma grande variedade de materiais e técnicas de 

microfabricação, ainda muito se busca por alternativas mais simples para o 

desenvolvimento de MSE. O uso de fios de tecido103, substratos de papel104,105 e 

impressão 3D106,107 são alguns exemplos mais recentes. 

1.3.2 Injeção de amostras em microssistemas eletroforéticos 

Em eletroforese, tanto na convencional quanto em microssistemas, a injeção 

da amostra é um fator de grande influência na qualidade e na sensibilidade das 
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análises, e devido a isso, diversos procedimentos e estratégias de injeção vem sendo 

apresentados pela comunidade científica108-116. Esses procedimentos de injeção de 

amostra utilizam-se, basicamente de dois princípios. Um deles se refere à diferença 

de pressão hidrostática, conhecido como injeção hidrodinâmica, e outro através do 

bombeamento eletrocinético, conhecido como injeção eletrocinética. 

Uma característica inerente aos sistemas planares é que a partes de injeção e 

separação estão integradas em único dispositivo, sendo disponibilizado para isso um 

arranjo de microcanais. Embora existam diversas configurações dos microcanais, 

duas são comumente empregadas, as configurações em cruz e duplo-T108. Na 

primeira, os canais se cruzam em um ponto onde a intersecção, em forma de cruz, é 

utilizada para injeção da amostra, enquanto na segunda, as duas metades do canal 

de injeção se ligam ao canal de separação com um certo deslocamento entre eles. 

Esse deslocamento é denominado de gap. A Figura 1.5 apresenta uma representação 

dessas duas configurações. 

 
Figura 1.5 - Geometrias comumente utilizada em microssistemas eletroforéticos. 

1.3.2.1 Injeção hidrodinâmica 

A implementação deste tipo de injeção oferece certa complexidade, tanto na 

dificuldade em desenvolver microbombas e microválvulas, quanto no acoplamento de 

equipamentos externos, de escala macro, aos microchips, que estão na escala micro. 

Para James Karlinsey116, foi de certa maneira, uma surpresa que a utilização de 

injeção hidrodinâmica em microchips só veio ocorrer uma década após a introdução 

dos MSE. A grande dificuldade está referida ao controle do pequeno volume de injeção 

requerido, da ordem de nL a pL. Mas dada a importância deste tipo de injeção para 

que se obtenha boa reprodutibilidade, repetitividade e a não discriminação de analitos, 
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fator inerente a injeção eletrocinética, pesquisadores vêm desenvolvendo meios para 

implementar este tipo de injeção em MSE. 

Diversas estratégias para realização de injeção hidrodinâmica têm surgido na 

literatura.  Elas podem envolver a utilização de bombas seringas fazendo pressão 

positiva117,118 e negativa119, e o acoplamento com válvulas fabricadas em material 

elastomérico, como o PDMS120-122, por exemplo. Estratégias mais simples de 

bombeamento hidrodinâmico envolvem o preenchimento dos reservatórios com 

diferentes volumes de solução123,124 e o uso de reservatórios feitos com tubos 

elastoméricos125, ou cobertos por uma membrana elastomérica126. Recentemente, foi 

reportado o uso de uma micropipeta eletrônica acoplada em um microchip de PDMS, 

com o objetivo de realizar a injeção pela dispensa de volumes fixos de amostra. O 

controle do volume foi realizado alterando a geometria do canal de injeção, onde no 

reservatório de injeção da amostra, canais adicionais foram criados para dividir a 

amostra (split) reduzindo o volume efetivamente injetados no canal de separação77 

(Figura 1.6).  

 
Figura 1.6 - Exemplo de injeção hidrodinâmica utilizado uma micropipeta para dispensa controlada de 
volume. Para redução do volume efetivamente injetado no canal de separação um split foi criada no 
reservatório de injeção. Figura adaptada de Gabriel et al.77 com permissão de Elsevier. 
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1.3.2.2 Injeção eletrocinética- 

Diferentemente da injeção hidrodinâmica, a injeção eletrocinética oferece 

simplicidade e facilidade de implementação, pois requer apenas a utilização de pelo 

menos uma fonte de alta tensão. Diversos são os procedimentos propostos para o 

controle eletrocinético da amostra, e a escolha entre eles depende dentre outros 

fatores, do nível de controle requerido e da instrumentação disponível108,116. Dois dos 

mais utilizados são o floating e o gated. 

O modo floating pode ser realizado utilizando-se de apenas uma fonte de alta 

tensão, pois requer a aplicação de potencial em apenas um canal de cada vez, sendo 

realizado em duas etapas. A Figura 1.7 mostra o esquema do protocolo utilizado. Em 

um primeiro momento, aplica-se uma diferença de potencial no canal de injeção entre 

os reservatórios de amostra (A) e descarte da amostra (DA), de forma a preencher o 

canal de injeção com a amostra. O tempo escolhido nessa etapa, dito tempo de 

injeção, deve ser suficiente para que toda a intersecção seja preenchida. 

Posteriormente, na segunda etapa, desliga-se o potencial aplicado ao canal de injeção 

e aplica-o ao canal de separação entre os reservatórios do tampão (T) e descarte do 

tampão (DT). Isso fará com que a amostra que preencheu a intersecção, migre através 

do canal de separação em direção ao detector. A desvantagem de se utilizar este 

modo é que o volume de injeção é definido pela geometria da intersecção, assim 

alterações no volume depende de modificar a geometria. Por esse motivo a geometria 

em duplo T é a mais favorável para este tipo de injeção92. 

 
Figura 1.7 - Esquema do modo Floating e injeção 

O modo gated por sua vez, exige um controle do potencial em cada 

reservatório, por isso são necessárias duas fontes de alta tensão. Diferentemente do 
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modo floating, nesse modo a injeção da amostra se dá por processo de difusão na 

intersecção dos canais, e por isso independe da geometria, passando a depender do 

tempo da difusão. A Figura 1.8 representa esquematicamente as etapas necessárias. 

Na primeira etapa (I), dita etapa de preenchimento, aplica-se potenciais 

simultaneamente aos reservatórios da amostra (A) e tampão (T) permanecendo 

aterrado os reservatórios de descarte (DA e DT).  Para que ocorra a injeção (etapa II), 

o potencial do reservatório do tampão é desligado, permitindo a difusão da amostra 

para o canal de separação. Na etapa de separação (etapa III), o potencial do 

reservatório do tampão é reestabelecido, de forma que o plug de amostra formado 

pela difusão é carregado através do canal de separação em direção ao detector. 

Diferente do modo floating, no modo gated, o volume de injeção apresenta uma 

grande dependência com o tempo em que o potencial permanece desligado na etapa 

II. 

 
Figura 1.8 - Esquema do modo gated de injeção 

1.3.3 Detecção em microssistemas eletroforéticos 

Como em outras técnicas analíticas de separação, a eletroforese em 

microssistemas requer um detector efetivo e com boa sensibilidade, considerando o 

pequeno volume de amostra comumente utilizado. A escolha do detector deve ser 

baseada nas propriedades dos analitos. Existem os detectores específicos, que 

medem propriedades específicas de classes de compostos como absorbância de luz, 

fluorescência e processos eletroquímicos de oxidação ou redução, e os detectores 

universais, que têm capacidade de medir propriedades gerais e não específica dos 

analitos, como condutividade, índice de refração, além de incluir os modos indiretos 

dos detectores específicos49. 
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Diversos são os métodos de detecção acoplados em MSE, e eles envolvem a 

utilização de métodos óticos, como fluorescência, fluorescência induzida por laser 

(LIF) e UV, por exemplo, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, 

além dos métodos eletroquímicos, como amperometria, potenciometria e 

condutimetria. Os métodos óticos e espectrometria de massas, se caracterizam como 

os que oferecem os menores níveis de detectabilidade, e por isso, são os desejados. 

Mas por outro lado, esses métodos podem incluir instrumentação de alto custo, e o 

interfaceamento entre os microssistemas e os instrumentos são dificultadas, dados a 

diferença de escalas entre ambos. Já os métodos eletroquímicos, além de incluir 

instrumentações mais simples e de baixo custo, o interfaceamento também é 

simplificado, uma vez que os microssistemas e os eletrodos podem ser fabricados 

juntos, em uma única etapa. Dentre os métodos eletroquímicos utilizados em MSE, 

cita-se a amperometria, condutimetria, potenciometria e voltametria16,127,128. 

1.3.3.1 Detecção amperométrica 

A amperometria é um método de detecção que tem por princípio a medida de 

corrente proveniente de processos de oxidação e redução de espécies eletroativas na 

superfície dos eletrodos. Esta corrente é medida entre os eletrodos de trabalho e 

auxiliar49. É considerado um método específico, pois requer que as espécies a serem 

detectadas sejam eletroativas, nas quais os processos de oxirredução ocorrem em 

um potencial específico. 

Particularmente, a disposição dos eletrodos desempenha um papel fundamental 

na performance do detector amperométrico. Deve ser escolhida uma configuração de 

modo a garantir um transporte de massa bem definido, um mínimo alargamento de 

banda, e um isolamento elétrico que permite o desacoplamento da corrente 

proveniente da eletroforese, isso porque esta última é pelo menos 1000 vezes maior 

que a corrente proveniente dos processos eletroquímicos127. Assim, os eletrodos 

podem ser posicionados no canal de separação (in-channel), no reservatório de 

detecção após o eletrodo de aterramento da eletroforese (off-channel) e na saída do 

canal (end-channel).  

No modo in-channel (Figura 1.9-A) o eletrodo de trabalho é posicionado ao longo 

do canal de separação. A vantagem em se utilizar este modo está na redução do 

alargamento de banda, o que melhora a eficiência de separação, porém devido a 

influência do campo elétrico da eletroforese, há a necessidade de um isolamento 
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elétrico para eliminar este efeito e melhorar a relação sinal ruído. Para o modo off-

channel (Figura 1.9-B), o aterramento da eletroforese é colocado antes da cela de 

detecção, e um desacoplador, responsável por desviar a tensão para o aterramento, 

é necessário. Assim é criada uma região livre de forma que os analitos são 

empurrados aos eletrodos pelo EOF gerado antes do desacoplador. Já para o modo 

end-channel, o eletrodo é posicionado exatamente na saída do canal de separação, 

portanto requer um controle preciso desse alinhamento. Os eletrodos podem estar 

contidos no próprio microchip (Figura 1.9-C) ou em uma plataforma externa e alinhado 

à saída do microcanal (Figura 1.9-D)129,128.  

 
Figura 1.9 -Modos de alinhamento dos eletrodos para detecção amperométrica em microssistemas 
eletroforéticos. Figura adptada de Lunte et al.129 com permissão de John Wiley and Sons. 

1.3.3.2 Detecção condutométrica 

A detecção condutométrica pode ser realizada em duas modalidades, com130 e 

sem contato131. Na primeira, os eletrodos estão em contato direto com a solução no 

canal de separação, enquanto na segunda os eletrodos estão externamente 

acoplados ao microcanal. Essa segunda, denominada de detecção condutométrica 

sem contato capacitivamente acoplada (C4D – do inglês capacitivey coupled 

contactless conductivity detection), ou detecção oscilométrica, têm se tornado uma 

importante ferramenta analítica para monitorar separações em microchips132. Devido 

ao fato de os eletrodos estarem fora do contato direto com a solução no interior do 

canal, alguns problemas comumente encontrados na modalidade com contato são 

evitados. Esses incluem a degradação e contaminação dos eletrodos e a formação de 
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bolhas devido à eletrólise102.A Figura 1.10 representa o posicionamento externo dos 

eletrodos ao microchip para C4D. 

 
Figura 1.10 - Acoplamento de eletrodos para detecção condutométrica sem contato. Figura adaptada 
de Chagas et al.104 com permissão de Royal Society of Chemistry.. 

C4D é considerada como um método de detecção universal onde o sinal 

analítico surge da diferença de condutividade entre o analito e o eletrólito de corrida133. 

Assim, a máxima diferença é desejada. Portanto, a resposta tem uma grande 

dependência da composição de cela de detecção. Basicamente, uma cela C4D é 

composta por dois eletrodos, um de excitação e outro de recepção, posicionados 

externos ao canal de separação com uma certa distância entre eles. Esses eletrodos 

são fabricados nos mais diversos materiais, como metais131,134,75,135, tintas 

condutoras136,137, fitas adesivas metálicas62,91 materiais poliméricos dopados138,139, 

grafite71 e soluções iônicas140,76. Um sinal senoidal de alta frequência é aplicado ao 

eletrodo de excitação de forma a gerar uma campo capacitivo entre os dois eletrodos. 

A corrente que flui de um eletrodo ao outro é dependente da condutividade deste meio. 

A corrente captada pelo eletrodo receptor é então encaminhada a um circuito de 

tratamento, amplificação e conversão para se tornar um sinal analítico representado 

em um eletroferograma. 
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1.4 Objetivos gerais 

De forma geral, esta tese tem por objetivo apresentar algumas contribuições 

para o desenvolvimento instrumental e utilização da eletroforese em microssistemas 

com detecção eletroquímica, como ferramenta analítica para análise de carboidratos 

e doadores de NO. De forma mais específica, no capítulo 2, serão apresentados e 

discutidos os efeitos e problemas na separação de açúcares, e uma proposta de 

minimização dos efeitos deletérios da eletrólise na separação destas espécies. No 

capítulo 3, será proposta a fabricação e avaliação preliminar de microssistemas 

eletroforéticos utilizando uma resina fotossensível. No capítulo 4 será proposto um 

procedimento para separação, decomposição e detecção do produto de 

decomposição de S-nitrosotíóis.    
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2.1 Introdução 

Nos últimos anos, os avanços instrumentais relacionados à eletroforese em 

microssistemas têm alavancado o uso dos microchips de eletroforese em diferentes 

campos que incluem áreas  clínicas, bioanalítica, alimentos, forense e ambiental1-3. 

Na literatura, os problemas comumente encontrados quando se utiliza a eletroforese 

em microssistemas estão direcionados principalmente ao processo de injeção da 

amostra4, integração com sistemas de detecção5,6 e à procura por uma alta eficiência 

no tratamento e processamento das amostras7. Por outro lado, problemas 

fundamentais relacionados à separação em si, como por exemplo o fenômeno da 

eletrólise, têm sido minimamente explorados quando se trata de separações em 

microescala. Talvez porque esses problemas são comumente quase desprezíveis, 

quando se trabalha em condições moderadas, mas podem ser significativos quando 

em condições extremas, considerando pH, condutividade, temperatura, natureza das 

amostras, dentre outros fatores. 

A aplicação de potencial elétrico nos sistemas eletroforéticos convencionais, 

podendo se expandir para os sistemas miniaturizados, causa o fenômeno da 

eletrólise, que leva a uma mudança na composição química dos eletrólitos. 

Consequentemente, isso afeta alguns parâmetros, como condutividade e pH, 

alterando seus valores e comprometendo a repetitividade, a performance analítica e 

a confiabilidade em análises quantitativas8-13. A eletrólise se torna ainda mais 

pronunciada quando são utilizados eletrólitos de alta força iônica14,8. Considerando 

essa lacuna envolvendo conceitos básicos, a investigação de estratégias alternativas 

pode superar as dificuldades mencionadas, se tornando importante para a 

eletroforese. 

Em geral, dois protocolos comuns têm sido reportados na literatura no sentido 

de minimizar os efeitos negativos da eletrólise. Eles envolvem o aumento no volume 

de soluções no reservatório, ou a adição de um efeito tamponante do eletrólito9,15,16. 

Considerando as dimensões reduzidas dos microchips de eletroforese, o uso de 

volumes maiores não é conveniente. Adicionalmente, dependendo da aplicação, a 

composição do tampão pode não ser favorável ou viável, dadas as condições de 

análise e instrumentação. Algumas outras estratégias, que envolvem o 

posicionamento do eletrodo em relação à entrada do capilar no reservatório10, a 

adição de soluções com pH diferentes11 e a renovação contínua do tampão do 



CAPÍTULO 2 

GERSON F. DUARTE JR 34 

reservatório17, têm sido apresentadas como alternativas para minimizar a eletrólise 

em eletroforese capilar convencional.  

Uma estratégia mais simples foi reportada em 2005 por um grupo brasileiro, na 

qual foi implementado um aparato contendo reservatórios adicionais, utilizados para 

aplicação da alta tensão, os quais foram conectados aos reservatórios principais 

através de uma ponte salina18. Essa estratégia mantém o efeito da eletrólise nesses 

reservatórios extras, preservando o eletrólito do reservatório principal. A utilização 

desse aparato permitiu maior durabilidade do tampão, garantindo repetitividade para 

uma sequência de quinze corridas eletroforéticas.  

Além dos fatores negativos da eletrólise, problemas instrumentais, limitações 

na metodologia empregada e até mesmo características dos analitos restringem a 

análises de alguns compostos á condições extremas e específicas. Um exemplo, são 

os carboidratos, uma importante classe de compostos que atua como fonte de energia 

e biomarcadores para patologias, e por isso estão na mira de estudos nas áreas de 

alimentos, diagnósticos clínicos e combustíveis19-23.  

Os carboidratos são espécies que se apresentam na forma neutra em uma 

ampla faixa de pH, e por isso a análise destes por eletroforese oferece algumas 

limitações. Para se contornar essas limitações algumas metodologias vêm sendo 

apresentadas pela comunidade científica. Essas metodologias estão apresentadas 

em uma série de artigos de revisão e livros, publicados por Ziad El Rassi24-29. 

Basicamente, as principais estratégias abrangem reações de derivatização e 

formação de complexos com borato e cátions metálicos, que levam à formação de 

espécies carregadas negativamente ou positivamente e assim permitir a análise por 

eletroforese30-33. Uma outra maneira simplificada para promover a análise de 

carboidratos, que elimina as laboriosas etapas de derivatização, consiste na utilização 

de um meio fortemente alcalino34. Como pode se observar na  

Tabela 2.1, que apresenta os valores de pka para alguns carboidratos, um 

eletrólito com pH maior que 12 é necessário para promover a ionização destas 

espécies. Nesta condição, os carboidratos se apresentam negativamente carregados, 

devido à ionização do grupo hidroxila, que leva a um rearranjo formando grupos 

alcoolatos35,36. 
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Tabela 2.1 - Constantes de ionização de alguns carboidratos medidas em água à 25 ºC26. 

Composto pKa 

D-Glicose 12,35 

D-Galactose 12,35 

D-Manose 12,08 

D-Arabinose 12,43 

D-Xylose 12,29 

Lactose 11,98 

maltose 11,94 

Sacarose 12,51 

D-frutose 12,03 

 

Outra situação inerente à análise de carboidratos que precisa ser considerada 

é a detecção desses compostos. A ausência de grupos cromóforos ou fluoróforos na 

estrutura destes compostos é uma limitação para a detecção UV ou fluorescência 

induzida à laser (LIF). Por isso podem ser empregados detecção indireta, como UV, 

ou reações de derivatização com o intuito de adicionar grupos cromóforos ou 

fluoróforos. No casos das reações, estas podem consistir em etapas laboriosas e que 

consomem tempo. Como alternativa a esses métodos óticos de detecção, surgem os 

métodos eletroquímicos, como amperometria pulsada (PAD) e detecção 

condutométrica sem contato capacitivamente acoplada (C4D).  Essas técnicas têm 

sido aplicadas com sucesso para detecção de carboidratos e, adicionalmente, 

apresentam como vantagens a compatibilidade e facilidade de acoplamento com os 

sistemas eletroforéticos miniaturizados. 

Como exemplos do acoplamento de CE com detecção eletroquímica para 

análises de carboidratos, O’Shea e coautores publicaram um trabalho pioneiro 

utilizando CE-PAD para determinação de glicose em amostras de sangue37. Mais 

recentemente, Liang e coautores, reportaram o acoplamento de CE e detecção 

amperométrica (AD) para determinação de carboidratos em amostras de leite e mel38. 

Ambas as técnicas, PAD e AD, têm sido empregadas para monitorar separações 

eletroforéticas de carboidratos em microescala utilizando eletrodos fabricados em 

discos de Pt39 e microfios de ouro e cobre40,41. 
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Adicionalmente aos modos amperométricos de detecção, a C4D tem se tornado 

popular para monitorar separações de carboidratos em eletroforese convencional. Em 

um trabalho pioneiro, utilizando CE-C4D, Carvalho e coautores reportaram a 

separação de monossacarídeos e dissacarídeos, utilizando um meio fortemente 

alcalino42, estratégia que já vinha sendo empregada porém com a detecção UV 

indireta28,43. Desde então outros trabalhos têm sido publicados utilizando a mesma 

estratégia, combinando CE com C4D para separação e detecção de carboidratos44-47.  

Enquanto a eletroforese convencional acoplado com C4D têm se mostrado 

como uma técnica promissora para separação e determinação de carboidratos, em 

microescala, a técnica têm sido pouco explorada e discutida na literatura o que é 

demonstrado pelo baixo número de publicações  envolvendo a combinação de 

microssistemas com detecção C4D48,49. 
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivos gerais 

O trabalho descrito neste capítulo teve como objetivo o desenvolvimento e a 

construção de um aparato para eletrólise externa consistindo de reservatórios 

adicionais conectados a um sistema comercial de eletroforese em microchips através 

de uma ponte salina. 

2.2.2 Objetivos específicos 

De maneira específica, o aparato proposto será utilizado na separação de 

frutose, glicose, galactose, lactose e sacarose por eletroforese em microchips 

utilizando um meio alcalino e detecção C4D. Será realizada uma comparação da 

performance analítica com a utilização ou não do aparato.  
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2.3 Parte experimental 

2.3.1 Materiais e reagentes 

Para o desenvolvimento experimental deste capítulo, os reagentes hidróxido de 

sódio, fosfato dissódico, fosfato trissódico, D (-) frutose, D (+) galactose, D (+) glicose, 

α-lactose e sacarose foram adquiridos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Todos 

os reagentes foram de grau analítico e utilizados da maneira que foram recebidos. As 

soluções estoque desses reagentes foram preparadas em água ultrapura com 

resistividade de 18,2 MΩ cm (Milipore, Kansas City, EUA). Diariamente antes do uso, 

as soluções foram sonicadas e filtradas em membrana de nylon com poros de 

0,22 µm. Para as análises, as soluções dos açúcares, foram diluídas no tampão de 

corrida à 10% para alcançar a concentração desejada. 

2.3.2 Instrumentação e procedimento de análise por eletroforese 

As análises eletroforéticas foram realizadas em um sistema comercial de 

eletroforese em microchips modelo ER455 da eDAQ Pty (Densitone East, Austrália). 

Este é um sistema completo composto por duas fontes de alta tensão, modelo ER230, 

um detector C4D modelo ER225 e uma plataforma microfluídica modelo ET225 para 

acoplamento com os microchips. Microchips comerciais para uso exclusivo no sistema 

da eDAQ são fabricados pela Micronit Microfluidics (Enschede, Holanda). Para os 

experimentos foram utilizados o modelo T85100C4D, com canais contendo largura de 

100 µm e profundidade de 10 µm, dispostos em uma geometria duplo-T com um gap 

de 100 µm. Os canais de injeção e separação possuem 9 e 85 mm de comprimento, 

respectivamente. Estes microchips já possuem integrados os eletrodos para detecção 

C4D fabricados em tântalo e titânio. A Figura 2.1 representa uma ilustração do 

microchip utilizado contendo suas dimensões (A), com detalhes para a intersecção 

em duplo-T dos canais (B) . O controle da fonte de alta tensão foi feito pelo software 

Sequencer v1.3.3 e para o detector C4D, tanto o controle quanto a aquisição de dados 

foram realizados pelo Power Chrom v2.7.9. Ambos softwares são distribuídos pela 

eDAQ. 
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Figura 2.1 – (A) Dimensões do microchip utilizado nos experimentos. (B) Detalhes para a intersecção 
em duplo-T dos canais. 

Diariamente, antes da realização dos experimentos, os canais dos microchips 

foram condicionados com NaOH 0,1 mol/L, seguidos por uma limpeza com água e 

novamente condicionado com o eletrólito composto por NaOH/Na3PO4 75/15 mmol/L 

(pH 12,6). A inserção das soluções para condicionamento foi realizada de forma 

eletrocinética, sendo aplicadas tensões de 500 V no canal de injeção e 1200 V no 

canal de separação por 15 min cada. As amostras, contendo soluções padrões dos 

açúcares na concentração de 5 mmol/L, foram então injetadas eletrocineticamente, 

aplicando 500 V por 10 s e separadas sob uma tensão de 1200 V. Os parâmetros para 

detecção foram avaliados e definidos para uma frequência de 200 kHz e uma 

amplitude de 100 Vpp, que no software são configurados como 100% da amplitude 

com headstage gain (HG) ligado. 

2.3.3 Otimização dos parâmetros operacionais de detecção 

A otimização dos parâmetros da detecção C4D foi realizada seguindo o 

protocolo indicado pelo fabricante50, utilizando o C4D Profiler, um complemento do 

software Power Chrom. Para esta otimização, o eletrólito e uma diluição para 5% do 

mesmo são preparados e varreduras de frequência e amplitude são realizadas para 

ambos. Da resposta obtida para eletrólito é subtraída a resposta do eletrólito diluído, 
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e a maior diferença fornece a melhor condição instrumental para eletrólito escolhido. 

Para a otimização do eletrólito aqui escolhido, foi realizada a avaliação com o HG 

ativado e desativado e mantendo o modo rápido desativado. A Figura 2.2 representa 

uma imagem da tela do software mostrando a configurações utilizadas. 

 
Figura 2.2 – Imagem tirada da tela do software PowerChrom mostrando as configurações utilizadas 
para detecção dos açúcares.  

2.3.4 Aparato para eletrólise externa 

O aparato para eletrólise externa foi construído pela adaptação do sistema já 

proposto para CE18. O aparato aqui proposto está representado na Figura 2.3A, 

juntamente com uma fotografia do aparato real (Figura 2.3B). Os reservatórios 

externos foram feitos com microtubos para centrífugas com capacidade de 1,5 mL. A 

tampa desses microtubos foi perfurada para passagem da ponte salina que liga à 

plataforma microfluídica e para inserção dos eletrodos para aplicação do potencial 

elétrico. Quatro pontes salina foram construídas utilizando tubos de polipropileno, com 

diâmetro de 0,4 mm e comprimento de 10 cm. À extremidade de cada ponte salina, 

que conecta à plataforma microfluídica, uma peça de capilar de sílica fundida com 

2 cm de comprimento e diâmetro interno de 50 µm foi fixada com cola epóxi. As pontes 

salina foram então preenchidas com o mesmo eletrólito utilizado na eletroforese, com 

o auxílio de uma seringa e conectadas ao microtubo, preenchido com 1 mL do 

eletrólito. 
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Figura 2.3 – (A) Esquema e (B) fotografia do aparato de eletrólise externa. Reservatórios adicionais 
para aplicação de potencial elétrico são feitos com microtubos de centrífuga e conectados aos 
reservatórios principais da plataforma microfluídica através de tubos de polipropilenos. Tanto os 
reservatórios quanto as conexões são preenchidos com o eletrólito de análise. 
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2.4 Resultados e discussão 

A separação e detecção de carboidratos por eletroforese vem sendo realizadas 

empregando algumas estratégias que podem envolver a complexação destes com 

ânions borato ou a utilização de um meio fortemente alcalino como tampão de corrida. 

Na primeira, a utilização de borato leva à formação de complexos negativamente 

carregados de borato-carboidratos, que podem ser analisados em sua forma aniônica. 

Embora essa seja uma estratégia popular para CE, a performance desta em sistemas 

miniaturizados é um pouco comprometida e têm sido mal explorada pela literatura, 

especialmente aliada à detecção C4D. Ainda que os sistemas miniaturizados ofereçam 

algumas vantagens sobre a eletroforese capilar convencional, a redução no 

comprimento do canal de separação limita a aplicação de alto campo elétrico, 

especialmente quando utilizado tampão de alta condutividade. Outra limitação é que 

um meio fortemente alcalino pode não ser compatível com alguns materiais 

poliméricos utilizados na fabricação dos microdispositivos, prejudicando a estabilidade 

da superfície do microcanal e comprometendo a robustez. 

Para os experimentos foi escolhido inicialmente um eletrólito composto por 

NaOH 75 mmol/L (pH 12,8) para promover a separação dos açúcares47. Nestas 

condições, a mobilidade eletrosmótica é maior que a mobilidade eletroforética dos 

açúcares, permitindo que mesmo na forma aniônica eles migrem em direção ao 

cátodo. Por esse motivo para os experimentos foi utilizada polaridade normal.  

Escolhido o eletrólito para análise, uma otimização dos parâmetros de detecção 

foi realizada. Essa otimização permite a escolha dos melhores parâmetros 

operacionais para se alcançar a melhor resposta do sistema. Esta resposta é 

dependente da configuração da cela de detecção, que incluem a dimensão e distância 

entre os eletrodos, dimensões do canal microfluídico, tipo de material de isolamento 

do canal e também da composição do eletrólito51-53. O sistema comercial utilizado 

permite uma avaliação automatizada destes parâmetros. Para isso, a empresa 

desenvolveu um protocolo onde varreduras de frequência e amplitude é realizada para 

eletrólito de análise e o mesmo diluído para 5%, dito eletrólito de referência. A 

diferença da resposta entre as duas varreduras resulta em curvas, para cada 

amplitude onde a maior diferença, em valor absoluto, representa a maior mudança de 

sinal para a mudança de condutividade e será a condição em que se tem uma máxima 

resposta do sistema. A Figura 2.4 apresenta as diferença de respostas entre o 
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eletrólito de trabalho e o de referência representadas na forma de uma superfície de 

resposta, onde são mostradas as diferenças em função da frequência (100 a 

1200 kHz) e amplitude( 10 a 100 Vpp). Para representação, foram escolhidas apenas 

as curvas obtidas com o HG ligado, uma vez que com esta condição foram obtidas as 

maiores diferenças. De acordo com os dados observados, a maior diferença, em 

modulo, é obtida utilizando a frequência de 200 kHz e amplitude de 100 Vpp. 

 
Figura 2.4 – Superfície de resposta obtida para a otimização dos parâmetros operacionais de 
frequência e amplitude para análise dos carboidratos no eletrólito escolhido. A maior diferença, em 
valores absolutos, para as respostas do eletrólito de trabalho e referência é obtida utilizando uma 
frequência e amplitude de 200 kHz e 100%, respectivamente. 

A Figura 2.5 mostra um conjunto de 10 eletroferogramas obtidos 

sequencialmente para a separação de SAC, GLI e FRU, sem a renovação do tampão. 

Nela observa-se que sob essas condições experimentais, houve a co-migração do par 

GLI/FRU. Em termos de tempo de migração, foi observada uma variação de 6% para 

o tempo de migração da sacarose, considerando apenas as seis primeiras corridas. 

Isso porque a partir da sétima, ocorre uma co-migração desta com o marcador do fluxo 

eletrosmótico, a água, indicando que a sacarose esteja neutra, o que dificulta sua 

identificação. Essa notável mudança nos tempos de migração sugere então que o pH 

do eletrólito esteja diminuindo, afetando assim a carga efetiva dos açúcares e 

consequentemente variando a mobilidade deles. Essa indesejável mudança no pH 
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pode ser atribuída à eletrolise devido à aplicação do potencial, que leva à redução do 

pH no reservatório do tampão, onde está o ânodo. 

 
Figura 2.5 – Série de 10 eletroferogramas adquiridos sequencialmente mostrando a separação de de 
frutose (FRU), glicose (GLI) e sacarose (SAC) 5 mmol/L cada, nos microchips de vidro. Uma redução 
no tempo de migração é observada, de modo que o tempo de migração da SAC se torna igual ao tempo 
de migração do fluxo eletrosmótico (FEO), aqui marcado pela água. Injeção: 500 V/10 s. Separação: 
1200 V; Eletrólito: 75 mmol/L NaOH. Detecção: 200 kHz e 100 Vpp. 

Como demonstrado na Figura 2.5, o uso de um eletrólito composto apenas por 

NaOH não promoveu a separação de glicose e frutose bem como não apresentou 

uma repetitividade satisfatória. Por esse motivo, a composição do eletrólito foi então 

avaliada no sentido de melhorar tanto a separação quanto a repetitividade e eficiência 

de separação. Um fator avaliado foi o aumento da força iônica, que leva a uma 

redução na magnitude do EOF, melhorando a separação dos analitos. Desta maneira, 

foi testada uma separação adicionando fosfato trissódico ao eletrólito composto por 

NaOH, similar à estratégia utilizada por Carvalho e coautores, que reportaram o 

mesmo problema usando CE42. Aqui, a concentração de NaOH foi mantida constante 

em 75 mmol/L enquanto a concentração do fosfato foi variada de 5 a 20 mmol/L em 

incrementos de 5 mmol/L. A melhor condição que forneceu uma separação com boa 

resolução e um menor tempo de migração foi a adição de 15 mmol/L. Desta maneira, 

a composição do eletrólito utilizada para o restante dos experimentos foi de 

NaOH/Na3PO4 75/15 mmol/L (pH 12,6).  

Com a utilização deste novo eletrólito, foi testada então a separação de cinco 

açúcares, que incluem a adição de LAC e GAL além de SAC, GLI e FRU que já 

estavam sendo testadas. A Figura 2.6 mostra os eletroferogramas obtidos para uma 
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sequência de 3 corridas separando os cinco açúcares. Considerando os dados 

apresentados, nota-se uma leve mudança nos tempos de migração bem como a 

apresentação de picos largos e uma incompleta separação dos pares SAC/LAC e 

LAC/GAL. Em termos de tempo de migração, uma variação de 3,4 a 4,4% foi 

observada. 

 
Figura 2.6 – Eletroferogramas mostrando a separação de (1) SAC, (2) LAC, (3) GAL, (4) GLI e (5) FRU, 
em eletrólito composto por NaOH 75 mmol/L e Na3PO4 15 mmol/L, pH 12.6. Outras condições, ver 
Figura 2.5 

Mesmo com a estratégia de inserir um efeito tamponante ao eletrólito pela 

adição de fosfato, houve a variação no tempo de migração, refletindo que ainda estava 

ocorrendo a variação no pH. Atribuindo essa variação à eletrólise, havia a 

necessidade de minimizar esse efeito. Na literatura foram encontradas algumas 

estratégias para minimizar este efeito. Em uma delas, foi proposto um sistema de 

reservatórios externos conectados aos reservatórios principais através de uma ponte 

salina18. Dada a compatibilidade dessa estratégia com os sistemas miniaturizados, foi 

escolhido adaptar um aparato semelhante no sentido de melhorar a performance 

analítica na análise dos açúcares, de forma a retardar o fenômeno da eletrólise. Para 

isso quatro reservatórios, feitos com microtubos de centrífugas e preenchidos com um 

volume maior do eletrólito de corrida (1 mL), foram utilizados para aplicação do 
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potencial elétrico. Esses reservatórios externos foram conectados aos reservatórios 

principais da plataforma por um tubo preenchido com o mesmo eletrólito. Dessa 

maneira, a eletrólise ocorre nos reservatórios externos mantendo estável o pH nos 

reservatórios principais e no canal de separação. Como consequência uma melhora 

significativa na performance analítica foi observada. A Figura 2.7 demonstra uma 

sequência de três eletroferogramas obtidos utilizando o aparato de eletrólise externa, 

mostrando que a estratégia proposta, além de melhorar a repetitividade, evitou a 

perda da eficiência em função da mitigação do fenômeno da eletrólise. 

 
Figura 2.7 - Eletroferogramas mostrando a separação de (1) SAC, (2) LAC, (3) GAL, (4) GLI e (5) FRU 
utilizando o aparato de eletrólise externa. Condições experimentais, ver Figura 2.6 

O melhor desempenho na separação pode ser observado avaliando-se a 

resolução. Conforme dados apresentados na Tabela 2.2, pode-se observar uma 

melhora nos valores de resolução. Já os valores de desvio padrão relativo para o 

tempo de migração foi menor que 1%. Em termos de eficiência analítica, os valores 

aumentaram de uma faixa de 14 000 ± 1100 a 29 000 ± 720 partos/m para uma faixa 

de 45.000 ± 6000 a 70.000 ± 3.000 pratos/m considerando os cinco açúcares.  
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Tabela 2.2 – Valores de resolução obtidos para a separação dos açúcares com e sem o aparato de 
eletrólise externa. 

Par de analitos Sem eletrólise externa Com eletrólise externa 

SAC/LAC 2,17 ± 0,06 2,83 ± 0,09 

LAC/GAL 0,82 ± 0,14 1,21 ± 0,03 

GAL/GLU 0,79 ± 0,09 1,03 ± 0,02 

GLU/FRU 1,38 ± 0,02 1,50 ± 0,02 

Adicionalmente à melhora na performance analítica, o controle da eletrólise 

externa permitiu aumentar a voltagem aplicada ao canal de separação de 1200 para 

2400 V sem comprometer a separação, e reduzindo o tempo de análise de cerca de 

300 s para menos de 180 s, como demonstrado na Figura 2.8. 

 
Figura 2.8 – Eletroferograma obtido para a separação de (1) SAC, (2) LAC, (3) GAL, (4) GLI e (5) FRU 
com o aparato de eletrólise externa, onde o potencial de separação foi aumentado para 2400 V. Outras 
condições, ver Figura 2.5. 

A linearidade e os limites de detecção (LD) também foram investigados. Para 

todos os açúcares, o sistema e as condições propostos ofereceram boa linearidade 

em uma faixa de 1 a 10 mmol/L (R2 > 0,92). Os LD foram estimados considerando 

uma RSR igual a 3. Os valores obtidos foram 150, 180, 300, 220 e 740 µmol/L para 



CAPÍTULO 2 

GERSON F. DUARTE JR 48 

SAC, LAC, GAL, GLI e FRU, respectivamente. Esses valores estão maiores que 

aqueles que foram reportados na literatura utilizando tanto CE quanto MSE utilizando 

detecção eletroquímica, os quais estão resumidamente apresentados na Tabela 2.3. 

No entanto, vale ressaltar aqui que esses limites de detecção podem ser melhorados 

realizando, por exemplo, injeção hidrodinâmica ou injeção eletrocinética no modo 

gated. 

Tabela 2.3 – Comparação do valores de limite de detcção (LOD) reportados na literatura para análise 
de carboidratos empregado eletroforese convencional (CE) e em microssistemas (MCE) acoplados com 
detecção amperométrica (AD), detecção amperométrica pulsada (PAD) e detecção condutométrica 
sem contato (C4D). 

FRU 

(µmol/L) 

GLi 

(µmol/L) 

GAL 

(µmol/L) 

LAC 

(µmol/L) 

SAC 

(µmol/L) 

Sistema/ 

REF 

NR 0,9 NR NR NR CE-AD37 

30 41 0,65 NR 26 CE-C4D45 

0,72 0,62 NR 0,43 0,40 CE-C4D46 

94 105 18 44 97 CE-C4D47 

16 31 NR 13 NR CE-C4D42 

NR 90 NR NR NR MSE-PAD40 

NR 20 NR NR NR MSE-PAD39 

23 4 NR NR NR MSE-AD41 

30 NR NR NR 10 MSE-C4D49 

740 220 300 180 150 MSE-C4D† 

NR: Não reportado 
†Valores reportados no presente trabalho. 
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2.5 Conclusão 

Neste capítulo foi apresentado, pioneiramente, a implementação, de um 

aparato para controle externo da eletrólise em microssistemas eletroforéticos. Este 

aparato foi composto por reservatórios adicionais conectados aos reservatórios 

principais, apresentando fácil fabricação e implementação. Foi discutido e 

apresentados os efeitos da eletrólise em condição favorável para ocorrência da 

mesma. O controle da eletrólise permitiu a separação de carboidratos, espécies de 

grande importância e que apresenta desafios ao serem analisadas por eletroforese.  

Como modelo, apresentou-se aqui a separação de frutose, galactose, glicose, 

lactose e sacarose em microssistema eletroforético acoplado com detecção C4D, 

realizada de maneira direta e sem as laboriosas etapas de derivatização para adição 

de cargas e/ou grupos cromóforos. A separação dos açúcares foi realizada em um 

tempo menor que 180 s com eficiências entre 45.000 ± 6.000 e 70.000 ± 3000 

pratos/m. 

Vale ressaltar que avanços instrumentais, no sentido de implementar injeção 

hidrodinâmica, pode fornecer melhores níveis de detectabilidade, pois elimina a 

discriminação de analitos de baixa mobilidade, um processo inerentes à injeção 

eletrocinética. E por último, ressalta-se a possibilidade de fabricação dos microchips 

já com esses reservatórios adicionais integrados. 
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Capítulo 3: Fabricação de microssistemas 
eletroforéticos em resina fotossensível 
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3.1 Introdução 

Desde que foi proposta no início dos anos 1990’s, a miniaturização têm se 

tornado uma importante ferramenta analítica, oferecendo sistemas de baixo custo, 

análises rápidas, sistemas portáteis, etc1. Os materiais empregados para fabricação 

desempenham um grande papel nas propriedades e performance dos sistemas 

microfluídicos. Duas principais tendências motivam a evolução dos materiais 

utilizados para fabricação de sistemas microfluídicos: poderosas plataformas para 

pesquisa em microescala, e análises de baixo custo e portáteis2. 

Diversos são os materiais utilizados para fabricação de sistemas microfluídicos, 

como os convencionais vidro e silício3,4, materiais elastoméricos, como PDMS5,6, 

poliuretana7 e materiais termoplásticos, como PMMA5,6, dentre outros. Além disso, 

materiais de fácil acesso, como poliéster e papel, também podem ser utilizados para 

a mesma finalidade8,9,1,10. Cada material pode apresentar vantagens e desvantagens, 

e sua escolha depende da aplicação desejada. Por exemplo, materiais convencionais, 

como vidro e silício, se apresentam como os materiais mais inertes a reagentes e 

solventes. O PDMS se destaca pela maior simplicidade de prototipagem, permitindo 

a criação de arranjos mais complexos enquanto os materiais termoplásticos são mais 

adequados para produção em massa, principalmente com foco comercial. Ademais, 

esses materiais podem ser combinados, de forma a permitir a fabricação de 

dispositivos híbridos mais robustos com objetivos específicos2. 

O vidro, por apresentar características similares aos capilares de sílica fundida, 

convencionalmente são utilizados em eletroforese capilar, é um dos materiais mais 

adequados para utilização em microssistemas eletroforéticos (MSE). Porém, a 

desvantagem em se utilizar o vidro para produção de sistemas microfluídicos está nos 

processos de fabricação, que em sua maioria, são processos caros e laboriosos. 

Essencialmente, os métodos mais usuais consistem em: (I) depositar uma camada 

metálica na superfície do vidro; (II) depositar um fotorresistes e por fotolitografia, 

gravar o padrão desejado; (III) fazer a corrosão do metal criando uma máscara para 

corrosão do vidro; (IV) expor o vidro à corrosão química, formando o microcanal e (V) 

selar termicamente o vidro contendo o microcanal contra outra lâmina de vidro11. O 

processo fotolitográfico, seguido por corrosão química e selagem térmica, é o 

processo mais usualmente empregado para fabricação dos MSE em plataformas de 

vidro. Em geral, considerando as etapas mencionadas acima, o processo completo 
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requer um longo período. Além da necessidade de ambientes limpos, infraestrutura 

de alto custo e reagentes tóxicos, limitando assim o acesso a poucos grupos de 

pesquisa4,11. 

Devido à essas dificuldades, vários estudos têm sido direcionados para 

simplificar etapas do processo, seja pelo procedimento de criação dos canais12,13,11,14-

16,  ou pelo processo de selagem17,18. Porém, processos ainda mais simples envolvem 

o uso de dispositivos híbridos obtidos pela combinação de vidro com polímeros. Dessa 

maneira, a parte de fabricação dos microcanais é realizada na parte polimérica, que 

se utiliza de técnicas mais simples como litografia suave15, por exemplo. Um exemplo 

amplamente utilizado são os dispositivos em PDMS/Vidro19,15,20. O norland optical 

adhesive (NOA) é um outro polímero, disponível comercialmente, que tem surgido na 

literatura com potencial para produção de dispositivos microfluídicos. Ele foi 

inicialmente criado como adesivo de componentes ópticos, porém, apresenta 

capacidade de produção de sistemas microfluídicos, e é adequado para substituir o 

PDMS21,22.  

Aplicações do NOA em microfluídica envolvem a fabricação de estruturas 

microfluídicas com características hidrofílicas23-25 e resistentes à alta pressão26,27, 

para criação de gotas22, cultura de células28-30e amplificação de DNA31-33. Devido sua 

baixa aderência em polímeros, esse material também tem sido utilizado para 

fabricação de moldes para prototipagem em PDMS34, eliminando assim a necessidade 

de salas limpas para produção dos moldes em Si/SU8. 

O NOA está disponível comercialmente pela Norland Product Inc. 

(https://www.norlandprod.com/) em diferentes versões e sua escolha depende da 

aplicação e do tipo de substrato requeridos. Embora o NOA tenha sido utilizado para 

fabricação de sistemas microfluídicos, seu uso em eletroforese não tem sido reportado 

até o momento, apesar de apresentar potencialidade para fabricação de MSE. Dessa 

forma, a investigação do uso desse material para a produção dos MSE é interessante 

do ponto de vista inovador, podendo abrir novas perspectivas ou novas possibilidades 

de uso dos MSE poliméricos 
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3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo geral 

De um modo geral, o trabalho desenvolvido neste capítulo teve por objetivo a 

avaliação de sistema microfluídico fabricado em vidro através de uma resina 

fotossensível, o NOA, para aplicação em eletroforese.  

3.2.2 Objetivos específicos 

Especificamente, este trabalho visa a produção de MSE por técnicas de 

microfabricação que envolvem a criação de moldes, moldagem, cura por luz UV e 

selagem. Serão realizadas a avaliação do perfil do canal por técnicas perfilométricas. 

Os MSE serão avaliados quanto a compatibilidade com soluções ácidas e básicas e 

solventes orgânicos, além da determinação de magnitude e estabilidade do fluxo 

eletrosmótico (EOF) por um período de cinco dias consecutivos. E por fim, os MSE 

serão empregados na análise de cátions ou ânions. 
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3.3 Parte experimental 

3.3.1 Materiais e reagentes 

Todos os reagentes utilizados, de grau analítico, foram utilizados como 

recebidos. L-arginina (Arg), ácido acético (HAc), nitrito de sódio, acetonitrila, hidróxido 

de sódio, ácido 2-morfolino(etanosulfônico) (MES), L-histidina (His) foram adquiridos 

da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, EUA). Ácido fórmico, etanol, metanol, isopropanol, 

acetona, ácido sulfúrico foram adquiridos da Neon reagentes (São Paulo/SP). Todas 

as soluções aquosas foram preparadas e diluídas em água ultrapura com resistividade 

de 18,2 MΩ.cm (Pure Lab Flex, ELGA Labwater, França). Os polímeros fotocuráveis 

NOA (Norland Optical Adhesives) tipos 61 e 81 foram adquiridos da Norland Products 

inc. (New Jersey, EUA)  

3.3.2 Fabricação dos microchips de vidro/NOA 

A fabricação dos microchips foi realizada utilizando as facilidades de 

microfabricação do Plateau Technologique do Institut Pierre-Guilles de Gennes pour 

la Microfluidicque, (Paris, França). A moldagem dos canais em NOA foi realizada 

utilizando um molde contendo os canais em alto relevo feito em PDMS. Esse molde 

em PDMS foi confeccionado utilizando litografia suave35,4. A Figura 3.1 mostra um 

esquema das etapas de microfabricação para obtenção dos microchips em de 

vidro/NOA.  

 
Figura 3.1 – Esquema mostrando o processo de fabricação dos microssistemas em Vidro/NOA. A etapa 
I representa a confecção do molde em Si/SU8 para posterior criação do molde em PDMS (etapa II). Já 
na etapa III, o molde de PDMS é utilizado para definir a estrutura dos microcanais em NOA que atua 
como cola entre duas camadas de vidro. 
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Na primeira etapa (Etapa I) produziu-se o molde em silício e SU8 para criação 

do molde em PDMS. Uma placa de silício, previamente limpa com isopropanol, foi 

recoberta com SU8, um fotorresistes negativo, utilizando processo de spin-coating sob 

rotação de 500 rpm por 10 s e seguido por 2250 rpm por 30 s. Posteriormente, o 

substrato revestido foi submetido a um tratamento térmico à 95 °C por 5 min. Em 

seguida, a placa recoberta foi protegida com uma máscara em fotolito contendo o 

design desejado dos microcanais e exposto a luz UV por 11 s em uma foto-expositora 

UV-KUB 2 (Kloé, Montpellier, França) à 100% de potência. Após a exposição, o 

conjunto foi retirado da foto-expositora e a placa foi colocada em uma solução 

reveladora para remoção do fotorresiste, obtendo assim a estrutura dos microcanais 

em baixo relevo e, por fim, o molde de silício/SU8 foi novamente tratado termicamente 

à 150 °C por 10 min.  

Na segunda etapa (Etapa II), para confecção do molde em PDMS, uma mistura 

do monômero e catalisador que compõe o kit Sylgard 184, na proporção 10:1, foi 

despejada sobre o molde fabricado na etapa anterior e submetido à cura térmica na 

temperatura de 70 °C por 1 h. Após a cura, o PDMS foi retirado do molde e mantido 

sob vácuo para posterior uso. 

Para criação dos canais em NOA, na terceira etapa (Etapa III), foram utilizadas 

lâminas ou lamínulas de vidro para microscopia previamente limpas com água, 

isopropanol e acetona. Antes da deposição, as lâminas e o NOA foram mantidos 

aquecidos à 60 °C para reduzir a viscosidade do NOA. Posteriormente, cerca de 0,1 g 

NOA foram depositadas e espalhadas sobre a lâmina seguido pelo posicionamento e 

alinhamento do molde de PDMS sobre a lâmina. O conjunto foi então exposto à luz 

UV, em uma expositora modelo LC8 Lightningcure (Hamamatsu K. K., Japão), 

utilizando apenas 30% da potência durante 8 s, de forma que o fotorresiste não 

curasse totalmente permitindo a remoção do molde de PDMS sem deformar o canal. 

O molde de PDMS foi então removido e uma segunda lâmina contendo os furos para 

acesso aos reservatórios posicionada e alinhada. O conjunto foi então pressionado e 

novamente submetido à cura por exposição UV, agora utilizando 100% de potência 

por 60 s, promovendo a cura completa do polímero resultando em um dispositivo 

híbrido composto de NOA/Vidro. O microchip foi submetido a inspeção ótica para 

procurar deformações ou vazamentos no microcanal. Para uso em eletroforese com 

detecção C4D, o NOA foi depositado em uma lamínula de vidro, com espessura de 

cerca de 150 µm em vez de uma lâmina convencional que possui espessura de cerca 
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de 1 mm. Essa estratégia se fez necessária para permitir o acoplamento com os 

eletrodos para detecção condutométrica sem contato. 

3.3.3 Perfilometria 

As análises perfilométricas foram realizadas em um perfilômetro modelo Dektak 

6M Stylus Profiler da Veeco (New York, EUA). Adicionalmente, este sistema possui 

uma câmera integrada para projeção da superfície em 3D. Em complementação, as 

micrografias óticas, foram realizadas em um microscópio comum (modelo XSZ-

N107T, Coleman, Santo André/SP) acoplado com uma câmera. 

3.3.4 Medidas de compatibilidade com solventes 

Os testes de compatibilidade com solventes foram realizados seguindo o que foi 

reportado por Piccin et al.7. Para isso, pequenos discos de NOA, tanto do NOA 61 

quanto do NOA 81, foram fabricados por moldagem, depositando NOA em molde de 

PDMS contendo poços com diâmetro e profundidade de 5 mm, submetendo-o à luz 

UV por 5 min para cura completa.  

Os testes de compatibilidade foram então realizados com os seguintes 

solventes: Água, Metanol, Etanol, isopropanol, ácido fórmico, ácido acético, acetona, 

acetonitrila, soluções de hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, ambas na concentração 

de 0,1 mol/L. Para as medidas dos diâmetros antes e após os contato com os 

solventes e soluções, utilizou-se um estereoscópio (NSZ-810, Opticam, São Paulo) 

acoplado com uma câmera de 5.0 megapixels para aquisição das imagens. O software 

utilizado para aquisição das imagens e das medidas foi o OPTHD v3.7, também da 

Opticam. O diâmetro inicial (D0) de cada disco foi medido e então três discos foram 

mergulhados em cada solvente e deixados em contato durante uma noite à 

temperatura ambiente. No dia posterior, após cerca de 14 horas, novas imagens foram 

adquiridas e o diâmetro final (D) de cada disco foi medido. A razão de inchamento foi 

então calculada pela razão D/D0.  

3.3.5 Medidas do fluxo eletrosmótico EOF 

As medidas de fluxo eletrosmótico foram realizadas pelo método de 

monitoramento da corrente36. Para isso, tampão MES/His nas concentrações de 15 e 

20 mmol/L foram escolhidos. Um microchip, de cada tipo de NOA, contendo apenas 



CAPÍTULO 3 

GERSON F. DUARTE JR 62 

um canal com 75 µm de largura e 4 cm de comprimento foi utilizado. As medidas foram 

então realizadas pela leitura da corrente resultante da aplicação de 300 V, resultando 

no campo elétrico de 75 V/cm. A mobilidade eletrosmótica (µeof) foi então determinada 

de acordo com a equação: 

µ =
𝐿

𝑉 × 𝑡
 (2.1)

onde 𝐿 é o comprimento do microcanal, 𝑉 a voltagem aplicada e, 𝑡 o tempo que é 

obtido pelo tempo necessário para estabilização da corrente afetada pela troca da 

concentração do tampão (Figura 3.2). Os potenciais foram aplicados por uma fonte de 

alta tensão, modelo ER 230 (eDAQ, Austrália), e os valores de corrente foram 

registrados pelo segundo canal do detector C4D ER 225, também da eDAQ. Os 

softwares Sequencer v1.3.3 e PowerChrom v2.7.9 foram utilizados, respectivamente, 

para controle da fonte e registro da corrente. 

 
Figura 3.2 -Gráfico típico obtido para o monitoramento da corrente com o objetivo de determinação da 
mobilidade eletrosmótica. O tempo (t) para o cálculo do fluxo eletrosmótico é obtido pelo tempo 
necessário para estabilização da corrente afetada pela troca do tampão de diferentes concentrações. 

3.3.6 Instrumentação e procedimento de análise por eletroforese com C4D 

Experimentos por eletroforese com detecção C4D foram realizados acoplando 

os microchips fabricados com um detector comercial modelo ER815 (eDAQ, Austrália) 

através de uma plataforma microfluídica, modelo ET121, da mesma empresa. A 

aquisição de dados foi realizada pelo e-Corder ED410 e registrada pelo software Chart 

v5.5.20, ambos fornecidos pela eDAQ. A alta tensão aplicada à separação e controle 

eletrocinético do microchip foi realizado por uma fonte de alta tensão comercial 

modelo ER430 HV Sequencer, controlado pelo software QuadSequencer v1.0.2, 

ambos distribuídos pela eDAQ. O microchip utilizado possui dois canais dispostos no 
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formato de cruz, com canal de injeção de 1 cm e canal de separação de 45 mm. O 

microchip foi posicionado na plataforma de forma que a distância entre a intersecção 

dos canais e o ponto de detecção (comprimento efetivo) fosse de 35 mm. 

Antes das análises os microcanais foram condicionados com NaOH 0,1 mol/L 

seguido por água e o eletrólito. Uma solução padrão 100 µmol/L de NaNO2 foi utilizada 

como amostra. O eletrólito utilizado foi compsoto por Arginina 20 mmol/L com o pH 

ajustado para 5.8 com ácido acético. A amostra foi injetada utilizando-se do controle 

eletrocinético no modo floating, aplicando potenciais de ±800 V por 10 s na etapa de 

injeção e ±1200 V para etapa de separação. Para detecção de Na+ foi utilizada 

polaridade positiva. Já para a detecção de NO2-, foi utilizada polaridade invertida, 

aplicando potenciais negativos. A detecção dos analitos foi realizada aplicando um 

sinal senoidal com frequência de 400 kHz e amplitude de 100 Vpp (100%, HG on). 
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3.4 Resultados e discussão 

A busca por novos materiais que apresentem simplicidade e baixo custo, tem 

impulsionado avanços na área da microfabricação, particularmente dos sistemas para 

aplicações analíticas. Dentre as alternativas propostas, o NOA surge como uma 

alternativa promissora. Este material atua basicamente como uma cola (adesivo) entre 

duas lâminas de vidro, e devido sua característica fotossensível, canais podem 

facilmente ser criados em sua estrutura. Dessa forma, o processo de fabricação é bem 

simples, eliminando laboriosas etapas de criação de máscaras, corrosão e selagem 

do vidro. Embora os tipos de NOA escolhidos apresentam boa aderência ao vidro, em 

polímeros, esta aderência é muito fraca. Assim, a utilização de moldes poliméricos 

contendo o design desejado dos microcanais em alto relevo permite facilmente a 

criação dos microcanais no NOA. 

3.4.1 Caracterização perfilométrica e ótica dos microcanais 

Para acompanhar e verificar os moldes construídos para criação dos 

microcanais em NOA, análises perfilométricas em diferentes etapas do processo 

foram realizadas. O processo consiste inicialmente na criação de um molde em placa 

de silício pela deposição de SU8 seguido pela criação de um molde em PDMS para 

moldagem do NOA.  

Primeiramente foi feita uma análise perfilométrica do molde em SU8 fabricado 

por fotolitografia convencional. De acordo com os dados da perfilometria (Figura 3.3) 

foram obtidos os canais em baixo relevo, com uma profundidade de cerca de 40 µm 

e uma largura média de 75 µm, embora foi observado uma maior largura na parte 

superior e menor na parte inferior.  

 
Figura 3.3 - Perfil do molde fabricado em Si/SU8 contendo os canais em baixo relevo. 
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As dimensões dos canais em alto relevo formados em PDMS também foram 

verificadas e de acordo com os dados obtidos, a altura foi de cerca de 40 µm 

mantendo-se fiel ao molde em SU8 (Figura 3.4A). Já para a largura, devido à 

característica elastomérica do PDMS, com a passagem da agulha de medida, o canal 

foi deformado, não apresentado dados que pudessem representar uma cópia do 

molde. Mas por medida óptica (Figura 3.4B), foi possível verificar que a largura ficou 

em aproximadamente 75 µm de acordo com o molde de SU8. Adicionalmente, a 

Figura 3.4C apresenta uma imagem ótica da estrutura 3D do canal em PDMS. 

 
Figura 3.4 -Perfilometria (A) e micrografias óticas  em 2D (B) e 3D (C) do molde de PDMS. 

E por fim, o perfil dos canais gravados em NOA antes da selagem foi verificada. 

A Figura 3.5 apresenta estes dados e micrografias óticas do microcanais. Pode ser 

observado que o canal gravado no NOA apresenta uma profundidade de cerca de 

40 µm  e largura de 75 µm, se mantendo fiel ao molde original. Outro fator importante 

a ser observado é que não foi apresentada deformação no microcanal, mostrado que 

as condições da primeira cura foram suficientes para garantir que o canal não se 

deformasse e fosse possível realizar a selagem. 
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Figura 3.5 -Perfilometria (A) e micrografias óticas  em 2D (B) e 3D (C) dos microcanais gravados no 
NOA.. 

3.4.2 Compatibilidade com solventes 

A compatibilidade do NOA com solventes foi feita avaliando a razão de 

inchamento deste em determinados solventes. Para os testes, foram escolhidos 

solventes que comumente podem ser utilizados para composição de eletrólitos em 

eletroforese aquosa e não aquosa. A Figura 3.6 apresenta os dados obtidos para 

razão de inchamento dos dois tipos de NOA, o 61 e 81. Considerando a razão de 1,1 

como valor aceitável7, os resultados mostram que todos os solventes apresentam 

compatibilidade para se trabalhar com o NOA, porém uma particularidade para 

acetona precisa ser considerada. O NOA demostrou ser solúvel em acetona, portanto 

dos solventes compatíveis exclui-se a acetona. Vale ressaltar que o diâmetro final 

medido para acetona não reflete o valor real, uma vez que parte NOA pode ter sido 

dissolvida. Neste contexto o NOA pode ser utilizado tanto para eletroforese aquosa 

ou não aquosa utilizando os solventes estudados, excluindo a acetona. 
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Figura 3.6 - Razão de inchamento (D/D0) obtidas para avaliação da compatibilidade do NOA 61 e 61 
em diversos solventes e soluções. D0 corresponde ao diâmetro inicial dos discos enquanto D ao 
diâmetro final, obtido após cerca de 14h de contato com os solventes e soluções. 

3.4.3 Fluxo eletrosmótico 

Outro fator importante avaliado foi a magnitude do fluxo eletrosmótico, uma vez 

que este tem grande influência em uma separação eletroforética e pode fornecer 

informações sob a superfície do microcanal. Para os testes, o EOF foi medido 

utilizando o método de monitoramento da corrente, em um microchip de cada tipo de 

NOA, 61 e 81. Para as medidas, foi escolhido um tampão composto por MES/His pH 

6,0, utilizando concentrações de 20 e 15 mmol/L. As medidas foram realizadas por 

cinco dias consecutivos nos mesmos microchips, começando a partir de dia de 

fabricação, tendo por objetivo avaliar a estabilidade no decorrer do tempo. A Figura 

3.7 apresenta um gráfico de barras com os valores obtidos para cada microchip. Para 

ambos os tipos, o valor do EOF foi um pouco maior no primeiro dia, se mantendo um 

ligeiramente mais baixo e estável nos dias subsequentes dentro do período avaliado. 

Para os microchips em NOA 61, o EOF obtido no primeiro dia foi de 

4,38 ± 0,31 ×10-4 cm2 V-1 s-1, enquanto nos outros quatro dias a média foi de 

3,31 ± 0,3 ×10-4 cm2 V-1 s-1. Já para o NOA, 81, no primeiro dia o EOF foi de 

3,87 ± 0,18 ×10-4 cm2 V-1 s-1 e uma média de 3,38 ± 0,34 ×10-4 cm2 V-1 s-1 para os 

quatro dias subsequentes. 
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Figura 3.7 -Mobilidade eletrosmótica (µEOF) obtidas microchips fabricados em  ambos tipos de NOA, 
o 61 e 81, durante cinco dias consecutivos a contar do dia de fabricação do microchip.  

Além de apresentarem semelhança entre si, os valores de mobilidade 

eletrosmótica reportados neste estudo, para ambos tipos de NOA, são similares 

àqueles reportados com microssistemas fabricados em outros substratos, conforme 

apresentado na Tabela 3-1.  

Tabela 3-1 -Valores de mobilidade eletroforéticos em diversos substratos utilizados para fabricação de 
microssistemas eletroforéticos em comparação com os valores reportados neste estudo. 

Substrato µeof (x10-4 cm2 V-1 s-1) Referência 

Vidro 
3,90 (pH 9,0)  Coltro et al.37 

5,92 (pH9,2)  Kim et al.38 

PMMA 
2,3 (pH 8,0)  Gan et al.39 

3,7 (pH 8,2)  Hupert et al.40 

PDMS 
1,4 (pH 6,1)  Lobo Junior et al.41 

1,1 (pH 9,0)  Coltro et al.37  

PU 2,6 (pH 7,0)  Piccin et al.7 

Poliéster-Toner 3,4 (pH 9,0)  Gabriel et al42 

PDMS/Vidro 
3,8 (pH 7,0)15 Shiroma et al15 

2,3 (pH 9,0)37 Coltro et al.37 

Tiol-eno 2,5 a 5,8 (pH 4,5 - 12,0)  Tähkä et al43 

Vidro/NOA 3,3 (pH 6,0) Este estudo 



CAPÍTULO 3 

GERSON F. DUARTE JR 69 

3.4.4 Eletroforese 

A performance eletroforética foi avaliada em microchip fabricado em NOA 81. 

Primeira uma amostra padrão contendo NaNO2 100 µmol/L foi injetada em polaridade 

normal e invertida, utilizando eletrólito Arginina 20 mmol/L acidificado com ácido 

acético (pH 5,8). Os analitos foram então detectados por C4D e os eletroferogramas 

obtidos estão representados na Figura 3.8. Para o sódio (A), foram obtidas eficiência 

de 38.000, e intensidade média de 4,44 ± 0,02 mV. Já para o nitrito (B), foram obtidas 

eficiência de 24.000 pratos/m e intensidade média de 21,67 ± 7,58 mV.  

 
Figura 3.8 -Eletroferogramas obtidos para detecção de Na+ (100 µmol/L) em polaridade normal (A) e 
(B) a detecção de NO2-, em polaridade invertida. A separação foi realizada utilizando como eletrólito 
Arg/HAc (20 mmol/L, pH 5,8). A amostra foi injetada eletrocineticamente no modo floating, utilizando 
800 V por 10 s para injeção e separação à 1200 V nas respectivas polaridades. A detecção foi realizada 
aplicando, respectivamente, 400 kHz e 100 Vpp de frequência e amplitude.  

Nos eletroferogramas, observa-se a detecção de um sinal negativo quando 

utilizada polaridade negativa (Figura 3.8-B). Esse sinal é atribuído ao marcador do 

EOF, que no caso é referente à água utilizada para diluição da amostra. Esse sinal 

normalmente deveria aparecer quando utilizada polaridade normal, uma vez que em 

sistemas convencionais, o EOF normalmente tem direção catódica. Dessa forma, o 

aparecimento deste sinal em polaridade negativa, pode indicar que no microssistemas 

e nas condições utilizadas o EOF pode apresentar direção inversa (anódica). Da 

maneira em que o EOF foi determinado, substituindo o eletrólito em ambos, 

reservatórios, Embora se tenha determinada a magnitude pelo método de 

monitoramento de corrente, a forma como os experimentos foram conduzidos, 

substituindo o eletrólito em ambos reservatórios, não se determina a direção, e sim 

apenas a magnitude, uma vez que monitora apenas o tempo de preenchimento do 
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canal. Portanto, Estudos adicionais, como caracterizações espectroscópicas, 

precisam ser conduzidos para se obter informações acerca de composição e cargas 

da superfície dos canais confeccionados em NOA. Adicionalmente pode-se observar 

a partir dos eletroferogramas o baixo tempo de migração para o nitrito (Figura 3.8-B), 

que detectado em polaridade negativa foi de 22 s. Se analisado em sistema 

convencional sem a inversão do EOF, em condições semelhantes, pode apresentar 

tempos de cerca de 1 min44. Por outro lado, o tempo de migração do sódio em 

polaridade normal foi superior à 2 min (Figura 3.8-A). Avaliando as intensidades e 

larguras o sódio apresentou intensidade na ordem de 4 mV e larguras de cerca de 

14 s, enquanto o nitrito apresentou intensidades de cerca de 21 mV e larguras de 3 s.  
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3.5 Conclusão 

A utilização de microssistemas fabricados em NOA/Vidro para eletroforese foi 

apresentada. Estes sistemas apresentam potencial para utilização em análises 

eletroforéticas, apresentando simplicidade no processo de fabricação, e uma vez 

confeccionados o molde em Si/SU8 elimina a necessidade de utilização de sala limpas 

e instrumentações sofisticadas, sendo que os moldes fabricados podem ser utilizados 

por diversas vezes, desde que se mantenham os cuidados necessários. O NOA 

apresenta compatibilidade com soluções de características ácidas e básicas e até 

mesmo alguns solventes orgânicos, podendo ser utilizado para experimentos de 

eletroforese em meio não aquoso. Ainda, os microchips apresentaram mobilidade 

eletrosmótica com magnitude em acordo com valores reportados para MSE. 

Adicionalmente, os experimentos por eletroforese mostraram que o EOF pode ter 

direção anódica, o que ainda precisa de estudos adicionais. Se confirmada, esta 

característica apresenta grande vantagem para análise de ânions, reduzindo 

significativamente o tempo de migração, além de apresentar uma maior estabilidade 

de EOF quando comparado à inversão utilizando surfactantes catiônicos.  

Experimentos adicionais para caracterização da superfície do microcanal e 

compreensão da natureza da mobilidade invertida do EOF precisam ser realizados. 

Dada esta característica, os microchips fabricados em vidro/NOA, ou até mesmos 

microcanais fabricados puramente em NOA podem ser amplamente empregados na 

análise de ânions de naturezas orgânicas e inorgânicas, inclusive na análise de 

carboidratos, tema abordado no capítulo 2 desta tese. 
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4.1 Introdução 

S-nitrosotióis (RSNOs) são uma classe de compostos que atuam como 

doadores de óxido nítrico (NO) em organismos vivos, e por isso desempenham um 

importante papel em diversas funções fisiológicas. Dentre estas funções destacam-se 

a vasodilatação, a relaxação e antiagregação plaquetária1-3, o relaxamento do 

endotélio4,5, a ação bactericida de macrófagos e antimicrobiana6-9 e 

neurotransmissão10,11, além de participarem de eventos patológicos, como doenças 

neurodegenerativas como Parkinson e Alzeimer12, apoptose celular13, doença 

pulmonar obstrutiva crônica14, pré-eclâmpsia15 e diabetes16. Dada a importância do 

NO, que em 1992 foi considerada pela revista Science a “molécula do ano”17, os 

RSNOs estão no foco de estudos, principalmente para entender o mecanismo de 

liberação de NO por estas espécies, por isso, o desenvolvimento de técnicas 

analíticas são necessárias. 

Os RSNOs podem ser divididos em duas classes, os de baixa massa molecular 

e os de alta massa molecular. Embora não se tenha uma definição da fronteira dessa 

divisão em termos do valor da massa molecular é usual definir os de baixa massa 

molecular como RSNOs originados de peptídeos e aminoácidos, como a s-

nitrosoglutationa (GSNO), a s-nitrosocisteína (CySNO), por exemplo, e os de alta 

massa molecular como aqueles originados de protéinas, como a s-nitrosoalbumina 

(AlbSNO) e a s-nitrosohemoglobina (HbSNO), por exemplo18.  

Além de armazenar, transportar e liberar NO, os nitrosotióis podem 

intercambiar NO através da reação de transnitrosação19. Assim, os RSNOs se tornam 

potenciais candidatos a fármacos para o controle de disfunções fisiopatológicas20. 

Tendo a possibilidade de dois ou mais RSNOs serem combinados para se definir um 

medicamento, a quantificação de cada um deles se torna importante para se 

estabelecer um aceitável processo para o controle de qualidade. Ainda os RSNOs 

podem atuar como biomarcadores, uma vez que a variação na concentração dos 

RSNOs têm mostrado se alterar na ocorrência de diversas doenças21. Por esses 

motivos, o desenvolvimento de metodologias analíticas para determinações 

simultâneas de RSNOs se faz necessária. 

A análise dos RSNOs apresenta uma certa complexidade, uma vez que eles 

são bastante suscetíveis a sofrerem degradação por ação externa quando em contato 

com metais de transição, expostos à luz visível e ultravioleta ou temperaturas 
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elevadas. Mas ao mesmo tempo que estes fatores podem afetar a análise, manter o 

controle deles pode gerar estratégias para técnicas analíticas. A degradação destes 

compostos gera NO, que por sua vez é convertido a nitrito ou nitrato. Desta maneira, 

a quantificação dos RSNOs pode ser feita de forma indireta, através da detecção de 

nitrito e nitrato, que são compostos interessantes para análise eletroforética22-25. 

Diferentes métodos de análise vêm sendo desenvolvidos para a análise dos 

RSNOs, os quais se baseiam na análise direta ou indireta. Os métodos diretos 

consistem na separação destes compostos por técnicas cromatográficas ou 

eletroforese capilar, sendo detectados por espectrometria de massas, UV ou detecção 

eletroquímica26-29. Como exemplos de análise direta, Ismail e coautores reportaram 

separação de GSNO, glutationa (GSH) glutationa sulfônica e ácido sulfínico por CE 

acoplado com espectrometria de massas30. O mesmo grupo, reportou também a 

análise simultânea de GSNO e CySNO por CE acoplado com detecção 

condutométrica sem contato capacitivamente acoplada (C4D)31. 

Os métodos indiretos, no entanto, correspondem aos mais amplamente 

empregados nas análises de RSNOs. Estes se baseiam na análise dos produtos de 

decomposição dos RSNOs por diversos agentes28, através de clivagem homolítica ou 

heterolítica da ligação SNO gerando NO ou NO+ que leva à formação de NO2-. Os 

produtos podem ser analisados por técnicas espectrofotométricas, fluorimetria 

quimiluminescência ou eletroanalíticas27,28. Os agentes utilizados para decomposição 

geralmente são cátions metálicos32, luz33 e calor34 levando a diferentes produtos de 

decomposição. NO é gerado quando Cu+, luz ou calor é utilizado, enquanto NO2- é 

gerado utilizando Hg2+ ou Ag+35,32. 

Como discutido anteriormente, a miniaturização em análises químicas têm se 

tornado uma poderoasa ferramenta que contribui para a redução no volume de 

amostras, reagentes e resíduo, e também no tempo de análise, além de permitir a 

integração de diversas etapas em um único dispositivo microfluídico. Tais 

contribuições trazem vantagens para análises de RSNOs, uma vez que a integração 

das etapas analíticas no mesmo sistema permitem contornar aqueles problemas 

relacionados à decomposição não controladas destes compostos. Por esses motivos, 

a miniaturização nas análises dos RSNOs vem sendo desenvolvidas. Ismail e 

couatores reportaram análise de RSNOs em um dispositivo microfluídico fabricado em 

papel utilizando detecção colorimétrica18. Neste sistema, os autores realizaram a 

quantificação de RSNOs em plasma sanguíneo utilizando a decomposição com 
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mercúrio, que gera nitrito, que então foi detectado pela formação de cor pela reação 

de Griess36. Em outros trabalhos, Hunter e coautores reportaram a detecção de NO 

em amostra de sangue37, e utilizando-se da mesma estratégias eles reportaram a 

detecção de NO proveniente da decomposição de RSNOs por luz38. Nos dois 

trabalhos, eles utilizaram um microchip fabricado em PDMS contendo um único canal 

e, através de bombeamento hidrodinâmico, demonstraram a detecção 

espectrofotométrica do NO. No segundo exemplo, os autores adicionaram uma fonte 

de luz com comprimento de onda fixo em 530 nm para promover a decomposição dos 

RSNOs. Nos exemplos anteriores, em sistemas miniaturizados, foi realizada a 

quantificação total dos RSNOs, não ocorrendo a análise de cada RSNO 

separadamente.  

Microssistemas eletroforéticos também vem sendo empregados para análise 

de RSNOs. Gunasekara e coautores reportaram a utilização de um microssistema 

eletroforético acoplado com detecção amperométrica para separação de doadores de 

NO, a partir da detecção de NO e NO2-22. Em outro trabalho foi utilizarada a 

eletroforese em microchips acoplado com detecção por fluorescência para análise de 

NO, GSH, e cisteína39. Embora se tenha trabalhos utilizando microssistemas para 

análises de RSNOs, eles reportam a quantificação total dos RSNOs o que pode não 

favorecer o estudo e controle de qualidade no desenvolvimento de fármacos 

combinados destes compostos. 
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4.2 Objetivos 

O trabalho apresentado neste capítulo tem por objetivo o desenvolvimento de 

uma metodologia para análise de RSNOs de forma a integrar, as etapas de separação, 

decomposição e detecção do produto de decomposição. De forma específica, o 

procedimento aqui proposto se baseará na decomposição de RSNOs, de baixa massa 

molecular, com íons mercúrio gerando nitrito como produto. O nitrito gerado será 

detectado por amperometria. 
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4.3 Parte experimental 

4.3.1 Reagentes e materiais 

Para a realização dos experimentos deste capítulo, os reagentes foram todos 

de grau analítico e utilizados como recebidos. L-Arginina, Ácido 2-

morfolino(etanosulfônico) (MES), ácido acético, L-histidina, L-Cisteína, glutationa 

reduzida, tetraborato de sódio, nitrito de sódio, N-acetil-p-aminofenol (Paracetamol) 

cloreto de mercúrio II, ácido etilenodiamino tetracético (EDTA), ácido clorídrico, fosfato 

monossódico, fosfato dissódico foram adquiridos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, 

EUA). Todas as soluções aquosas foram preparadas e diluídas em água ultrapura 

com resistividade de 18,2 MΩ.cm (Pure Lab Flex, ELGA Labwater, França). 

4.3.2 Síntese dos S-nitrosotióis 

A S-nitrosoglutationa foi sintetizada seguindo a metodologia proposta por Yoo 

e coautores40. Em um balão de fundo redondo, contendo 3 g de glutationa reduzida, 

previamente dissolvida em 15 mL de HCl 0,626 mol/L, foram adicionados 0,671 g de 

NaNO2. A mistura foi colocada sob agitação e fluxo de N2 em banho de gelo por 40 

minutos. Para isolar o GSNO do meio de reação, 5 mL de acetona resfriada a 8 °C, 

foi adicionada e posteriormente foi realizada a filtração do GSNO e sucessivas 

lavagens do filtrado com acetona 80% em água, acetona pura e éter dietílico. Todos 

os reagentes de lavagem foram resfriados antes do uso. O GSNO, um sólido de 

coloração rosa, foi então inserido em um frasco escuro e armazenado em freezer 

à -20 °C. 

A S-nitrosocisteína foi sintetizada diariamente antes do uso seguindo o 

procedimento descrito por Peterson e coautores41. Soluções de 5 mmol/L de CySNO 

foi preparada reagindo quantidades equimolares de L-cisteína e NaNO2 em meio 

acidificado com HCl 0,1 mol/L. Após 5 min, a reação foi neutralizada com tampão 

fosfato pH 7,4 contendo EDTA (10 mmol/L).  

A pureza dos compostos sintetizados foi determinada por análise 

espectrofotométrica na região UV. Soluções aquosas dos reagentes (10 mmol/L) 

foram preparadas e leituras no comprimento de onda de 335 nm foram realizadas. 

Para este comprimento de onda, os coeficientes de absortividade molar (ε) utilizados 

foram respectivamente, 586 e 503 M−1 cm−1, para o GSNO e CySNO38. 
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4.3.3 Instrumentação 

As análises por eletroforese com detecção amperométrica foram realizadas em 

microchips comerciais de SU8/vidro contendo microeletrodos de Pt para detecção 

eletroquímica.  

Esses microchips, modelo MCE-SU8-Pt001T (Micrux Technologies, Espanha), 

possuem dimensões de 38 por 13 mm (Figura 4.1-A). Os microcanais estão dispostos 

no formato de cruz, com largura de 50 µm e profundidade de 20 µm. Os canais de 

injeção e separação possuem comprimentos de 10 e 35 mm, respectivamente. 

Nesses microchips, os eletrodos estão posicionados na saída do canal de separação 

e possuem largura de 50 µm para eletrodo de trabalho (WE) e 250 µm para os 

eletrodos de referência (RE) e auxiliar (AE) (Figura 4.1-B). Embora os microchips 

possuam os eletrodos de detecção arranjados na configuração de 3 eletrodos, nos 

experimentos realizados nessa tese, apenas os eletrodos WE e RE foram utilizados. 

Isso ocorreu devido à configuração do potenciostato utilizado, que possui conexão 

apenas para os dois eletrodos.  

 
Figura 4.1 – Representação esquemática do microchip de SU8/Vidro modelo MCE-SU8-Pt001T da 
Micrux. Em (A) é representada as dimensões do microhip e do canal microfluídico e em (B), a disposição 
e dimensões dos eletrodos de Pt. Adaptado do material técnico da fabricante disponível em 
(https://www.micruxfluidic.com/en/ Acesso em 04/12/2018) 

Uma plataforma microfluídica (MCE-HOLDER-DC02A), comercializada pela 

mesma fabricante dos microchips, foi utilizada para interfaceamento entre o microchip 

e a fonte de alta tensão e o potenciostato. Para detecção amperométrica, foi 

empregado um potenciostato portátil, modelo 9051 (Pinacle Technology, EUA). O 

controle e aquisição de dados do potenciostato foi realizado pelo software Sirenia 

v1.7.6. 

Experimentos por eletroforese com detecção C4D foram realizados utilizando 

um detector comercial modelo ER815 (eDAQ, Austrália). Uma plataforma 

microfluídica, modelo ET121 da mesma empresa foi utilizada para interfaceamento 
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entre o detector e os microchips. Devido à esta versão do detector C4D não possuir o 

sistema para aquisição de dados, foi necessário acoplá-lo a um equipamento para 

esta função. Foi então utilizado o e-Corder ED410 e o software Chart v5.5.20, ambos 

fornecidos pela eDAQ. Foram utilizados microchips comerciais de PMMA, modelo 02-

0750-0082-01 (ChipShop, Holanda), que possuem canais com 50 µm de largura e 

profundidade, dispostos no formato de cruz com comprimentos de 10 e 87 mm para 

os canais de injeção e separação, respectivamente. 

Para ambos os modos de detecção, o controle eletrocinético foi realizado por 

uma fonte de alta tensão programável, com oito canais, modelo HVS448-6000D 

(LabSmith, EUA). O software Sequence v1.165 foi utilizado para controle da fonte.  

4.3.4  Procedimentos para análise eletroforética e decomposição dos RSNOs 

Antes das análises, os microcanais foram condicionados com NaOH 0,1 mol/L, 

seguido por água e o eletrólito. As amostras dos RSNOs e paracetamol, utilizado como 

marcador para determinação do EOF, na concentração de 1 mmol/L foram injetadas 

no modo gated42, aplicando-se potenciais de 800 V e 1000 V respectivamente, nos 

reservatótios amostra e tampão, aterrando os reservatórios de descarte. Para injeção, 

foi utilizado um tempo de 3 s, no qual o potencial do reservatório da amostra 

permaneceu desligado, sendo reestabelecido para a separação. Para análise de NO2-

, foi utilizada a mesma condição, porém com potenciais negativos. 

A decomposição dos RSNOs foi realizada pela adição de HgCl2 no reservatório 

de descarte do tampão e posteriormente a inversão da polaridade de forma a permitir 

que o NO2- gerado seja transportado aos eletrodos e detectados. A detecção 

amperométrica de nitrito e paracetamol foi realizada aplicando potenciais de 0,7 a 

1,2 V vs Pt. Para os experimentos envolvendo C4D, aplicou-se um sinal senoidal com 

frequência de 600 kHz e amplitude de 90 Vpp.  
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4.4 Resultados e discussão 

Neste trabalho, como já mencionado, tem-se como objetivo o desenvolvimento 

de um método que integra a separação de RSNOs, seguido pela decomposição e 

detecção do produto gerado em um único dispositivo microfluídico. Para que isso seja 

possível, alguns efeitos precisam ser considerados. Primeiro, a decomposição precisa 

ser mais rápida do que a migração do composto para o reservatório de detecção, pois 

caso contrário, os diferentes RSNOs seriam decompostos juntos no reservatório. 

Segundo, essa decomposição precisa ser quantitativa e em terceiro, o produto gerado 

deve ser estável durante a análise e também detectado pelo detector escolhido. 

Em se tratando dos RSNOs, o produto de decomposição depende do agente 

de decomposição utilizado. Como indicado na introdução deste capítulo, se Cu+ ou 

luz é utilizada ocorre uma clivagem homolítica que leva à formação de NO, enquanto 

o uso de Hg2+ leva á uma clivagem heterolítica formando NO+ que imediatamente leva 

à formação NO2-. A decomposição dos RSNOs por luz é relativamente lenta, sendo 

necessários décimos de minutos31 e como reportado por Hunter e coautores38 uma 

decomposição parcial foi obtida utilizando um sistema microfluidico. Como reportado 

por Ismail e coautores, a decomposição por Cu+  é um mais rápida do que com luz43, 

mas ainda assim é insuficiente para detecção dos produtos separados. Além disso, 

Cu+ é pouco solúvel e instável em solução aquosa e geralmente é produzido pela 

redução do Cu2+ com agentes redutores, como glutationa, por exemplo. Considerando 

que a glutationa está naturalmente presente em meio biológico,  a variação de 

concentração pode afetar significativamente a decomposição dos RSNOs, o que 

dificulta o controle da decomposição43. A decomposição por íons Hg2+ é quase que 

instantânea e leva à formação de nitrito, que é um estável, quando comparado ao NO 

e ainda se apresenta eletroativo44, o que permite a detecção por amperometria. Então 

por esse motivo mercúrio foi escolhido como agente de decomposição.  

Para a separação eletroforética, o eletrólito desempenha um importante papel, 

influenciando tanto a migração quanto a detecção das espécies, principalmente em 

se tratando de detecção eletroquímica45,46. Como o produto de decomposição dos 

RSNOs com mercúrio é o NO2-, o eletrólito foi otimizado levando em consideração a 

resposta do nitrito. Para isso, algumas composições comuns foram avalidadas, tais 

como, MES/His 20 mmol/L cada (pH 6,0), 20 mmol/L MES/Arg 20 mmol/L cada (pH 

7.5) e Arg 20 mmol/L com pH 5.8 ajustado com ácido Acético. Solução de nitrito na 
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concentração de 1 mmol/L foi injetado e detectado por amperometria usando esses 

diferentes eletrólitos. Para cada condição de eletrólito, o potencial de detecção foi 

avaliado entre 0,5 e 1,5 V vs Pt, mantendo constante as condições eletroforéticas. A 

melhor resposta para os eletrólitos MES/His e MES/Arg foi obtida aplicando 0,7 V vs 

Pt enquanto para Arg/HAc foi 1,0 V vs Pt. A Figura 4.2 representa os eletroferogramas 

obtidos para detecção sequencial de nitrito utilizando os diferentes eletrólitos 

mencionados. Pode ser observado que a melhor resposta em temos de sinal/ruído é 

obtida quando é utilizado o eletrólito MES/His, sendo este previamente escolhido para 

promover a análise dos RSNOs. Porém, nos testes iniciais para os experimentos de 

decomposição, quando foi adicionado o mercúrio para decompor o GSNO, foi 

observado o turvamento da solução contida no reservatório onde o mercúrio foi 

adicionado. Após investigação, chegou ao resultado de que o mercúrio reage com a 

histidina formando um precipitado. No entanto, agora considerando este efeito, o 

eletrólito que fornece uma melhor resposta, considerando a relação sinal/ruído, e que 

não tenha interferência com outras moléculas na solução é o Arg/HAc. 

 
Figura 4.2 – Avaliação da resposta para diferentes composições de eletrólitos na detecção de nitrito 
(1 mmol/L) por amperometria em microchip eletroforético de SU8/Vidro. Foram avaliados os eletrólitos, 
MES e histidina 20 mmol/L cada, pH 6,0 (MES/His); MES e arginina 20 mmol/L cada, pH 7,5 (MES/Arg) 
e Arginina 20 mmol/L pH 5,8 ajustado com ácido acético (Arg/HAc). A análise eletroforética foi realizada 
modo eletrocinético gated, aplicando 800 V ao reservatório da amostra e 1000 V ao reservatório do 
tampão. Para injeção o potencial da amostra foi desligado por 3 s. Sucessivas injeção foram realizadas 
em um intervalo de 70 s. Para detecção foi aplicado potencial de 1.0 V vs Pt. 

Para uma otimização da integração das três etapas envolvidas na análise dos 

RSNOs nos microchips, que incluem a separação, decomposição e detecção, é 

necessário um entendimento das mobilidades aparentes de cada composto (RSNOs, 
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nitrito e mercúrio). O procedimento geral foi primeiro otimizado utilizando GSNO como 

modelo, devido este ser o mais abundante RSNO de baixa massa molecular.  

Experimentos iniciais foram realizados considerando que o GSNO na forma 

aniônica de modo que todo o procedimento foi realizado em polaridade negativa. 

Assim, o método desenvolvido consistiu das etapas do controle eletrocinético no modo 

gated, onde 30 s após o início da separação, a aplicação de potencial foi pausada e 

3 µL da solução de HgCl2 (10 mmol/L) foi adicionada ao reservatório de detecção. 

Após a adição o potencial foi restabelecido de modo que o mercúrio adentrasse ao 

canal de separação e ao entrar em contato com o GSNO promovesse a decomposição 

e o nitrito gerado migrasse em direção ao reservatório de detecção. Após inúmeros 

testes, e tentativas de otimização, nenhum sinal de nitrito foi registrada ou às vezes 

sinais de baixíssimas intensidades era observado. Com isso observou-se que o 

método proposto não era viável para análise do GSNO, e portanto algum estudo 

sistemático do comportamento de migração do GSNO e dos efeitos inerentes à 

análise e detecção precisavam ser sistematicamente avaliados. 

O primeiro teste realizado baseou-se em avaliar a mobilidade do GSNO, pois 

experimentos realizados por Ismail e coautores31, utilizando um tampão composto por 

CHES 20 mmol/L ajustado para pH 9.0 com NaOH mostrou que mesmo o GSNO 

estando na forma aniônica, sua mobilidade eletroforética foi menor que o EOF. Assim, 

fazia-se necessário avaliar a mobilidade do GSNO no eletrólito escolhido para o 

desenvolvimento dos experimentos no presente trabalho, que ao contrário do 

reportado pelo autores, tinha caráter ácido. Como o GSNO não é uma espécie 

eletroativa, a mobilidade dele foi determinada utilizando C4D (Figura 4.3-A). Embora 

tenha sido utilizado um microchip diferente, o de PMMA, o resultado obtido foi 

importante para se ter uma ideia da mobilidade aparente desta espécie no eletrólito 

escolhido. Embora ela esteja na forma aniônica, sua mobilidade eletroforética 

(−0,64 × 10  𝑚 𝑉 𝑠 ) é menor que a mobilidade eletrosmótica (1,85 ×

10  𝑚 𝑉 𝑠 ), o que faz com que o GSNO migre na direção do cátodo (𝜇 =

1,21 × 10  𝑚 𝑉 𝑠 ) justificando o fato de não se ter apresentado picos nos testes 

iniciais. Portanto para que estas migrem em direção ao detector é necessário trabalhar 

em polaridade normal. Para efeito de comparação, o EOF foi também determinado no 

microchip de SU8/Vidro (Figura 4.3-B). Para isso, paracetamol (1 mmol/L) foi utilizado 

como marcador neutro. A mobilidade eletrosmotica encontrada foi de 1,28 ×
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10  𝑚 𝑉 𝑠 , estando na mesma ordem de magnitude do EOF obtido no microchip 

de PMMA. 

 
Figura 4.3 – (A) Eletroferogramas obtidos para um estudos das mobilidades eletrosmótica (utilizando 
água como marcador neutro) e eletroforética da S-nitrosoglutationa em microchip de PMMA utilizando 
detecção C4D. (B) Determinação da mobilidade eletrosmótica (utilizando paracetamol 1 mmol/L) em 
microchip de SU8/vidro com detecção amperométrica. Em ambos os testes, foi utilizado um eletrólito 
composto por Arg/HAc pH 5.8. Para detecção C4D foi aplicado um sinal senoidal de 600 kHz e 90 Vpp 

enquanto para detecção amperométrica foi aplicado 1 V vs Pt. O controle eletrocinético foi realizado 
pelo modo gated aplicando 800 e 1000 V para os reservatórios da amostra e tampão, respectivamente. 
Para injeção o potencial do tampão foi desligado por 3 s. 

Com os resultados dos testes anteriores, envolvendo a análise do GSNO sob 

polaridade positiva, foi proposto um procedimento para decomposição e análise deles. 

Esse procedimento foi baseado no controle eletrocinético no modo gated, em 

polaridade normal, onde a amostra de GSNO foi injetada e transportada até o 

reservatório de detecção. Hg2+ foi então adicionado a esse reservatório de modo que 

quando o GSNO alcançasse esse ponto, ele seria decomposto e o nitrito gerado seria 

detectado. Devido nesse reservatório estar o polo negativo (cátodo) do potencial da 

eletroforese, é suposto que os cátions mercúrio ficassem confinados nesse 

reservatório devido a interações coulômbicas. No entanto, nenhum sinal 

amperométrico foi observado. De forma a entender o que poderia estar ocorrendo e o 

processo de decomposição e difusão de nitrito, no caso de se trabalhar em polaridade 

normal, testes foram realizados. No primeiro, 1 µL de GSNO (1 mmol/L) foi adicionado 

ao reservatório de detecção contendo o eletrólito com e sem a adição do agente de 

decomposição (Hg2+). O resultado obtido (Figura 4.4-A) mostrou que no exato 

momento da adição do GSNO no reservatório contendo Hg2+, ocorreu a decomposição 

mostrando assim que a decomposição é instantânea. Outro teste consistiu na adição 

de 1 µL de nitrito (1 mmol/L) diretamente no reservatório de detecção contendo o 

eletrólito, com e sem aplicação o potencial elétrico da eletroforese (1 kV). O resultado 
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obtido (Figura 4.4-B) mostra que a aplicação de potencial elétrico, de polaridade 

normal, acelera a queda de sinal, evidenciando que o nitrito possa estar migrando 

para dentro do canal de separação.  

 
Figura 4.4 – Amperogramas obtidos, nos microchips de SU8/vidro, para detecção de nitrito com o 
intuito de avaliar alguns efeitos relacionados à decomposição do GSNO. Em (A), foi avaliado o efeito 
da decomposição onde o sinal amperométrico foi monitorado durante a adição de 1 µL de GSNO 
(1 mmol/L) no reservatório preenchido apenas o eletrólito (em preto) e com a adição do agente de 
decomposição,1 µL de Hg2+ 10 mmol/L (em preto). Em B foi avaliado a adição de 1 µL NO2- (1 mmol/L) 
ao reservatório de detecção enquanto da aplicação ou não de potencial elétrico de polaridade normal 
ao canal de separação (1 kV). A detecção amperométrica foi realizada aplicando 1.0 V vs Pt. 

Com a realização dos testes mostrados na Figura 4.4, foi possível propor uma 

hipótese do que pudesse estar ocorrendo. Ela se baseia no fato de que os íons Hg2+ 

sofrem uma difusão do reservatório induzindo a deomposição do GSNO ainda no 

microcanal. Como a mobilidade eletroforética do nitrito (−4,25 × 10  𝑚 𝑉 𝑠 )  é 

maior, em valor aboluto, que a mobilidade eletrosmótica, o nitrito retorna através do 

canal ao invés de ir ao reservatório onde deveria ser detectado.  

Então para testar essa hipótese e contornar este problema, uma modificação 

no procedimento foi então proposta. Nesse novo procedimento, uma etapa onde 

ocorre a inversão da polaridade, foi adicionada. O procedimento proposto está 

esquematicamente representado na Figura 4.5-A, onde as etapas I, II e III 

representam, respectivamente, as etapas preenchimento, injeção e separação do 

controle eletrocinético gated e foram realizadas em polaridade positiva. Hg2+ é 

adicionado antes do GSNO atingir o final do canal e a polaridade é invertida (etapa 

IV). Essa inversão de polaridade leva à migração de Hg2+ e GSNO para o reservatório 

do tampão. Como o Hg2+ migra mais rápido que o GSNO, a zona de migração do Hg2+ 

entra em contato com a do GSNO, promovendo a decomposição. O nitrito produzido 

migra em direção ao reservatório de detecção onde é detectado (veja detalhes na 
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etapa IV). Um eletroferograma típico obtido caracterizando todos os passos analíticos 

é apresentado na Figura 4.5-B. 

 
Figura 4.5 – (A) Esquema das principais etapas para análise do GSNO. Na etapa de preenchimento 
(I), potenciais de 800 e 1000 V são aplicadas durante 45 s aos reservatórios de amostra (A) e de tampão 
(T), respectivamente, aterrando ambos os reservatórios de resíduos (DA e DT). Para injeção da 
amostra (II): a tensão aplicada ao reservatório (T) é desligada durante 3 s de modo que esse potencial 
é reestabelecido para etapa de migração (III), permitindo a migração do GSNO. 15 s antes do final 
desta etapa, Hg2+ foi adicionado ao reservatório DT. Na etapa de Inversão (IV) a polaridade do potencial 
é invertida, o que leva à migração de Hg2+ para o canal de separação mais rápido do que o RSNO, 
levando à decomposição de RSNO. Isto é seguido pela geração de nitrito e migração dele em direção 
aos eletrodos onde é detectado, aplicando um potencial de 1,0 V vs Pt. (B) Eletroferograma típico obtido 
para análise de GSNO (1 mmol / L) caracterizando todas as etapas do processo representado em (A). 

Portanto, em geral o protocolo integrado inclui a separação dos RSNOs sob 

polaridade positiva, a inversão da polaridade de separação, a decomposição do 

RSNO devido ao cruzamento e mistura das zonas de RSNO e Hg2+, causado pelas 

diferentes velocidades de migração, e a migração do nitrito produzido em direção ao 

detector. De modo a otimizar ainda mais as condições experimentais para melhorar o 
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limite de detecção de nitrito, três parâmetros foram estudados; a força iônica de 

eletrólito (de 10 a 50 mM), a tensão de detecção (de 0,5 a 1,5 V vs Pt) e o tempo de 

inversão de polaridade. Para a força iônica foi encontrado um aumento da intensidade 

com o aumento da concentração de arginina no eletrólito (Figura 4.6-A). Todavia, 

entre as concentrações de 20 e 50 mmol/L, não ocorreu um aumento significativo na 

resposta e, considerando a corrente eletroforética, que é maior na concentração mais 

alta, escolheu-se continuar utilizando a concentração de 20 mmol/L. O potencial de 

detecção foi estudado avaliando o efeito deste na intensidade do sinal e na relação 

sinal ruído (RSR) para a detecção de nitrito. De acordo com os dados apresentados 

na Figura 4.6-B, o potencial de 1,2 V vs Pt forneceu a melhor resposta para os dois 

parâmetros avaliados.  

 
Figura 4.6 – (A) Eletroferogramas para avalição do efeito da força iônica na detecção amperométrica 
de nitrito. A força iônica foi alterada variando a concentração de Arginina no eletrólito em 10, 20 e 
50 mmol/L. (B) Histograma representando o efeito no potencial de detecção na resposta e na relação 
sinal ruído (RSR) para detecção de nitrito. O potencial foi variado de 0,5 a 1,5 V vs Pt. 

O tempo para inversão da polaridade é um parâmetro crucial, pois deve permitir 

a melhor separação dos RSNOs, sua decomposição total e sua detecção ideal. Para 

cada composto estudado, as mobilidades eletrosmótica e aparente devem, portanto, 

ser determinadas. Para RSNOs de mobilidade aparente positiva, o tempo de inversão 

deve levar em consideração a mobilidade eletrosmótica, pois esse é fator de controle 

da migração dos RNSOs. Pois caso a inversão ocorra muito cedo, pode não haver 

tempo para uma separação. Em caso contrário, se ocorrer muito tarde, pode ocorrer 

o mesmo efeito observado e discutido anteriormente, de se trabalhar apenas em 

polaridade positiva. Para definir esta mobilidade, paracetamol (1 mmol/L) foi injetado 

e detectado. O tempo de migração foi definido para cerca de 81 s (Figura 4.7-A). A 

partir desta informação foi possível avaliar o tempo de migração e separação dos 
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RSNOs. Este parâmetro foi otimizado para GSNO e CySNO. O CySNO, outro 

importante nitrosotiol, por ser menor que GSNO e com carga semelhante, apresenta 

maior mobilidade aparente que GSNO, como reportado também no trabalho de Ismail 

e coautores31. Primeiramente foi escolhido um tempo de 90 s, que é um pouco maior 

que o tempo de migração do marcador neutro. Os resultados obtidos tanto para o 

GSNO quanto para o CySNO estão demostrados na Figura 4.7-B, onde se observa 

uma menor intensidade e picos mais largos para ambas espécies. Já uma redução no 

tempo de separação para 75 s promoveu uma melhor intensidade e pico mais 

estreitos para o GSNO (Figura 4.7-C). Esses resultados indicam a versatilidade do 

procedimento para todos os tipos de RSNO. 

 
Figura 4.7 – (A) Eletroferogramas obtidos para a detecção de paracetamol (1 mmol/L) para determinar 
o tempo de migração do marcador neutro afim de se determinar o tempo de inversão da polaridade. (A) 
e (B) Eletroferogramas obtidos para avaliação do tempo de separação de 90 s (A) e 75 s (B) na análise 
de GSNO e CySNO (1 mmol/L cada). 

Como o objetivo final é propor uma metodologia para permitir a quantificação 

simultânea RSNOs, três desafios principais devem ser abordados: (i) obter uma 

separação eficiente dos RSNOs, (ii) a escolha de um tempo único de inversão de 

polaridade no processo e (iii) a detecção eficiente das sucessivas zonas de nitrito 

produzidas por cada decomposição de RSNO. A separação simultânea de GSNO e 

CysNO foi realizada para comprovar a versatilidade do sistema. Para este propósito, 

GSNO e CySNO foram primeiramente separados e detectados individualmente. Na 

segunda etapa, uma mistura equimolar de CySNO e GSNO foi separada e detectada. 

A Figura 4.8 apresenta os eletroferogramas resultantes para um tempo de inversão 

otimizado de 75 s. Como esperado, o sinal que surge do GSNO aparece após o da 

CySNO, já que o segundo tem maior mobilidade aparente. Estes resultados indicam 
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uma poderosa separação simultânea e detecção indireta de GSNO e CySNO. As 

intensidades similares para GSNO e CySNO, injetadas na mesma concentração, 

indicam que a eficiência de decomposição é similar em ambos os casos.  

 
Figura 4.8 – (A) Eletroferogramas correspondentes ao perfil eletroforético de CySNO (1 mM), GSNO 
(1 mM) e mistura GSNO (1 mM) / CySNO (1 mM). Experimentos foram realizados em microchip 
Su8/pyrex com injeção no modo gated sob potenciais de 800 e 1000 V para os reservatórios de amostra 
e tampão, respectivamente. O tempo de injeção utilizado foi de 3s. Detecção: 1V vs Pt. Eletrólito: ARG 
20 mM ajustado ao pH 5.8 com HAc 

Nessas condições experimentais, o desempenho analítico foi avaliado. A 

linearidade foi avaliada na faixa de 130 a 675 µmol/L (figura) onde foi obtida a 

seguintes equação da reta de ajuste: 𝑦 = 0,0482𝑥 − 5,0485, com R2 igual a 0,9936. O 

limite de detecção foi estimado e o valor encontrado foi 20 µmol/L A repetitividade 

entre as corridas foi avaliada utilizando três injeções para cada concentração. É 

importante ressaltar que entre as corridas, o canal necessita ser lavado com o 

eletrólito para eliminar o mercúrio evitando a decomposição antecipada dos RSNOs. 

Considerando o procedimento, os valores de desvio padrão relativo variou de 0,4 a 

6%. O que se pode discutir em relação ao método proposto é que ele é aplicável à 

quantificação de RSNOs em futuros candidatos a fármacos. Para se utilizar este 

método para análises biológicas, a busca por uma melhora nos níveis de 

detectabilidade se faz necessária uma vez que a concentração em meio biológico (16 

µmol/L18) está abaixo do limite de detecção aqui reportado 

75 90 105 120 135 150 165 180

 GSNO
 CySNO
 Mistura

C
or

re
n

te

Tempo (s)

5 nA

75 90 105 120 135 150 165 180

C
or

re
n

te

Tempo (s)

5 nA

(A) (B)



CAPÍTULO 4 

GERSON F. DUARTE JR 94 

 
Figura 4.9 - Curva analítica obtida para análise de GSNO em faixa de concentração de 135 a 
675 µmol/L. Condições experimentais ver Figura 4.8. 
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4.5 Conclusão 

Sumarizando, aqui foi proposto originalmente um método para análise 

simultânea de RSNOs utilizando um sistema de eletroforese em microchips com 

detecção eletroquímica. Após a separação dos RSNOs, uma etapa de inversão da 

polaridade do potencial se faz necessária para permitir a mistura deles com o agente 

de decomposição (Hg2+) e que o produto da decomposição (NO2-) migre em direção 

ao reservatório de detecção. Otimizações das condições experimentais como 

composição do eletrólito, parâmetros de detecção e duração da etapa de separação 

antes da inversão foram otimizados a fim de obter as melhores respostas e as 

melhores condições de separação dos RSNOs. O limite de detecção alcançado 

(20 µmol/L) permite a aplicação desta metodologia na quantificação simultânea de 

possíveis fármacos que contenha a combinação de dois ou mais RSNOs. Estudos no 

sentido de melhorar a detectabilidade, seja por pré-concentração das amostras ou 

modificação dos eletrodos, se faz necessário para a utilização desta metodologia para 

análise em meio biológico no intuito de desenvolver métodos para auxílio em 

diagnósticos clínicos. 
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5.1 Conclusões gerais 

A eletroforese em microssistemas tem se tornado uma poderosa ferramenta 

analítica para aplicações analíticas e bioanalíticas, já tendo alcançado certa 

maturidade. E de forma a aumentar ainda mais sua gama de aplicações, esta tese 

apresentou desenvolvimentos instrumentais de forma a contribuir ainda mais com a 

consolidação dos microssistemas eletroforéticos.  

Alguns fatores da eletroforese, que podem ter seus efeitos multiplicados 

quando traduzidos para microescala, ainda precisam ser discutidos, compreendidos e 

se possível solucionados ou apenas minimizados. Assim no Capítulo 2: desta tese, 

foram apresentados e discutidos os efeitos da eletrólise em microssistemas 

eletroforéticos, utilizando uma condição extrema, que favorece com que ela ocorra. 

Foi proposta uma estratégia instrumental para minimizar estes efeitos e assim permitir 

a separações de açúcares, espécies com caraterísticas singulares e que normalmente 

não seriam analisadas por eletroforese em microssistemas sem antes serem 

submetidas a laboriosas etapas de derivatização.  

A fabricação de microssistemas eletroforéticos em vidro, além se serem 

laboriosas, fica limitada à grandes centros de pesquisa. Para contornar essas 

limitações surgiram os sistemas poliméricos, que requerem fabricação mais simples. 

De forma a se utilizar das vantagens de ambas plataformas surgem os sistemas 

híbridos. No Capítulo 3: desta tese, foi apresentada a fabricação e caracterização de 

microssistemas eletroforéticos utilizando vidro em combinação com NOA (Norland 

Optical Adhesive), uma resina fotossensível comercial. Nesse caso, os microcanais 

são moldados em NOA e a forte aderência deste com vidro, ele também é utilizado 

para colar duas lâminas de vidro, de forma a selar o microcanal. Embora, os sistemas 

em Vidro/NOA, tem sido utilizado para fabricação de sistemas microfluídicos, ele ainda 

não havia sido utilizado em eletroforese. Os resultados aqui mostrados para esta 

plataforma sugerem uma característica essencial para análise de ânions, a inversão 

na direção do fluxo eletrosmótico, fator não encontrado em sistemas convencionais. 

Como discutida nesta tese, a eletroforese em microssistemas têm sido a 

principal técnica aplicada em microescala e apresenta potencial para se trabalhar em 

uma gama de aplicações analíticas e bioanalíticas. Ela permite o desenvolvimento de 

sistemas Lab-on-a-chip, que integram diversas etapas analíticas em um único 

microchip. Neste sentido, no Capítulo 4: desta tese foi apresentado um sistema 
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eletroforético que permite a integração de diferentes etapas analíticas na análise de 

S-Nitrosotióis (RSNO). Estes compostos foram analisados de forma indireta, pela 

decomposição com íons mercúrio, formando íons nitrito que foi detectado por 

amperometria. Desta forma, as etapas que incluíram a análise dos RSNO foram a 

injeção, separação, decomposição e detecção. 

 

5.2 Perspectivas 

A utilização de microssistemas eletroforéticas para análises químicas e de 

forma geral, esta tese tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento instrumental 

e utilização da eletroforese em microssistemas com detecção eletroquímica ainda se 

mostra promissora. Os avanços instrumentais aqui apresentados, apresentam 

potenciais para implementação em análises de rotina. O aparato de eletrólise externa, 

pode facilmente ser implementado já na produção dos microssistemas, de forma 

integrada. Em relação aos microssistemas fabricado em NOA, após uma 

caracterização mais completa apresenta potencial para produção de microssistemas 

eletroforéticos. Para completar, a demonstração de diversas etapas analíticas na 

análise de RSNOS, abre a possibilidade de expandir para análises de RSNOs de alta 

massa molecular bem como uma melhora nos níveis de detectabilidade, permita a 

aplicação em meio biológico. Adicionalmente, implementação de canais adicionais, 

pode eliminar a etapa de injeção manual do mercúrio no reservatório de detecção, 

permitindo uma melhor integração das etapas no sistema.  
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